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 الورقات بإعراب العقبات تذليل

 صنفه

 الشناوي  املحمدي إبراهيم معاذ أبو
 والديه وعن عنه هللا عفا
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

، ونستغفـره، ونعـوذ ابهلل: من شـرور أنفسنا، ومن سيئـات أعمالنا، من ونستعينـهإن احلمد هلل، حنمده، 
وأشهد أن ال إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن يهده هللا فال مضـل له، ومن يضلل فال هـادى له. 

 حممدا عبده ورسوله.

قَّ تُ قااتِِه والا   ﴿ ا الَِّذينا آماُنوْا ات َُّقوْا اّللها حا ُوُتنَّ ِإلَّ واأانُتم مُّْسِلُمونا   َيا أاي ُّها  .[102]آل عمران:    ﴾  َتا

ُهما  ﴿ ا واباثَّ ِمن ْ ها ا زاْوجا ها لاقا ِمن ْ ٍة واخا لاقاُكم مِهن ن َّْفٍس وااِحدا ا النَّاُس ات َُّقوْا رابَُّكُم الَِّذي خا ِثريًا َيا أاي ُّها اًل كا ا رِجا
اءُلونا   اء واات َُّقوْا اّللها الَِّذي تاسا انا عالاْيُكْم راِقيباً واِنسا اما ِإنَّ اّللها كا    .[1]النساء:    ﴾ِبِه وااألاْرحا

الاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ذُ  ﴿ ِديداً ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اّللَّا واُقوُلوا ق اْولً سا نُوباُكْم وامان يُِطْع اّللَّا َيا أاي ُّها
ْد فاازا    . [71-  70]األحزاب    ﴾ف اْوزاً عاِظيماً واراُسولاُه ف اقا

 أما بعد:    

فقد عزمت مستعينا ابهلل تعاىل على إعراب منت الورقات إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويين رمحه هللا تعاىل 
والتحشية عليه مبا تيسر، وهو كتاب قال فيه شارحوه: "كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وعظم نفعه، وظهرت 

وكان هذا تلبية لرغبة بعض اإلخوة يف ذلك، وقد كنت قدَّْرُت يف نفسي أن أكتفَي إبعراب املنت وأن   1بركته" 
أترك الشرح للشراح؛ حيث أن هذا هو املطلوب فكتبت شيئا على هذا التقدير، مث رأيت أن أكتب شرحا 

من فوائدها، وأغتنم من خمتصرا إليضاح املعىن، ويف أثناء ذلك كنت أرجع إىل الشروح واحلواشي: أللتقط 
فرائدها، فرأيت أن أقيد شيئا من هذه الفوائد والدرر، وأنثرها بني ما أكتبه، وإن أدى ذلك إىل طول الشرح 

 وخلط األصول ابلنحو.

 فإن قلت: االختصار أفضل.

لف قلت: االختصار كثري واحلصول عليه يسري، ولو كان كل من يكتب يكتب اختصارا، لكان َتكرارا، ال خيت
 إال ابلسياق أو العبارة، فدعين أصنع لك حاشية ال كاحلواشي، أعيذها ابهلل من كل حاسد وواشي.

 

 ط. املطبعة التونسية.   2قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني هبامش حاشية الشيخ اهلدة السوسي ص 1
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 هذا، ومن منهجي يف العمل:

 أن أكتب الفقرة املراد شرحها من املنت ابللون األمحر الثقيل. -1
 مث أبدأ إبعراهبا كلمة كلمة  -2
 وأضع كلَّ كلمٍة يف أول سطر بني قوسني  -3
إعرااب تفصيليا حىت لو كان إعراهبا واضحا، فأقول مثال: )مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه أعرهبا أول مرة  -4

الضمة الظاهرة على آخره(، وهكذا، فإذا تكرر مثل هذا قلت: )مبتدأ( وال أزيد إال أن يكون 
 اإلعراب تقديراي أو حمليا أو فيه إشكاٌل فأنص عليه.

 اب احملتملة، بل ال أعين إال ما سبق وانظر التايل.ال أعين ابإلعراب التفصيلي ذكَر كل وجوه اإلعر  -5
قد حتتمل الكلمة وجهني أو أكثر من وجوه اإلعراب فاعلم أنه ليس من َشرطي ذكرها كلها، بل ال  -6

 أذكر إال ما حضرين منها. 

 فإن اتفق لك وجه مل أذكره فاعلم أين مل أذكره إلحدى ثالث: 

 أين أجهله. -األوىل

 مدا لعدم تيقين منه أين تركته ع-الثانية

أين تركته خمافة التشويش على القاريء إال يف البسملة؛ فإن العلماء قد كَفْوين أمرها؛ فأان فيها اتبع ال -الثالثة
 غري، ويقتصر عملي على توضيح ما قالوه مبا يناسب املقام. 

 بعد اإلعراب أذكر املعىن على وجه االختصار. -7
أشرع بعد ذلك يف فقرة عنواهنا: ]قال صاحيب[ وفيها أذكر: الفوائد املستخرجة، والزوائد املستنبطة،   -8

وأُورُِد فيها من اإلشكاالت اليت قد تعرتض الطالب؛ فتسبب سوء الفهم أو عدمه، بطريق احلوار  
شكال املذكور بيين وبني صاحيب حىت يزول اإلشكال واإليراد، ويتضح املعىن املراد. واعلم أن اإل

قد يكون على عبارة املصنف وقد يكون على ما يذكره الشراح، وقد يكون يف النحو وقد يكون 
يف األصول، وقد أطيل يف النحو عن األصول ال سيما إذا كانت عبارة املنت مما ال حتتاج إىل بيان؛ 

عراب والنحو؛ فلهذا ألن املنت قد ُخِدَم يف جانب األصول مبا ال مزيد عليه وال كذلك يف ابب اإل
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قد أترك بعض الفقرات دون اإلطالة يف بياهنا من جهة األصول، بل ال تكون اإلطالة إال من جهة 
 والشرح خاِل.  2النحو؛ فال وجه ملعرتض بعد ذلك أن يقول: املنت َحالِ 

ات َصدَُّرت الكتاب مبقدمة تكلمت فيها عن إمام احلرمني مؤلف املنت، مث تكلمت عن منت الورق -9
 وشروحه وحواشيه ومنظوماته وخمتصراته.

 َذيَـّْلُت الكتاب بفهرس تفصيلي للمحتوايت -10

 وهللا ويل التوفيق.
 وهذا أوان الشروع يف املقصود بعون امللك املعبود

 

 وكتب أبو معاذ إبراهيم بن احملمدي بن الشناوي

 الطائف-ميسان    –السد    –ابملنزل ابلدهامشة  

 ه   1435  /1  /28يوم األحد  

 م  2013  /12  /1املوافق  

 

  

 

 َحاِل: ِمَن احلِْلَيِة، يقال: َحِلَيِت املرأُة، وهي َحاٍل وحالية.  2
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 التعريف إبمام احلرمني وكتابه الورقات  

 وفيه ابابن:

 التعريف إبمام احلرمني-الباب األول

 التعريف بكتاب الورقات-الثاينالباب  

 

  

 الورقات  وكتابه الحرمين بإمام التعريف

 بابان وفيه

 الحرمين  بإمام التعريف– األول  الباب

 الورقات  بكتاب التعريف– الثاني الباب
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 الباب األول يف التعريف إبمام احلرمني

 وفيه فصالن:

 الفصل األول: عصره، ويشمل احلديث عن:  •
 احلالة السياسية -أ
 احلالة االجتماعية -ب

 احلالة العلمية -ت
 الفصل الثاين: سرية إمام احلرمني، ويشمل احلديث عن: •

 امسه -أ
 نسبته  -ب
 كنيته -ت
 ألقابه -ث
 مولده -ج

 نشأته وأسرته -ح
 صفاته -خ

 أسباب حتصيله العلم وبلوغه هذه الدرجة العالية -د
 بداية طلبه للعلم -ذ

 فتنة الكندري وخروجه من نيسابور -ر
 شيوخه -ز
 تالميذه -س
 مصنفاته -ش

 ثناء العلماء عليه -ص
 وفاته -ض
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 الفصل األول

 عصره

 أ= احلالة السياسية:

هـ[ وعاصر 478- 419اسية يف املدة من ]عاش إمام احلرمني يف القرن اخلامس اهلجري يف عصر اخلالفة العب
 ثالثة خلفاء: 

هـ فعهد 421القادر ابهلل أبو العباس أمحد بن إسحاق بن املقتدر ابهلل بن املعتضد، الذي مرض سنة -األول
 هـ.422بوالية العهد من بعده البنه أيب جعفر القائم أبمر هللا! مث ت.   

هـ عهد بوالية 421هـ. ملا مرض أبوه القادر ابهلل سنة 467أبو جعفر عبد هللا القائم ابهلل املتوىف سنة -الثاين
العهد إليه وذلك مبحضر من القضاة والوزراء واألمراء والكرباء وُخِطَب له بذلك على املنابر وُضِرَب امسُه على 

هـ، وكان أول من ابيعه 422بويع ابخلالفة ملا مات أبوه سنة السِ كَِّة املتعامِل هبا يف البادي واحلاضر، مث 
 الشريف املرتَضى.

املقتدي أبمر هللا أبو القاسم عبد هللا بن الذَّخرية ابن أمري املؤمنني القائم أبمر هللا بن القادر ابهلل -الثالث
وثالثون سنة ومثانية أشهر هـ وله من العمر مثان 487العباسي املتوىف يوم اجلمعة رابع عشر احملرم من سنة 

وتسعة أايم. وقد كان أبوه تويف وهو محل، فحني ُوِلَد ذََكرًا فرح به جده واملسلمون فرحا شديدا، إذ حفظ هللا 
على املسلمني بقاء اخلالفة يف البيت القادري ; ألن من عداهم يبتذلون يف األسواق مع العوام وكانت القلوب 

الفة على الناس، ونشأ هذا يف حجر جده القائم أبمر هللا يربيه مبا يليق أبمثاله، تنفر من تولية مثل أولئك اخل
ويدربه على أحسن السجااي وهلل احلمد. وكان عمر املقتدي حني ويل اخلالفة عشرين سنة، وهو يف غاية اجلمال 

 خلقا، وخلقا وكانت بيعته يوم اجلمعة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة.

هـ[ وما قبلها كان التمزق والتفكك يدكان أركان الدولة 478- 419دة اليت عاشها إمام احلرمني ]ويف هذه امل
العباسية فتمزقت اخلالفة إىل دويالت متناحرة واستقلت دول كثرية عن اخلالفة العباسية: فبينما كانت اخلالفة 

نت الدولة الفاطمية تسيطر على مصر وبالد يف بغداد إذا جبنوب العراق وبالد فارس حُتَْكُم ببين بويه، وبينما كا
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حيث كانت حتكم البنجاب   3املغرب، إذا ابألمويني حيكمون األندلس، وتستقل عن ذلك كله الدولة الغزنوية
 من بالد فارس.  4واألفغان وخراسان

إىل سنة  فكانت حتت حكم الدولة الغزنوية  5وأما املنطقة اليت عاش فيها إمام احلرمني وهي بالد نيسابور
هـ مث الدولة السلجوقية حني دخل طغرلبك بن سلجوق مدينة نيسابور واستوىل عليها يف أحداث كثرية 429

 واضطراابت وقعت يف هذه املدة.
 

علماء غزنني ويعر بوهنا  َغْزنَُة: بفتح أوله، وسكون اثنيه مث نون، قال ايقوت احلموي: هكذا يتلفظ هبا العامة، والصحيح عند ال  3
فيقولون جزنة، ويقال جملموع بالدها زابلستان، وغزنة قصبتها، وغزن يف وجوهه الستة مهمل يف كالم العرب: وهي مدينة  
عظيمة ووالية واسعة يف طرف خراسان، وهي احلد  بني خراسان واهلند يف طريق فيه خريات واسعة إال أن الربد فيها شديد جد ا  

، ومن هذا اجلانب برد  بلغين أن اب لقرب منها عقبة بينهما مسرية يوم واحد إذا قطعها القاطع وقع يف أرض دفيئة شديدة احلر 
كالزمهرير، وقد نسب إىل هذه املدينة من ال يعد  وال حيصى من العلماء، وما زالت آهلة أبهل الدين ولزوم طريق أهل الشريعة  

بن سبكتكني إىل أن انقرضوا. وهي اآلن تقع جنوب غريب كابل عاصمة   والسلف الصاحل، وهي كانت منزل بين حممود 
إميان بنت عالء  –( ط. دار صادر، والعالقات اخلارجية للدولة الغزنوية 201 / 4أفغانستان." معجم البلدان لياقوت احلموي )

 ماجستري. -( ط. جامعة أم القرى 1هامش  / 2الدين إبراهيم صائغ )ص

ُخراَساُن: بالد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها مما يلي اهلند طخارستان   4
وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها إمنا هو أطراف حدودها، وتشتمل على أم هات من البالد منها نيسابور وَهرَاة  

وَنَسا وأَبـْيَـَوْرد وَسْرَخس وما يتخلل ذلك من املدن اليت دون هنر جيحون، ومن الناس   وَمْرو، وهي كانت قصبتها، وبـَْلخ وطالقان 
 من يدخل أعمال خوارزم فيها ويعد  ما وراء النهر منها وليس األمر كذلك.  

ان يف  فخراسان يف مدلوهلا الواسع كانت تضم كل بالد ما وراء النهر اليت يف الشمال الشرقي ما خال سجستان ومعها قوهست
اجلنوب، وكانت حدودها اخلارجية صحراء الصني والبامري من انحية آسيا الوسطى، وجبال هندكوش من انحية اهلند، إال أن  
حدودها هذه صارت بعد ذلك أكثر حصرا حىت ميكن القول إن خراسان كانت إحدى أقاليم إيران يف العصور الوسطى ومل  

 لشرقي. يكن ميتد أبعد من هنر جيحون يف الشمال ا

قال اجلرجاىن : معىن خر: ُكْل، وأسان: معناه سهل، أي ُكْل بال تعب. وقال غريه: معىن خراسان ابلفارسي ة: مطلع الشمس.  
والعرب إذا ذكرت املشرق كل ه قالوا فارس، فخراسان من فارس؛ وعلى هذا أتويل حديث الن يب  صلى هللا عليه وسلم: »لو كان  

رجال من فارس«: أنه عىن أهل خراسان، ألن ك إن طلبت مصداق هذا احلديث يف فارس، مل جتده ال أو ال  اإلميان ابلث راي  لناله 
وال آخرا، وجتد هذه الصفة نفسها يف أهل خراسان، دخلوا يف اإلسالم رغبة، ومنهم العلماء والن بالء واحملد ثون والنساك  

ت نصفهم من خراسان، وجل  رجاالت الدولة من خراسان: الربامكة،  واملتعب دون. وأنت إذا حصلت احملد ثني يف كل  بلد، وجد
والقحاطبة، وطاهر، وبنوه، وعلى  بن هاشم، وغريهم. وأم ا أهل فارس فإمنا كانوا كَناٍر مخدت، مل تبق هلم بقي ة تذكر، وال شريف  

 يعرف إال  ابن املقف ع وابنا سهل: الفضل واحلسن. 

–( ط. عامل الكتب 489 / 2واملواضع أليب عبيد عبد هللا بن عبد العزيز البكري األندلسي ) معجم ما استعجم من أمساء البالد 
 (. 3هامش / 2(، والعالقات اخلارجية للدولة الغزنوية )ص350 /2بريوت، ومعجم البلدان )
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هـ زادت الوحشة بني رئيس الرؤساء يف بغداد وبني البساسريي أرسالن أيب احلارث املظفر، وكان 447ويف سنة 
الكامل   حىت إنه كان ال يقطع أمرا دونه، وسبب هذه الوحشة كما ذكر ابن األثري يف ُمَقدًَّما جدا عند اخلليفة 

: "أن أاب سعد النصراين، صاحب البساسريي، محل يف سفينة ستمائة بريوت-( ط. دار الكتاب العريب  124  /8ت. تدمري )
مشي وغريه من األعيان يف هذا جرة مخرا ليحدرها إىل البساسريي بواسط يف ربيع اآلخر، فحضر ابن ُسكَّرََة اهلا

الباب، وتبعهم خلق كثري، وحاِجُب ابب املراتب من قبل الديوان، وقصدوا السفينة، وكسروا جرار اخلمر 
 وأراقوها.

وبلغ ذلك البساسريي، فعظم عليه، وَنَسَبُه إىل رئيس الرؤساء، وجتددت الوحشة، فكتب فتاوى أخذ فيها 
الذي فُِعَل من كسر اجلرار وإراقة اخلمر تـََعدٍ  غرُي واجب، وهي ملك رجل نصراين، خطوط الفقهاء احلنفية أبن 

ال جيوز، وتردد القول يف هذا املعىن، فتأكدت الوحشة من اجلانبني، ووضع رئيس الرؤساء األتراك البغداذيني 
كوا يف هذا املعىن على ثلب البساسريي والذم له، ونسب كل ما جيري عليهم من نقض إليه، فطمعوا فيه، وسل

زايدة على ما أراد رئيس الرؤساء، ومتادت األايم إىل رمضان، فحضروا دار اخلليفة، واستأذنوا يف قصد دور 
البساسريي وهنبها، فأذن هلم يف ذلك، فقصدوها وهنبوها وأحرقوها، ونكلوا بنسائه وأهله ونوابه، وهنبوا دوابه  

 ومجيع ما ميلكه ببغداذ." ا.هـ

 

جسيمة معدن  نـَْيَسابُور: قال ايقوت احلموي: "بفتح أوله، والعامة يسمونه نشاوور: وهي مدينة عظيمة ذات فضائل  5
الفضالء ومنبع العلماء مل أر فيما طو فت من البالد مدينة ومنبع العلماء مل أر فيما طو فت من البالد مدينة كانت مثلها،  
واختلف يف تسميتها هبذا االسم فقال بعضهم: إمنا مسيت بذلك ألن سابور مر  هبا وفيها قصب كثري فقال: يصلح أن يكون  

سابور. وقيل يف تسمية نيسابور وسابور خواست وجنديسابور: إن سابور ملا فقدوه حني خرج من  ههنا مدينة، فقيل هلا ني
مملكته لقول املنجمني، خرج أصحابه يطلبونه فبلغوا نيسابور فلم جيدوه فقالوا نيست سابور أي ليس سابور، فرجعوا حىت وقعوا  

معناه سابور نطلب، مث وقعوا إىل جنديسابور فقالوا: وند  إىل سابور خواست فقيل هلم ما تريدون؟ فقالوا: سابور خواست، 
سابور أي وجد سابور، ومن أمساء نيسابور أبرشهر وبعضهم يقول إيرانشهر، والصحيح أن إيرانشهر هي ما بني جيحون إىل  

الشاهجان  القادسية، ومن الر ي إىل نيسابور مائة وستون فرسخا، ومنها إىل سرخس أربعون فرسخا، ومن سرخس إىل مرو 
ثالثون فرسخا، وأكثر شرب أهل نيسابور من قين  ]مَجُْع قناة[ جتري حتت األرض ينزل إليها يف سراديب مهي أة لذلك فيوجد  
املاء حتت األرض وليس بصادق احلالوة، وعهدي هبا كثرية الفواكه واخلريات، وهبا ريباس ليس يف الدنيا مثله تكون الواحدة منه  

نوا واحدة فكانت مخسة أرطال ابلعراقي وهي بيضاء صادقة البياض كأهنا الطَّلع، وكان املسلمون فتحوها يف  من ا وأكثر، وقد وز 
صلحا وبىن هبا جامعا، وقيل إهنا فتحت يف    31أايم عثمان بن عفان، رضي هللا عنه، واألمري عبد هللا بن عامر بن كريز يف سنة 

يس وإمنا انتقضت يف أايم عثمان فأرسل إليها عبد هللا بن عامر ففتحها اثنية.  أايم عمر، رضي هللا عنه، على يد األحنف بن ق
 (. 331 / 5معجم البلدان )
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خلليفُة؛ القائُم أبمر هللا طغرلَبَك يستحثه على املسري إىل العراق فأجابه ودخل بغداد حاكما يف هذه وراَسَل ا
هـ،  455السنة وأهنى حكم بين بويه، وطُْغرُْلَبَك هذا هو أول ملوك السالجقة، استمر حاكما إىل أن ت.  

 هـ. 485نة  فحكم بعده ابُنه ألب أرسالن، ومن بعده ابنه ملكشاه السلجوقي حىت س

 429إىل سنة    6هـ[ يف نيسابور يف املدة اليت كانت حتت حكم الغزنويني 478-  419وقد عاش إمام احلرمني ]
 هـ مث السالجقة بعد ذلك.

ثاِغُر املرابُط املؤيَّد املنصور اجملاهد ميني الدولة أبو القاسم 
ُ
وكان حاكم الدولة الغزنوية هو امللك العادل الكبري امل

هـ وله من العمر ستون سنة وقد  421سبكتكني فاتُح أكثر بالد اهلند قهرا، تويف رمحه هللا تعاىل سنة   حممود بن
أخوه مسعود فاستحوذ على ممالك أبيه فأضافها  7عهد ابألمر من بعده لولده حممد فلم يتم أمرُه حىت غافصه

 إىل ما كان معه من املمالك اليت كان حاكما عليها.

هـ استوىل طغرلبك السلجوقي على مدينة نيسابور بعد خيانة حاجب امللك مسعود بن حممود  429ويف سنة 
أيدي السالجقة، إال هـ استطاع امللك مسعود بن سبكتكني استعادهتا من  430بن سبكتكني، لكن يف سنة 

 هـ.432هـ وأوائل سنة  431أن طغرلبك استعادها منه اثنية يف أواخر سنة 

وانتقل الصراع إىل أوالد حممود بن سبكتكني: حممد ومسعود وأبنائهما للسيطرة على ما بقي من ملك أبيهم 
 على تلك املناطق.  خارجا عن سيطرة السالجقة فانتهى إىل سيطرة مودود بن مسعود بن حممود بن سبكتكني

 ب= احلالة الجتماعية:

هـ جاء سيٌل عظيم بَِغْزنََة فأهلك شيئا كثريا من الزروع 421تقلبت األحوال االجتماعية يف هذه املدة؛ ففي سنة  
واألشجار، ويف رمضان من هذه السنة تصدق حممود بن سبكتكني أبلف ألف درهم وأجَرى أرزاقا للفقهاء 

 

ظهرت الدولة الغزنوية يف املشرق اإلسالمي كإمارة صغرية يف منتصف القرن الرابع اهلجري مث أخذت يف التوسع شيئا فشيئا   6
اهلند وخراسان وما وراء النهر وغريها واستمرت حنو قرنني ونصف من   حىت غدت دولة كربى تسيطر على مناطق كثرية من بالد

هـ[، وقد بلغت أقصى قوهتا واتساعها وازدهارها يف عهد السلطان حممود بن سبكتكني الغزنوي يف املدة  582- 351الزمان ]
رسالة  –جامعة أم القرى –صايغ إميان بنت عالء الدين إبراهيم ال –هـ[. انظر العالقات اخلارجية للدولة الغزنوية421- 388]

 ماجستري، ]املقدمة، أ[. 

 غافصه: فاجأه وأخذه على غرة.  7
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يه من قبله، لكن تعطل احلج يف هذه السنة من العراق وبالد خراسان لفساد البالد، ومل والعلماء على عادة أب
 حيج أحٌد سوى سرية من العراق ركبوا من مِجال البادية مع األعراب خماطرًة ففازوا ابحلج.

وا الكرْخ هـ وقعت فتنة عظيمة بني السنة والروافض وَقِوَيْت عليهم السنة وقتلوا خلقا منهم وهنب422ويف سنة 
يف   8ودار الشريف املرتَضى، وهنبت العامة دور اليهود وانتشرت الفتنة جدا، كما انتشرت احملنة أبمِر الَعيَّارين

 أرجاء البالد فنهبوا دورا كثرية سرا وجهرا ليال وهنارا وجتاسروا على أمور كثرية.

والرَّيِ  وأصبهان، خرج منها يف أدىن مدة هـ وقع ُمواتٌن عظيم يف اهلند وغزنة وخراسان وجرجان 423ويف سنة 
أربعون ألف جنازة، ويف نواحي اجلبل واملوصل وبغداد طرف قوي من ذلك ابجلدري، حبيث مل ختل دار من 
مصاب به، واستمر ذلك يف حزيران ومتوز وآب وأيلول وتشرين األول والثاين، وكان يف الصيف أكثر منه يف 

املنتظم ". وقد رأى رجل يف منامه من أهل أصبهان يف هذه السنة مناداي ينادي اخلريف. قاله ابن اجلوزي يف " 
بصوت جهوري: اي أهل أصبهان سكت، نطق، سكت، نطق. فانتبه الرجل مذعورا، فلم يدر أحد أتويلها، 

 حىت قيل ذلك لرجل لبيب، فقال: احذروا اي أهل أصبهان فإين قرأت يف شعر أيب العتاهية قوله:

 زماان عنهم ... مث أبكاهم دما حني نطقسكت الدهر  

فما كان غري قليل حىت جاء امللك مسعود بن حممود بن سبكتكني، فقتل منهم خلقا كثريا، حىت قتل الناس يف 
 اجلوامع. ويف رجب غلت األسعار جدا ببغداد وغريها من أراضي العراق، ومل حيج أحد منها.

يد أمُرهم وَقِوَي أمُر رئيسهم ومقدَِّمهم البـُْرمجُِي  وقـََتَل صاحَب الشرطة هـ تفاقم أمر الَعيَّارين وتزا424ويف سنة 
ِغيلة، وتواترت النـََّهَباُت ابلليل والنهار، وَعظَُم اخَلْطُب هبم جدا، ومل حيج أحد من أهل العراق وخراسان يف هذه 

 السنة لفساد البالد.

ن بغداد ملا تفاقم أمُر العي ارين وكثر شرهم وفسادهم. هـ توىل البساسريي محاية اجلانب الغريب م425ويف سنة 
وكثرت الزالزل مبصر والشام فَهَدَمْت شيئا كثريا. ووقع غالء شديد يف إفريقية. وعصفت ريح سوداء بنصيبني  

 

الَعيَّار: الكثري الذهاب واجمليء يف األرض، والعيَّاُر من الرجال: الذي خُيَلِ ي نفَسه وهواها ال يردعها وال يزجرها، متسكع يف   8
 الطرقات يرتدد بال عمل. 
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لك فأَْلَقْت شيئا كثريا من األشجار مث سقط مطر معه بـََرٌد أمثال اأَلُكفِ  والزنود واألصابع، وجَزَر البحر من ت
 الناحية ثالثة فراسخ فذهب الناُس خلف السمك فَرَجَع املاُء عليهم فهلك خلق كثري.

 وقُِتل ابُن البـُْرمجُِي  وأخوه يف هذه السنة ومل حيج أحد من أهل العراق.

يستلبون هـ كثر تردد األعراب يف قطع الطريق إىل حواشي بغداد وما حوهلا، حبيث كانوا  426ويف احملرم من سنة  
ما على النساء، ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بفداء نفسه، واستفحل أمر العيارين ببغداد، وكثرت شرورهم 
وإفسادهم. ووقعت فتنة بني أهل بغداد والعيارين، ووقع حريق كثري يف أماكن متعددة منها، واتسع اخلرق على 

  هذا العام.الراقع. ومل حيج أحد من هؤالء، وال من أهل خراسان يف

 هـ تفاقم أمر العيارين، وكبسوا الدور، وتزايد شرهم وَعَمالهُتم.427ويف سنة 

هـ اثر العيارون ببغداد، وفتحوا السجن ابجلانب الشرقي، وأخذوا منه رجاال، وقتلوا من رجال 428ويف سنة 
هل العراق يف هذه السنة ; الشرط سبعة عشر رجال، وانتشرت الفنت والشرور يف البلد جدا. ومل حيج أحد من أ

 لفساد البالد واختالف الكلمة.

هـ كان بدو ملك السالجقة. وفيها استوىل ركن الدولة أبو طالب طغرلبك حممد بن ميكائيل بن 429ويف سنة 
سلجوق على نيسابور وجلس على سرير ملكها، وبعث أخاه داود إىل سائر بالد خراسان، فملكها وانتزعها  

 سعود بن حممود بن سبكتكني.من نواب امللك م

هـ َمَلَك بنو سلجوق بالد خراسان واجلبل، وتقسموا األطراف، وهو أول ملك 430ويف مجادى اآلخرة سنة 
 السلجوقية. ومل حيج أحد يف هذه السنة من أهل العراق وخراسان، وال من الشام ومصر إال القليل.

لة شغب، وقتل من الفريقني خلق كثري، وجرت شرور هـ وقع بني اجلند وبني امللك جالل الدو 431ويف سنة 
طويلة وفساد عريض، واتسع اخلرق على الراقع، وهنبت األتراك دور الناس، ومل يبق للملك عندهم حرمة وال  

 كلمة، وغلت األسعار ببغداد جدا. ومل حيج أحد من أهل العراق.

ان، ووقع خالف كبري بني أوالد حممود بن هـ ارتفع شأن السلجوقية واستكمل هلم ُمْلُك خراس432ويف سنة 
سبكتكني انتهى بقتل امللك مسعود بن حممود بن سبكتكني قتله ابن أخيه أمحد بن حممد بن حممود فثأر له 
ابُنه مودود بن مسعود فقتل عمه حممدا وابنه أمحد وبين عمه كلهم إال عبد الرحيم وخلقا من رؤوس أمرائهم مث 
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شعبان، فأظهر العدل وسلك سرية جده حممود، فأطاعه الناس، وكتب إليه أصحاب  سار إىل غزنة فدخلها يف
األطراف ابالنقياد واالتباع، غري أنه أهلك قومه بيده، وكان هذا من مجلة سعادة السالجقة. ووقع إبفريقية يف 

نة من أهل هذه السنة غالء شديد بسبب أتخر األمطار عنهم. ووقع ببغداد فتنة عظيمة بني الروافض والس
 الكرخ وأهل ابب البصرة فقتل خلق كثري من الفريقني. ومل حيج يف هذه السنة أحد من أهل العراق وضواحيها.

وفيها دخل أبو كاليجار  هـ ملك طغرلبك جرجان وطربستان، مث عاد إىل نيسابور مؤيدا منصورا.433ويف سنة 
 مهذان ودفع الغز عنها.

مبدينة تربيز هدمت قلعتها وسورها وأسواقها ودورها، حىت ِمْن دار اإلمارة  هـ كانت زلزلة عظيمة434ويف سنة 
 عامَة قصورها، ومات حتت اهلدم مخسون ألفا، ولبس أهلها املسوح لشدة مصاهبم.

، فمن ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطََبُس والرَّيُّ 9وفيها استوىل السلطان طغرلبك على أكثر البالد الشرقية
اجلبل وكرمان وأعماهلا وقزوين. وخطب له يف تلك النواحي كلها، وعظم شأنه جدا، واتسع صيته. ومل  وبالد 

 حيج أحد يف هذه السنة.

هـ ورد كتاب من جالل اْلُمْلِك طغرلبك إىل جالل الدولة أيمره ابإلحسان إىل الرعااي والوصاة 435ويف سنة 
يفا إىل خراسان فربز إليهم ألب أرسالن بن داود بن هبم. وفيها أرسل امللك مودود بن مسعود عسكرا كث

وفيها يف صفر منها أسلم من الرتك الذين كانوا  ميكائيل بن سلجوق يف عسكر آخر، فاقتتال قتاال عظيما.
يطرقون بالد املسلمني حنٌو من عشرة آالف َخرْكاه، وضحوا يف يوم عيد األضحى بعشرين ألف رأس من غنم، 

 ومل يسلم من اخَلطَا والتـَّرَتِ أحد، وهم بنواحي الصني. وتفرقوا يف البالد،

 هـ مل حيج أحد من أهل العراق.436ويف سنة 

هـ اعرتْت اآلفُة اخليَل ببغداد فمات فيها حنٌو من اثين عشر ألف فرس حبيث جافت بغداد من 437ويف سنة 
ْوا أنصاره وأخذوا منهم بالَد اجلبل  ننت اخليل؛ فلم يستطع امللك أيب كاليجار مقاتلة السالجقة بعد أن غزَ 

يـْنَـَوَر. ومل حيج أهل العراق يف هذا العام.  والدَّ

 

 على خراسان البالد الشرقية كانت تطلق  9
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هـ استهلت هذه السنة واْلُمواتُن كثري يف الدواب جدا حىت جافت بغداد. قال ابن اجلوزي: ورمبا 438سنة 
السلطان ابن طغرلبك أحضر بعض الناس األطباء إىل دواهبم فيسقوهنا ماء الشعري ويطببوهنا. وفيها حاصر 

أصبهان فصاحله أهلها على مال حيملونه إليه، وأن خيطب له هبا، فأجابوه إىل ذلك. وفيها َمَلَك مهلهٌل 
 والدينوَر.  10قرميسنيَ 

هـ اصطلح امللك طغرلبك السلجوقي وأبو كاليجار صاحب بغداد وتزوج طغرلبك اببنة أيب  439ويف سنة 
ليجار اببنة امللك داود أخي طغرلبك. وفيها كان وابء شديد ابلعراق واجلزيرة كاليجار، وتزوج أبو منصور بن كا

وبغداد فمات خلق كثري، حىت خلت األسواق، وغلت األشياء اليت حيتاج إليها املرضى، وورد كتاب من املوصل 
عشرين نفسا. وفيها أبنه ال يصلي اجلمعة من أهلها إال حنو أربعمائة، وأن أهل الذمة مل يبق منهم إال حنو مائة و 

وقع غالء شديد أيضا، وجرت فتنة بني السنة والروافض ببغداد، قتل فيها خلق كثري. ومل حيج أحد من ركب 
 العراق يف هذا العام. فال قوة إال ابهلل.

هـ اقتتل الروافض والسنة، وجرت ببغداد فنت يطول ذكرها. ومل حيج أحد من أهل العراق يف هذا 440ويف سنة 
 أيضا.العام  

ْزَداِر، وَمَلَكها، وَغَنَم ماال كثريا  441ويف شعبان سنة  هـ سار البساسريي إىل طريق خراسان وقصد انحية الدَّ
 كان فيها، وكان ُسْعَدى بن أيب الشوك قد حصنها. ومل حيج أحد من أهل العراق يف هذه السنة.

فنقل إليها حواصله من الري وجعلها دار هـ فتح السلطان طغرلبك أصبهان بعد حصار سنة، 442ويف سنة 
إقامته. وفيها اصطلح الروافض والسنة ببغداد، وذهبوا كلهم لزايرة مشهد علي ومشهد احلسني، وترضوا يف 
الكرخ عن الصحابة كلهم، وترمحوا عليهم، قال ابن كثري: وهذا عجيب جدا، إال أن يكون من ابب التَِّقيَّة. 

 ومل حيج أحد من أهل العراق.  ورخصت األسعار ببغداد جدا.

هـ وقعت احلرب بني الروافض والسنة، فقتل من الفريقني خلق كثري، وانتشرت الفتنة 443ويف صفر سنة 
وجتاوزت احلد. ويف رمضان أرسل امللك طغرلبك اهلدااي إىل اخلليفة شكرا له على إنعامه إليه وإحسانه إليه مبا  

سل إىل اخلليفة بعشرين ألف دينار، وإىل احلاشية خبمسة آالف، وإىل رئيس كان بعثه له من اخللع والتقليد، وأر 

 

 قرميسني: تعريب كرمان شاه بلد معروف بينه وبني مهذان ثالثون فرسخا قرب الدينور.  10
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الرؤساء أبلفي دينار، وقد كان طغرلبك حني عمر الرَّيَّ وخرب فيها أماكن ليصلحها وجد فيها دفائن كثرية من 
 الذهب واجلوهر، فعظم شأنه بذلك، وقوي ملكه بسببه.

رَّجان واألهواز وتلك البالد، هتدم بسببها شيء كثري من العمران هـ كانت زالزل عظيمة بنواحي أ444ويف سنة 
 والدور وشرفات القصور.

هـ جتدد الشر والقتال واحلريق بني الروافض والسنة، وقوي، وتفاقم احلال. ووردت األخبار أبن 445ويف سنة 
يقول بكذا وكذا، وذكر الغز على قصد العراق. وفيها نقل إىل امللك طغرلبك أن الشيخ أاب احلسن األشعري 

أشياء من األمور اليت أنكرها امللك، فأمر بلعنه، وصرح أهل نيسابور بتكفري من يقول ذلك، فضج أبو القاسم 
القشريي عبد الكرمي بن هوازن، وصنف رسالة مساها " شكاية أهل السنة ملا انهلم من احملنة "، واستدعى 

ريي، فسأهلم عما أهني إليه من ذلك، فأنكروا أن يكون السلطان مجاعة من رءوس األشاعرة، منهم القش
 األشعري قال ذلك، فقال: حنن إمنا لعنا من يقول بذلك. وجرت فنت طويلة، ومل حيج أحد من أهل العراق.

هـ غزا السلطان طغرلبك بالد الروم بعد أخذه بالد أذربيجان فغنم من بالد الروم وسىب، وعمل 446ويف سنة 
عاد ساملا إىل أذربيجان فأقام هبا سنة. وحدثت وحشة بني اخلليفة والبساسريي، ومل حيج أحد أشياء حسنة، مث 

 من أهل العراق يف هذه السنة.

هـ غلت األسعار بنواحي األهواز، حىت بيع الُكرُّ يف مدينة شرياز أبلف دينار. وفيها كثر فساد 447ويف سنة 
ا العامة حىت أبيع الثور خبمسة قراريط، واحلمار بقرياطني إىل مخسة الغز وهنبهم، فثاورهم العوام واقتتلوا، وهنبو 

قراريط. وفيها وقعت الفتنة بني السنة والرافضة على العادة، فاقتتلوا قتاال شديدا مستمرا، وال متكن الدولة أن 
حبيث إنه كان ال حيجزوا بني الفريقني. وفيها وقعت الفتنة بني األشاعرة واحلنابلة، وكان جانب احلنابلة قواي 

يتمكن أحد من األشاعرة شهود اجلماعات. وفيها اشتد الغالء مبكة، وعدمت األقوات، فأرسل هللا عليهم 
 جرادا ملء األرض، فتعوضوا به عن الطعام. ومل حيج أحد من أهل العراق يف هذه السنة أيضا.

ناء عظيم حبيث دفن كثري من هـ وقع غالء شديد وخوف وهنب كثري ببغداد، مث عقب ذلك ف448ويف سنة 
الناس بغري غسل وال تكفني، وغلت األشربة وما حيتاج إليه املرضى كثريا، واغرب اجلو، وفسد اهلواء، وكثر  

 الذابب، وعم هذا الوابء والغالء مكة واحلجاز وداير بكر واملوصل وبالد الروم وخراسان واجلبال والدنيا كلها.
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ناء مستمرَّْيِن ببغداد وغريها من البالد حبيث خلت أكثر الدور وسدت على هـ كان الغالء والف449ويف سنة 
أهلها أبواهبا مبا فيها، وأهلها فيها موتى، وصار املارُّ يف الطريق ال يلقى إال الواحد بعد الواحد، وأكل الناُس 

، وَشَوى رجٌل صبيًة يف األَتُوِن اجليَف واْلِمَياِت من قلة الطعام، وُوِجَد مع امرأة فخذ كلب قد اْخَضرَّ وأَْرَوحَ 
وأكلها فُقِتَل، وسقط طائٌر ميت من سطح فَاْحتَـَوَشُه مخسُة أنفٍس، فاقتسموه وأكلوه. وورد كتاٌب من خباَرى 
أنه مات يف يوم واحد منها ومن ُمَعاَمَلِتَها مثانيَة عشَر ألَف إنسان، وُأْحِصَي من مات يف هذا الوابء إىل أن  

اب الوارد من خبارى أبلِف ألٍف ومخسمائة ألف ومخسني ألف إنسان، والناس ميرون يف هذه كتب هذا الكت
البالد، فال يرون إال أسواقا فارغة وطرقات خالية، وأبوااب مغلقة، حكاه ابن اجلوزي. قال: وجاء اخلرب من 

ء ابألهواز وأعماهلا وبواسط والنيل  أذربيجان وتلك البالد ابلوابء العظيم، وأنه مل يسلم إال العدد القليل: ووقع واب
والكوفة وطَبََّق األرض، وكان أكثَر سبِب ذلك اجلوُع، حىت كان الفقراء يشوون الكالب، وينبشون القبور، 
ويشوون املوتى وأيكلوهنم، وليس للناس شغل يف الليل والنهار إال غسل األموات وجتهيزهم ودفنهم، وقد كانت 

العشرون والثالثون، وكان اإلنسان يكون قاعدا فينشق قلبه عن دم املهجة، فيخرج إىل حتفر احلفرية، فيدفن فيها 
الفم منه قطرة، فيموت اإلنسان من وقته، واتب الناس، وتصدقوا أبكثر أمواهلم، وأراقوا اخلمور وكسروا املعازف 

لها كلهم. وُدِخَل على مريض له وتصاحلوا، ولزموا املساجد لقراءة القرآن، وَقلَّ دار يكون فيها مخر إال مات أه
سبعة أايم يف النزع، فأشار بيده إىل مكان فوجدوا فيه خابية من مخر، فأراقوها فمات من فوره بسهولة. ومات 
رجل مبسجد، فوجد معه مخسون ألف درهم، فلم يقبلها أحد، فرتكت يف املسجد تسعة أايم ال يريدها أحد، 

وكان الشيخ أبو حممد عبد اجلبار بن حممد يشتغل عليه سبعمائة متفقه،  فدخل أربعة فأخذوها، فماتوا عليها.
فمات وماتوا كلهم إال اثين عشر نفرا منهم، رمحهم هللا تعاىل. وملا اصطلح ُدبـَْيُس بن علي مع امللك طغرلبك 

قتلوه وأكلوه. رجع إىل بالده، فوجدها خرااب لقلة أهلها، فأرسل رسوال منه إىل بعض النواحي، فتلقاه طائفة، ف
قال ابن اجلوزي: ويف يوم األربعاء لسبع بقني من مجادى اآلخرة احرتقت قطيعة عيسى، وسوق الطعام، 
والكنيس، وأصحاب السقط، وابب الشعري، وسوق العطارين، وسوق العروس، واألمناط، واخلشابني، واجلزارين، 

ب والصفارين والصباغني، وغري ذلك من والتمارين، والقطيعة، وسوق حمول، وهنر الدجاج، وسويقة غال
املواضع، وهذه مصيبة أخرى ما ابلناس من الغالء والفناء. وفيها كثر العيارون ببغداد، وأخذوا األموال جهارا، 
وكبسوا الدور ليال وهنارا، وكبست دار أيب جعفر الطوسي متكلم الشيعة، وأحرقت كتبه ومنابره ودفاتره اليت كان 

 ته، ويدعو إليها أهل حنلته، وهلل احلمد.يستعملها يف بدع
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هـ كانت فتنة البساسريي وهو أرسالن الرتكي قبحه هللا فنهب دار اخلالفة وأعاد األذان حبي على 450ويف سنة 
خري العمل يف بالد العراق كلها وَخَطَب للمستنصر الفاطمي صاحب مصر وانتقم من أعيان بغداد انتقاما 

أبرض العراق أهلك كثريا من الغالت، وقُِتَل بعض الفالحني، وزلزلت بغداد قبل الفتنة  عظيما، ووقع بـَْرٌد شديد
بشهر زلزاال عظيما فتهدمت دوٌر كثرية، ووردت األخبار أبن الزلزال امتدَّ إىل مهذان وواسط وعانة وتكريت. ويف 

خ أاب نصر ابن الصباغ هذه السنة كثر النهب ببغداد حىت كانت العمائم ختطف عن الرؤوس، حىت إن الشي
 خطفت عمامته وطيلسانه، وهو ذاهب إىل الصالة يوم اجلمعة.

ِلُك ألب أرسالن بن داود بن َجْغرِيَبك 451ويف سنة 
َ
هـ رجع اخلليفُة إىل دار اخلالفة وقُِتَل البساسريي، وتوىل امل

رُْخٌص مل ُيسمع مبثله فِبيَع البـُرُّ بن ميكائيل بن سلجوق بالَد خراسان بعد وفاة أبيه. وكان مبكة يف هذه السنة 
 والتمُر كلُّ مائيت رطٍل بدينار. ومل حيج أحد من أهل العراق يف هذه السنة.

هـ مل حيج أحد من أهل العراق يف هذه السنة، غري أن مجاعة اجتمعوا إىل الكوفة وركبوا مع طائفة 452ويف سنة 
 من اخلفر.

 ابنَة اخلليفة فانزعج اخلليفة جدا وحاول التنصل من ذلك ووقعت شرور  هـ َخَطَب امللُك طغرْلَبكُ 453ويف سنة 
كثرية وانزعج الناس لذلك، ويف مجادى اآلخرة لليلتني بقيتا منه كسفت الشمس كسوفا عظيما ; مجيُع القرص، 
فمكث أربع ساعات، حىت بدت النجوم وآوت الطيور إىل أوكارها وتركت الطريان، وكل ذلك لشدة الظلمة. 

 ومل حيج أحد من أهل العراق يف هذه السنة.

هـ اجتمعت الكلمة واصطلح اخلليفُة وامللك طغرلبك ووكل اخلليفُة يف العقد مث وقع العقُد مبدينة 454ويف سنة 
تربيز حبضرة امللك طغرلبك فلما جيء ابلوكالة قام هلا امللك وقبل األرض عند رؤيتها مث أوجب العقَد على 

ف دينار، وكثر دعاء الناس للخليفة، وقال امللُك طغرلبك جهرة للناس: أان عبٌد ِقنٌّ للخليفة صداق أربعمائة أل
ما بقيت ال أملك شيئا سوى ما عليَّ من الثياب. ويف هذه السنة َعمَّ الرخص مجيع األرض حىت بِيَع ابلبصرة  

 كلُّ ألِف رطِل متٍر بثمان قراريط.

طربت األحوال وانتقضت بعده جدا، وعاثت األعراب يف سواد هـ مات امللك طغرلبك فاض455ويف سنة 
بغداد وأرض العراق ينهبون األموال وُيَشلِ حون الرجال. وتعذرت الزراعة إال على املخاطرة، فانزعج لذلك 
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وسبعمائة من أصحابه، وهنبوا األموال، وجعلوا   11الناس. واثرت العيارون هبمذان، فقتلوا العميد والشِ ْحَنةَ 
لون ويشربون على القتلى هنارا حىت انسلخ الشهر، لعنهم هللا وقبحهم، وُأِخَذِت البيعة من بعده البن أخيه أيك

سليمان بن داود واتفقت الكلمة عليه ومل يبق عليهم خوف إال من جهة أخي سليمان وهو امللُك عضد الدولة 
ْلِك أبو علي احلسن  ألب أرسالن حممد بن داود فإن اجليش كانوا مييلون إليه وقد أهلُ 

ُ
اجلبل ومعه وزيرُه ِنظَاُم امل

 بن علي بن إسحاق، وملا رَأى الُكْنُدرِيُّ قوَة أمره خطَب له ابلرَّيِ  مث من بعده ألخيه سليمان بن داود.

ن، وَقلَّ التمر هندي، وزاد احلر يف تشاري  12هـ غلت األسعار اليت يتداوى هبا، وُعِدَم الشِ ريُْخْشك456ويف سنة 
 وفسد اهلواء. وحج ابلناس أهل العرق يف هذه السنة يف هذه السنة فلله احلمد واملنة.

هـ فيها سار مجاعة للحج خبفارة فلم ميكنهم املسري فعدلوا إىل الكوفة ورجعوا، وحج ابلناس من 457ويف سنة 
 غداد.بغداد النقيب أبو الغنائم. ويف ذي احلجة منها شرع يف بناء املدرسة النظامية بب

هـ كانت زلزلة خبراسان لبثت أايما تصدعت منها اجلبال وأهلكت مجاعة 458ويف مجادى اآلخرة سنة 
وخسفت بعدة قرى وخرج الناس إىل الصحراء وأقاموا هنالك، ووقع حريق بنهر ُمَعلَّى من بغداد فأحرق مائة 

وفيها َرُخَصِت األسعاُر ببغداد رخصا دكان وثالثة دور وذهب للناس شيء كثري وهنب الناس بعضهم بعضا. 
ظاهرا، ونقصت دجلُة نقصا ظاهرا. وحج ابلناس يف هذه السنة نور اهلَُدى أبو طالب احلسني بن نظام 

 احلضرتني الزينيب وجاور مبكة.

هـ وقع غالء وفناء بدمشق وحلب وحران وخراسان بكماهلا ووقع الفناء يف الدواب ; كانت 459ويف سنة 
 تنتفخ رؤوسها وأعينها حىت كان الناس أيخذون محر الوحش ابأليدي ولكن أينفون من أكلها.

هـ كانت زلزلة أبرض فلسطني أهلكت بلد الرملة وَرَمْت ُشرَّافـَتَـنْيِ من مسجد 460ويف مجادى األوىل سنة 
من املال، وبلغ حسها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وحلقت وادي الصفراء وخيرب وانشقت األرض عن كنوز 

إىل الرحبة والكوفة وجاء كتاب بعض التجار يف هذه الزلزلة يقول: إهنا خسفت الرملة مجيعا حىت مل يسلم منها 
إال داران فقط، وهلك منها مخس عشرة ألف نسمة وانشقت الصخرة اليت ببيت املقدس، مث عادت فالتأمت 

 

 الشحنة: لفظ تركي معناه رئيس الشرطة.  11

 الشريخشك: كلمة فارسية لعلها تعين احلليب اجملفف.  12
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يف األرض وظهر يف مكان املاء أشياء من جواهر وغريها ودخل بقدرة هللا تعاىل، وغار البحر مسرية يوم وساخ 
 الناس يف أرضه يلتقطون فرجع عليهم فأهلك خلقا كثريا منهم.

هـ كان حريُق جامع دمشق يف النصف من شعبان. وكان ُرْخٌص عظيم يف الكوفة حىت بيع 461ويف سنة 
 السمك كل أربعني رطال حببة. وحج ابلناس أبو الغنائم العلوي.

هـ ضاقت يد أمري مكة فأخذ الذهب من أستار الكعبة وامليزاب وابب الكعبة، فضرب ذلك 462ويف سنة 
 دراهم وداننري وكذلك فعل صاحب املدينة ابلقناديل اليت يف املسجد النبوي على ساكنه أفضل الصالة والسالم.

جليف وامليتات والكالب، فكان ويف هذه السنة كان غالء شديد وقحط عظيم بداير مصر، حبيث أهنم أكلوا ا
يباع الكلب خبمسة داننري، وماتت الفيلة فأكلت، وأفنيت الدواب فلم يبق لصاحب مصر سوى ثالثة أفراس  
بعد العدد الكثري منها، ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغالم عنها لضعفه من اجلوع، فأخذها ثالثة نفر 

وظُِهَر على رجل يقتل  وا، فإذا عظامهم ابدية قد أكل الناس حلومهم.فذحبوها وأكلوها، فأخذوا فصلبوا فأصبح
الصبيان والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم ويبيع حلومهم فُقِتَل. وكانت األعراب يقدمون ابلطعام يبيعونه يف 

منا ظاهر البلد، ال يتجاسرون يدخلون لئال خيطف وينهب منهم، وكان ال جيسر أحد أن يدفن ميته هنارا، وإ
وفيها ورد كتاب صاحب مكة إىل امللك ألب أرسالن وهو خبراسان خيربه  يدفنه ليال خفية لئال ينبش فيؤكل.

إبقامة اخلطبة مبكة للقائم أبمر هللا وللسلطان مبكة، وقطع اخلطبة للمصريني، فأرسل إليه بثالثني ألف دينار 
تزوج عميد الدولة ابن جهري اببنة نظام امللك وخلعة سنية، وأجرى له يف كل سنة عشرة آالف دينار. وفيها 

 ابلري، مث عاد إىل بغداد. وحج ابلناس أبو الغنائم العلوي.

هـ حج ابلناس نور اهلدى أبو طالب الزينيب، وُخِطَب مبكة للخليفة القائم أبمر هللا، وقطعت خطبة 463ويف 
 ه السنة، وهلل احلمد واملنة.املصريني منها، وكان خيطب هلم فيها مائة سنة فانقطع ذلك يف هذ 

هـ كان غالء شديد ومواتن ذريع يف احليواانت، حبيث إن بعض الرعاة خبراسان قام وقت الصباح 464ويف سنة 
 ليسرح بغنمه، فإذا هن قد منت كلهن. وجاء سيل عظيم وبرد كبار أتلف شيئا كثريا من الزروع والثمار خبراسان. 

اخلليفة اببنة السلطان ألب أرسالن من ِسْفَرى خاتون وذلك بنيسابور، وكان  وفيها تزوج األمري عدة الدين ولد 
وكيل السلطان نظام امللك ووكيل الزوج عميد الدولة ابن جهري وحني عقد العقد نثر على الناس جواهر نفيسة، 

 وكان يوما مشهودا زُيِ َنْت األفيلة واخليول، وضربت الدابدب والبوقات.
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السلطان ألب أرسالن فتوىل من بعده ابُنه ملكشاه وخلع ملكشاه على الوزير نظام امللك  هـ تويف465ويف سنة 
ِخَلًعا َسِنيًَّة وأعطاه حتفا كثرية، من مجلة ذلك عشرون ألف دينار ولقبه أاتبك، ومعناه األمري الكبري الوالد، 

 ج ابلناس أبو الغنائم العلوي.وفيها ملك صاحب مسرقند وهو ألتكني مدينة ترمذ، وفيها ح فسار سرية حسنة.

هـ غرقت بغداد بسيل عظيم قوي وبزايدة دجلة وهدمت دور كثرية ووصل ذلك إىل دار اخلالفة 466ويف سنة 
وهرب اخلليفة من جملسه فلم جيد طريقا يسلكه فحمله بعض اخلدم إىل التاج، وغرقت قبور كثرية منها قرب 

جاءت ريح شديدة أبرض البصرة فانقلعت منها حنو من مخسة ويف ذي احلجة منها  اإلمام أمحد بن حنبل.
 آالف خنلة.

هـ جاء سيل عظيم، قاسى الناس منه شدة عظيمة، ومل تكن أكثر أبنية بغداد تكاملت من الغرق 467ويف سنة 
األول فخرج الناس إىل الصحراء فجلسوا على رءوس التلول حتت املطر. ووقع وابء عظيم ابلرحبة، فمات من 

ها قريب من عشرة آالف، وكذلك وقع بواسط والبصرة وخوزستان وأرض خراسان وغريها وهللا أعلم. وفيها أهل
مات اخلليفة القائم أبمر هللا عن أربع وسبعني سنة ومثانية أشهر ومثانية أايم، وبويع حلفيده املقتدي أبمر هللا 

 ابخلالفة يوم اجلمعة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة.

هـ جاء جراد يف شعبان بعدد الرمل واحلصى فأكل الغالت وأكدى أكثر الناس وجاعوا فطحن 468سنة ويف 
اخلروب بدقيق الدخن فأكلوه، ووقع الوابء مث منع هللا اجلراد من الفساد، وكان مير وال يضر، فرخصت األسعار. 

السََّنِة ُمْقَطُع اْلُكوَفِة وهو اأْلَِمرُي قال: ووقع غالء شديد بدمشق واستمر ثالث سنني. وَحجَّ ابلنَّاس يف هذه 
ُلُغ ْبُن َكْنِتِكنَي التـُّرِْكيُّ َويـُْعَرُف اِبلطَِّويِل. ومل َيْصَحْب معه سوى ِستََّة َعَشَر تـُرِْكيًّا، فـََوَصَل َسالِ  ًما إىل مكَة، ُختـْ

ِة مبَكََّة لِْلَعبَّاِسيِ نَي،   َوُقِطَعْت ُخْطَبُة اْلِمْصرِيِ نَي وهلل احلمُد واملنَُّة.َوأُِعيَدِت اخْلُْطَبُة يف ذي احلِْجَّ

هـ يف احملرم منها مرض اخلليفة مرضا شديدا فأرجف الناس به، فركب حىت رآه الناس جهرة 469ويف سنة 
فسكنوا. ويف شوال وقعت الفتنة بني األشاعرة واحلنابلة. وىف ذي القعدة منها كثرت األمراض يف الناس ببغداد 

ط والسواد وورد اخلرب أبن الشام كذلك. ويف هذا الشهر أزيلت املنكرات والبغااي ببغداد وهرب الفساق وواس
ُلُغ التـُّرِْكيُّ ُمْقَطُع الكوفِة.  منها، وحجَّ ابلناِس فيها األمرُي ُختـْ

ئفٌة من العوام، هـ وقعت فتنة بني احلنابلة وبني فقهاء النظامية، ومحََِي لكل من الفريقني طا470ويف شوال سنة 
ُلُغ، وذكر ابن  وقتل بينهم حنو من عشرين قتيال، مث سكنت الفتنة. وحج ابلناس يف هذه السنة ُمْقَطُع الكوفة ُختـْ
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اجلوزي أن الوزير ابن جهري كان قد عمل منربا هائال لتقام عليه اخلطبة مبكة، فحني وصل إليها إذ اخلطبة قد 
 وأحرق.  أعيدت للمصريني فُكِسَر ذلك املنرب

ْلِك بسبب مُمَاأَلتِِه على الشافعية، مث كاَتَب املقتِدي نظاَم 471ويف سنة 
ُ
هـ ُعزَِل الوزيُر ابُن َجِهرٍي إبشارة ِنظَاِم امل

ُلُغ الرتكي.  امللك يف إعادته فُأِعيَد ولُدُه وأُْطِلَق هو. وحج ابلناس ُختـْ

ُلُغ الرتكي وُقِطَعْت خ472ويف سنة  طبة املصريني مبكة وُخِطَب للمقتدي وللسلطان ملكشاه هـ حج ابلناس ُختـْ
 السلجوقي.

هـ استوىل ُتَكُش أخو السلطان ملكشاه على بعض خراسان. وفيها أُِذَن للوعاظ يف اجللوس 473ويف سنة 
ُلُغ.  للوعظ، وكانوا قد ُمِنُعوا من وقت فتنة ابن القشريي ]الفتنة بني احلنابلة واألشاعرة[. وحج ابلناس ُختـْ

هـ أرسل اخلليفُة ابَن َجِهرٍي إىل السلطان َمِلْكشاه خيطب ابنته عنه، فأجابت أمها إىل ذلك بشرط 474ويف سنة  
 أال يكون له زوجة وال سرية سواها، وأن يكون مبيته عندها فوقع الشرط على ذلك.

َدِت اخِلْطَبُة من جهة اخلليفة لبنت السلطان ملكشاه فطلبت أ475ويف سنة  مها أربعمائة ألف دينار مث هـ ُجدِ 
 اتفق احلال على مخسني ألف دينار للرضاع وأن يكون الصداق مائة ألف دينار.

هـ عصى أهُل َحرَّاَن على شرف الدولة مسلم بن قريش، فجاء فحاصرها ففتحها وهدم سورها 476ويف سنة 
لشريازي شيخ الشافعية صاحب وصلب قاضيها ابن جلبة وابنيه على السور. وفيها تويف الشيُخ أبو إسحاق ا

 املهذب والتنبيه واللمع وغريها.

هـ حج ابلناس يف هذه السنة األمرُي مُخَاْرِتِكنُي احلََْسَناينُّ وذلك لشكوى الناس من شدة سري 477ويف سنة 
ُلَغ هبم، وَأْخِذِه املكوساِت منهم. سار مرة من الكوفة إىل مكة يف تسعة عشر يوما.  ُختـْ

 هـ تويف إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين.478ويف سنة 

 ج= احلالة العلمية:

شهدت املدة اليت عاشها إمام احلرمني ازدهارا علميا يتمثل يف هذه الثُـّلَّة من العلماء يف خمتلف الفنون الذين 
 عاصرهم، فمنهم:
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 البيهقي، صاحب السنن اإلمام احلافظ احملدث الكبري الفقيه الشافعي أبو بكر أمحد بن احلسني -1
 هـ458الكربى والصغرى واملعرفة وشعب اإلميان وغريها، ت. 

 هـ425اإلمام احلافظ احملدث أبو بكر البَـْرقاين  أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب ت.  -2
اإلمام احلافظ أبو نعيم األصبهاين أمحد بن عبد هللا بن أمحد صاحب التصانيف الكثرية املشهورة من  -3

 هـ430األولياء، ومعجم الصحابة، ودالئل النبوة، وغريها، ت. ذلك حلية  
اخلطيب البغدادي أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت، أحد مشاهري احلفاظ وصاحب "اتريخ بغداد"  -4

و"الكفاية يف علم الرواية" و"اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع" وغريها من املصنفات 
 هـ463النافعات، يقال: له مائة مصنف، ت.  

َمري ، له "التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين احلافظ اإلمام صاحب التصانيف أبو عمر بن عبد الرب النَّ  -5
 هـ463واملسانيد"، و"االستذكار" و"االستيعاب" وغريها، ت.  

ابن ماكوال: هبة هللا بن علي بن جعفر أبو القاسم، صاحب كتاب "اإلكمال"، وله تصانيف أخرى  -6
 يوضع مثله، وله منها: املؤتلف واملختلف من األمساء والكىن واألنساب، قال عنه ابن خلكان: مل

أيضا كتاب "الوزراء"، و"هتذيب مستمر األوهام على ذوي املعرفة وأوىل األفهام" وغري ذلك َوَزَر 
جلالل الدولة مرارا وكان حافظا للقرآن عاملا ابلشعر واألخبار والشعر، قتله غلمان له طمعا مباله، 

 هـ475ت.  
بن يوسف الفريوزآابدي، شيخ الشافعية صاحب  اإلمام الفقيه أبو إسحاق الشريازي إبراهيم بن علي -7

 هـ476املهذب والتنبيه واللمع واملعونة يف اجلدل وغريها، ت. 
 أبو سعد املتويل عبد الرمحن بن املأمون بن علي صاحب "التتمة" يف املذهب الشافعي -8
 والد إمام الشيخ أبو حممد عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حيـََّوْيِه اجلويين -9

احلرمني، و"جوين" من نواحي نيسابور، له تصانيف منها "التفسري الكبري"، و"التبصرة: والتذكرة" 
 هـ438وغري ذلك، وكان إماما يف الفقه واألصول واألدب والعربية، ت.  

 أبو الوفا علي بن عقيل بن حممد شيخ احلنابلة وصاحب "الفنون" وغريها من التصانيف -10
 ى حممد بن احلسن بن حممد شيخ احلنابلة القاضي أبو يعل -11
اإلمام الُقُدوري احلنفي أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر أبو احلسني الُقُدوري صاحب "الكتاب"  -12

املشهور يف مذهب أيب حنيفة، انتهت إليه رائسة أصحاب أيب حنيفة يف العراق، وكان برََّز يف 
 .428القراءات. ت.  
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 بن عمر بن عيسى الفقيه احلنفي أول من وضع علم اخلالف وكان يضرب أبو زيد الدَّبُّوسي  عبد هللا -13
 هـ430به املثل، له تصانيف منها: "األسرار" و"تقومي األدلة" وغريها، ت. 

 هـ436الصَّْيَمرِي : أبو عبد هللا احلسني بن علي بن حممد بن جعفر أحد أئمة احلنفية، ت.   -14
سني بن موسى بن حممد، كان أكرب من أخيه الشريف الشريف املرتَضى ذي اجملدين: علي بن احل -15

 هـ436الرَِّضي  ذي احلَسبَـنْي، يقال إن أحدمها هو الذي وضع كتاب "هنج البالغة" ت. 
اإلمام عبد الوهاب بن علي بن نصر صاحُب الرحبة التغليب البغدادي أحد أئمة املالكية له كتاب  -16

 هـ422األصول ومل تـََر املالكيُة أحدا أفقه منه، ت. التلقني حيفظه الطلبة، وله غريه يف الفروع و 
اإلمام الكبري واحلافظ العالمة اجملتهد ابن حزم الظاهري: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم،  -17

َحلَّى ت.  
ُ
 هـ456صاحب امل

أبو احلسني البصري حممد بن علي بن الطيب املتكلم شيخ املعتزلة واملنتصر هلم واحملامي عن ِذمارهم  -18
 هـ436ابلتصانيف الكثرية، ت. 

ينا: أبو علي احلسني بن عبد هللا بن سينا الفيلسوف املشهور والطبيب البارع،  الشيخ الرئيس ابن س -19
كان اندرًة يف زمانه، له كتاب "القانون" يف الطب، وله يف اإلهليات والطبيعيات كتب كثرية، ت. 

 هـ428
رائس  الثعاليب: أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعاليب النيسابوري صاحب التفسري املشهور، وله كتاب الع -20

 هـ.427يف قصص األنبياء وغري ذلك. ت.  
الثعاليب: أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب النيسابوري صاحب يتيمة الدهر، كان  -21

 هـ429إماما يف اللغة واألخبار وأايم الناس، ت. 
جملدات،  احلويف: أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سعيد احلويف، له كتاب "إعراب القرآن" يف عشر -22

وله تفسري القرآن أيضا، وكتاب كبري يف النحو، وغري ذلك وكان إماما يف العربية والنحو واألدب، 
 هـ429وانتفع الناس بتصانيفه ت. 

مهيار الديلمي الشاعر الفحل، مهيار بن َمْرَزَوْيِه أبو احلسن، كان جموسيا فأسلم إال أنه صار رافضيا  -23
 هـ428اي مهيار انتقلت من زاوية يف النار إىل زاوية أخرى، ت.  فقال له أبو القاسم بن برهان: 

ابن زيدون الشاعر: أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن غالب بن زيدون أبو الوليد الشاعر املاهر  -24
 األندلسي القرطيب صاحب القصيدة الِفرَاِقيَّة النونية سائرة الذ ِْكر اليت أوهلا: 

 * وانب عن طيب لقياان جتافيناأضحى التنائي بديال عن تدانينا **
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أبو العالء املعري أمحد بن عبد هللا بن سليمان التنوخي الشاعر املشهور الذائع الصيت، له مصنفات   -25
 هـ449كثرية منها اللزوميات وسقط الزند ورسالة املالئكة وغريها، ت.  

 وغريهم كثري مما يدل على مدى الثراء العلمي يف هذا العصر.

يتسم بشيوع املناظرات واجلدل، كما شهد هذا العصر حركة واسعة يف تشييد املدارس وكان  وكان هذا العصر
ْلك ببغداد، وكان شرع يف بنائها يف ذي احلجة سنة 

ُ
هـ، 457من أمهها املدرسة النِ ظَامية اليت بناها الوزير ِنظَام امل

وقد بـَىَن مدارس أخرى ببغداد وبلخ وهراة وأصبهان ونُِقَض ألجلها ُدوٌر كثريٌة من َمْشَرَعِة الزوااي وابب البصرة، 
ومرو والبصرة، ويقال: إن له يف كل مدينة ابلعراق وخراسان مدرسة. وجبانب ذلك كان يف نيسابور مدارس 

 أخرى كاملدرسة البيهقية، واملدرسة السعدية، كما بنيت مدرسة لألستاذ أيب إسحاق االسفراييين وغري ذلك.

 ازدهار احلركة العلمية يف هذه املدة رفع مكانة العلماء عند احلكام واألمراء والوزراء وتكرميهم.كما أسهم يف  

ورغم هذا الثراء العلمي الكبري إال أنه مت غلق ابب االجتهاد يف الفقه وَجَنح الفقهاء للتقليد وبرزت روح 
ى عصر نصرة املذاهب، أو عصر التعصب الشديد للمذاهب. واملدة من منتصف القرن الرابع إىل اآلن تسم

 :13صراع املذاهب، ويقسمه املؤرخون للفقه اإلسالمي إىل قسمني

 من منتصف القرن الرابع إىل منتصف القرن السابع اهلجريني عندما سقطت بغداد يف أيدي التتار  -األول

 من سقوط بغداد حىت اآلن.  -الثاين

  

 

 ( ط. دار الوفاء للطباعة ابملنصورة. 37فقه إمام احلرمني عبد العظيم الديب )ص 13
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 الفصل الثاين

 14سرية إمام احلرمني

عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حيويه، أبو املعايل اجلويين،  امسه:
 النيسابوري.  

 ينسب إىل نيسابور فيقال: النيسابوري، وقد سبق احلديث عن نيسابور.  نسبته:

 فيقال: "اجلويين"   15وينسب إىل جوين

، وال يـُْعَرُف أنه ُوِلَد أو أقام هبا، وال أنه تويف فيها، 17قوبـَيـْهَ   16وجوين إحدى قرى نيسابور تقع بني َجاَجْرم
 وإمنا ُنِسَب إليها تبعا ألبيه.

 

( ط. دار  1000 / 2نظر دمية القصر وُعصرة أهل العصر أليب احلسن علي بن احلسن الباخرزي، ت. حممد ألتوجني )ا 14
(،  192 / 2(، ط. العلمية، ومعجم البلدان لياقوت احلموي )244 / 16اجليل، واملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم البن اجلوزي )

( ط. هجر، ط. دار صادر، وطبقات الشافعية الكربى لتاج الدين السبكي  95 /16والبداية والنهاية البن كثري ت. الرتكي )
( ط. مطبعة التوفيق، ومرآة اجلنان وعربة  278( ط. هجر، وتبيني كذب املفرتي البن عساكر )ص165 / 5ت. الطناحي واحللو )

العلمية، وطبقات الشافعية أليب بكر بن  ( ط. 94 / 3اليقظان أليب حممد عبد هللا بن أسعد اليافعي اليمين ت. خليل منصور )
بريوت، وفقه إمام احلرمني لعبد العظيم الديب  -( ط. دار اآلفاق اجلديدة 174هداية هللا احلسيين ت. عادل نويهض )ص

(. ومقدمات بعض الكتب منها: اآلراء االقتصادية إلمام احلرمني "اجلويين" دراسة حتليلية تقوميية عبد اللطيف بن عبد  37)ص
(، ط. جامعة أم القرى، ومنهج إمام احلرمني يف دراسة العقيدة عرض ونقد د. أمحد  19هللا بن عبد اللطيف العبد اللطيف )ص

(، ط. مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ومقاصد  31بن عبد اللطيف بن عبد هللا آل عبد اللطيف )ص
( ط. مكتبة الرشد، وشرح الورقات البن  33املالية د. هشام بن سعيد أزهر )ص الشريعة عند إمام احلرمني وآاثرها يف التصرفات 

 ( ط. دار البشائر اإلسالمية. 15الفركاح ت. سارة اهلاجري )ص

ُجَوْيُن: اسم كورة جليلة نزهة على طريق القوافل من بسطام إىل نيسابور، تسميها أهل خراسان كواين فعر بت فقيل جوين،   15
د بيهق من جهة القبلة وحبدود َجاَجْرم من جهة الشمال، وقصبتها أزاذوار، وهي يف أول هذه الكورة من  حدودها متصلة حبدو 

جهة الغرب، رأيتها، وقال أبو القاسم البيهقي: من قال جوين فإنه اسم بعض أمرائها مسيت به، ومن قال كواين نسبها إىل  
ها متصلة كل  واحدة ابألخرى، وهي كورة مستطيلة بني جبلني يف  كوي، وهي تشتمل على مائة وتسع ومثانني قرية، ومجيع قرا

فضاء رحب، وقد قسم ذلك الفضاء نصفني فبين يف نصفه الشمايل القرى واحدة إىل جنب األخرى آخذة من الشرق إىل  
ا، أعين اجلنويب،  الغرب وليس فيها واحدة معرتضة، واستخرج من نصفه اجلنويب قين  تسقي القرى اليت ذكران، وليس يف نصفه هذ

  –عمارة قط، وبني هذه الكورة ونيسابور حنو عشرة فراسخ، وينسب إىل جوين خلق كثري من األئمة والعلماء. معجم البلدان 
 ( ط. دار صادر. 192 /2ايقوت احلموي )
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وجوين ونيسابور كالمها من بالد فارس، واليوم يف مشال إيران، وقد خرج من نيسابور أئمة أعالم كثريون منهم 
 اإلمام مسلم بن احلجاج صاحب الصحيح.

ي األصل أو أعجمي إال أنه جاء عن أبيه أنه قال: "حنن من العرب من قرية ورغم أن نسبته توحي أبنه فارس
 .18يقال هلا ِسْنِبس"

أبو املعايل، وليس له ابٌن يسمى املعايل، وإمنا ُكينِ َ بذلك من ابب املدح والتعظيم والثناء، واملراد بذلك  كنيته:
 أنه كان يقصد معايل األمور وينَأى عن سفسافها.

 َب عدة ألقاب منها:لُق ِ   ألقابه:

إمام احلرمني: وهو أشهرها، ولقب بذلك جملاورته مبكة أربع سنني يفيت ويَُدرِ س ويَؤمُّ الناس يف احلرم  -1
الشريف، ويف أثناء ذلك ذهب إىل املدينة مدة قصرية حنو عشرة أايم، قال هداية هللا احلسيين يف 

ماما مبكة حني جماورته ودخل املدينة زائرا  : "وإمنا عرف إبمام احلرمني ألنه كان إ176الطبقات ص
قرب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقدم القوم فأقام هناك حنو عشرة أايم." ا.هـ. وأما اليافعي 
فإنه بعد أن ذكر أنه جاور مبكة أربع سنني قال: "وهبذا قيل له: إمام احلرمني، قلت: هكذا قيل:  

وكأنه صار متعينا يف احلرمني متقدما على علمائهما مفتيا إنه لُقِ َب هبذا اللقب هبذا السبب، 
فيهما، وحيتمل أنه على وجه التفخيم له كما هو العادة يف أقواهلم: ملك البحرين، وقاضي 
اخلافقني، وِنْسَبُة إمامته يف احلرمني لشرفهما، توصال إىل اإلشارة إىل شرفه وفضله وبراعته ونـُْبِله 

  يف ذلك حقيقة علمه"وحتقيقه وفهمه، وعند هللا

 

وجرجان، تشتمل   جاَجْرُم: بعد األلف جيم أخرى مفتوحة، وراء ساكنة، وميم: بلدة هلا كورة واقعة بني نيسابور وجوين  16
 (. 92 /2على قرى كثرية، وبلد حسن، معجم البلدان )

َهُق: ابلفتح، أصلها ابلفارسية بيهه يعين هباءين، ومعناه ابلفارسية: األجود، انحية كبرية، وكورة واسعة، كثرية البلدان   17 بـَيـْ
  / 1بور وقومس وجوين. معجم البلدان )والعمارة، من نواحي نيسابور، تشتمل على ثالمثائة وإحدى وعشرين قرية، بني نيسا 

537.) 

ِسْنِبس: بسني مكسورة فنون ساكنة فباء مكسورة، هو ِسْنِبس بن معاوية بن جرول بن ثعل أبو حي من طييء، فالنسبة   18
: "من  -أعلموهللا –ِسْنِبِسي  إمنا هي إىل هذه القبيلة من طييء، ال إىل بلد كما يف هذا اخلرب عن والد إمام احلرمني. والصواب 

  / 16(، واتج العروس للزبيدي )253 /7قبيلة يقال هلا سنبس" فتصحفت إىل: "من قرية"، فتأمل، وانظر األنساب للسمعاين )
 ( ط. دار اهلداية. 152
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 اإلمام: وهو اللقب املشهور يف كتب الشافعية فمىت أطلقوا اإلمام يف كتبهم فاملراد به إمام احلرمني  -2
 ضياء الدين: وهو من ألقاب التشريف مثل تكنيته أبيب املعايل -3
 فخر اإلسالم. -4
ركن الدين: وهذه النسبة لوالده الشيخ أيب حممد وليست له، ولكن نسبها إليه الباخرزي يف "دمية  -5

ط. دار العلم للماليني، وغريه. وهل   164  /4القصر" وهو معاصر له، واتبعه الزركلي يف األعالم  
سقط من املوجود يف "دمية القصر" صحيح أو تصحيف؟ مل ُيِشر احملقق إىل شيء إال أنه ذكر أنه 

أربع نسخ، وهذا قد يرجح ضعف هذه النسبة له وأهنا من زايدات النساخ أو أخطائهم، ولعل 
الصواب يف كالم الباخرزي: "ابُن ركِن الدين إماُم احلرمني..." فتحرفت إىل: "ابُنُه ركُن الدين إمام 

ا اللقب، فاهلل احلرمني..."، وإمنا جنحنا إىل ذلك ألان مل جند أحدا ممن ترجم له ينسب له هذ 
 أعلم.

هـ[، وأكثر املؤرخني على ذلك وبعضهم  419يف الثامن عشر من احملرم سنة تسع عشرة وأربعمائة ] مولده:
هـ وأن ِسنَّه عند وفاته كان تسعا 478هـ وهو وهم ألنه ذََكَر أنه تويف سنة  417كابن اجلوزي ذكر أنه ولد سنة  

 هـ.419ومخسني سنة؛ فيكون مولده سنة  

 نشأ إمام احلرمني يف بيت علم وفضل:   نشأته وأسرته:

الشيخ أبو حممد عبد هللا بن يوسف، فقيه عابد إمام عصره بنيسابور تفقه على القفال املروزي  فوالده -
حممد الصعلوكي، له تصانيف مفيدة منها شرح  أيب بكر بن عبد هللا بن أمحد، وأيب الطيب سهل بن

الرسالة لإلمام الشافعي، وَشرُْح خمتصر املزين َشَرَحُه شرحا شافيا، وكان َورًِعا دائم العبادة شديد 
 هـ 438االحتىاط مبالغا فيه، تويف بنيسابور سنة  

:  ( ط. دار صادر 169 /3) ت. إحسان عباسكانت جاريًة صاحلًة، قال ابن خلكان يف وفيات األعيان وأُمُّه  -
"أخربين بعض املشايخ أنه وقف على جلية أمره يف بعض الكتب، وأن والده الشيخ أاب حممد، رمحه هللا 
تعاىل، كان يف أول أمره ينسخ ابألجرة، فاجتمع له من كسب يده شيء اشرتى به جارية موصوفة 

لت إبمام احلرمني، وهو مستمر على ابخلري والصالح، ومل يزل يطعمها من كسب يده أيضًا إىل أن مح
تربيتها بكسب احلل، فلما وضعته أوصاها أال متكن أحدًا من إرضاعه، فاتفق أنه دخل عليها يوماً 
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من جرياهنم وشاغلته بثديها فرضع منه قلياًل، فلما رآه   19وهي متأملة والصغري يبكي، وقد أخذته امرأة
نه وأدخل إصبعه يف فيه ومل يزل يفعل به ذلك حىت شق عليه وأخذه إليه ونكس رأسه ومسح على بط

قاء مجيع ما شربه، وهو يقول: يسهل علي أن ميوت وال يفسد طبعه بشرب لنب غري أمه. وحيكى عن 
 إمام احلرمني أنه كان تلحقه بعض األحيان فرتٌة يف جملس املناظرة فيقول: هذا من بقااي تلك الرضعة."

ويين املعروف بشيخ احلجاز اشتغل ابحلديث وُعِقَد له جملس أبو احلسن علي بن يوسف اجل وعمه -
: "كان صوفي ا لطيفا (193  /2)اإلمالء لكن غلب عليه التصوف، قال ايقوت احلموي يف معجم البلدان 

ظريفا فاضال مشتغال ابلعلم واحلديث، صنف كتااب يف علوم الصوفية مرتبا مبو اب مساه كتاب السلوة." 
 هـ 463تويف سنة  

 يوسف بن عبد هللا كان أديبا قرأ عليه األدَب ابُنه الشيخ أبو حممد اجلويين والد إمام احلرمني.  جدهو  -

ففي هذه األسرة نشأ إمام احلرمني، كما أن بلدته نيسابور اليت عاش فيها كانت حاضرة من حواضر العلم يف 
انت املدن القريبة منها مثل: مرو هذا الوقت فكانت تعج ابلعلماء الذين هنل منهم إمام احلرمني، وكذا ك

عني الصايف مع حدة ذكائه وحرصه على العلم حىت فاق أهل عصره 
َ
وسرخس مما أاتح له االغرتاف من هذا امل

 وصار كما قال ابن خلكان: أعلم املتأخرين من أصحاب الشافعي على اإلطالق.

مكنته من الوصول إىل ما وصل إليه، كان إمام احلرمني يتمتع بصفات حسنة جليلة وأخالق محيدة  صفاته:
 فمن ذلك:

 جودة القرحية وكياسة الغريزة -1
قوة الذاكرة: فقد كان َيْذُكُر دروًسا يقع كل واحد منها يف أطباق وأوراق ال يتلعثم يف كلمة وال حيتاج  -2

 إىل استدراك عثرة.
احلرص الشديد على العلم: فإنه من ابتداء أمره ملا تويف والده كان ِسنُُّه دون العشرين أو قريبا منها  -3

فأقعد مكانه للتدريس، فكان يبكر كل يوم قبل االشتغال بدرس نفسه إىل مسجد األستاذ أيب 

 

َهَذا الَِّذي مل يـُْعَهد  (: "حُيْكى أَنه تلجلج مر ة يف جْمِلس مناظرة َفقيل َلُه اَي ِإَمام َما 168 /5قال ابن السبكي يف الطبقات ) 19
 َرِضيع فـََبَكْيت  منك فقال: َما أُراَها ِإالَّ آاَثر بقااي املصة. قيل َوَما نبأ َهِذه املصة قَاَل ِإن أُمِ ي اشتغلت يف طََعام تطبخه أليب َوَأان 

ر َذِلك َوقَاَل َهِذه اجْلَارِيَة لَيست ملكا لنا  وََكاَنت عنداَن َجارِيَة ُمْرِضَعة جلرياننا فأرضعتين مصة َأو مصتني َودخل َواِلدي َفأْنك
َهِذه اللجلجة  َولَْيَس هَلَا َأن تتصرف يف لَبنها وأصحاهبا مل أيذنوا يف َذِلك، وقلبين وفوعين َحىتَّ مل يدع يف ابطين َشْيئا ِإالَّ أخرجه وَ 

 من بقااي تِْلَك اآْلاَثر. 
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ه، مث خيرج منه إىل عبد هللا اخلبازي يقرأ عليه القرآن ويقتبس من كل نوع من العلوم، مث يُقيُم َدْرسَ 
مدرسة البيهقي يتتلمذ على األستاذ أيب القاسم اإلسكاف االسفراييين حىت حصل علم الكالم 
وأصول الفقه عليه. قال الراوي: وكان لذته وهلوه ونزهته يف مذاكرة العلم وطلب الفائدة من أي 

نحوي القادم علينا نوع كان، ولقد مسعت الشيخ أاب احلسن علي بن فضال بن علي اجملاشعي ال
سنة تسع وستني وأربعمائة يقول، وقد قَِبَلُه اإلمام فخر اإلسالم وقابله ابإلكرام وأخذ يف قراءة 
النحو عليه والتلمذة له بعد أن كان إمام األئمة يف وقته وكان حيمله كل يوم إىل داره ويقرأ عليه  

وما ويقول: ما رأيت عاشقا كتاب إكسري الذهب يف صناعة األدب من تصنيفه، فكان حيكي ي
 للعلم أي نوع كان مثل هذا اإلمام فإنه يطلب العلم للعلم.

 طلبه معايل األمور: ففي شبابه مل يـَْرَض بتقليد والده وأصحابه حىت أخذ يف التحقيق -4
اجلد واالجتهاد: فقد َجدَّ واجتهد يف املذهب واخلالف وجمالس النظر حىت ظهرت جنابته، وسلك  -5

ثة، ومَجََع الطرق ابملطالعة واملناظرة واملناقشة. وكان يصل الليل ابلنهار يف التحصيل وال طريق املباح
ينام إال إذا غلبه النوم وال أيكل إال إذا جاع، قال تلميذه املؤرخ عبد الغافر الفارسي: "مسعته يف 

ال كان أو هنارا، وآكل ، وإمنا أانم إذا غلبين النوم لي20أثناء كالم يقول: أان ال أانم وال آكل عادةً 
 إذا اشتهيت الطعام أيَّ وقٍت كان". 

التواضع: فقد كان من التواضع لكل أحد مبحل يتخيل منه االستهزاء ملبالغته فيه. ومن محيد سريته أنه  -6
ما كان يستصغر أحدا حىت يسمع كالمه شاداي كان أو متناهيا فإن أصاب كياسة يف طبع أو 

 تفاد منه صغريا كان أو كبريا.جراي على منهاج احلقيقة اس
األمانة يف العلم: فقد كان ال يستنكف عن أن يعزى الفائدة املستفادة إىل قائلها ويقول إن هذه  -7

الفائدة مما استفدته من فالن. وكان ال حيايب أحدا يف التزييف إذا مل يرض كالمه ولو كان أابه أو 
 ه وقال: "هذه زلة من الشيخ رمحه هللا".أحدا من األئمة املشهورين، وَردَّ مرة قوال ألبي

الورع ورقة القلب حىت إنه كان يَبكي إذا مسع بيتا أو تفكر يف نفسه سعة، وكان ويُبكي احلاضرين يف  -8
 جمالس الذ ِْكر.

 اجلود والكرم: فقد أنفق ما ورثه وما كان يدخل له من التدريس على املتفقهة -9

 ق منهاوصفاته رمحه هللا كثرية نقتصر على ما سب

 

 وقت يعتاد األكل فيه، ولكنه ينام رغما عنه، وإذا اشتهى الطعام جدا أكل.   يريد أنه ليس له وقت يعتاد النوم فيه وال 20
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 أسباب حتصيله العلم وبلوغه هذه الدرجة العالية:

 صالُح واِلَدْيهِ  -1
ْطَعمِ  -2

َ
 ِطيُب امل

ِحْرُص أهله عليه فإهنم بيت علم فحرص أبوه على حتفيظه القرآن الكرمي مث تلقينه ابقي العلوم مثل  -3
والده فقلبها التفسري واحلديث والفقه وغريها، واجتهد هو يف ذلك حىت أتى على مجيع مصنفات 

 ظهرا لبطن وتصرف فيها وخرج املسائل بعضها على بعض.
 بيئته اليت عاش فيها: فبلدتُه نيسابور كانت من أكرب مراكز العلم واحلضارة يف هذا الوقت -4
 توافـُُر العلماء يف بلده والبالد القريبة منها وَأْخِذِه عنهم -5
 بغداد يطوف ويلتقي ابألكابر من العلماء رحلته واحتكاُكه ابلعلماء: فبعد فتنة الكندري خرج إىل -6

ويدارسهم ويناظرهم حىت هتذب يف النظر وشاع ذِْكرُُه، مث خرج إىل احلجاز وجاور مبكة أربع سنني 
 يَُدرِ ُس ويُفيت وجيمع طرق املذهب يف كتابه النهاية.

السلطاُن ألب أرسالن تنافس امللوك واألمراء يف تقريب العلماء واإلغداق عليهم: فلما توىل السلطنَة  -7
وكان وزيرُه ِنظَاُم امللك حمبا للعلم والعلماء، وبعد أن هدأت الفتنة بني املعتزلة واألشاعرة واستقرت 
األمور عاد إماُم احلرمني إىل نيسابور، وكان ابلغا يف العلم هنايته مستجمعا هنايته فبَـىَن له الوزيُر 

ْلِك املدرسَة النِ ظَامية فأ
ُ
قعد للتدريس فيها وبقي على ذلك قريبا من ثالثني سنة غري مزاَحٍم ِنظَاُم امل

وال مداَفٍع ُمْسلٌَّم له احملراب واملنرب واخلطابة والتدريس وجملس التذكري يوم اجلمعة واملناظرة وهجرت 
 له اجملالس وانغمر غريُه من الفقهاء بعلمه.

وخ ُمِهمًّا للتَعلُِّم، فإن توافر الطالب مهٌم توافر الطالب: وهذا غري عجيب، فإنه إذا كان توافر الشي -8
لَِنْشِر العلم، وقد قال اإلمام الشافعي: "الليث أفقه من مالك إال أن طالبه أضاعوا علمه"، وكان 
من نصائح اإلمام مالك لإلمام الشافعي قوله: "ال تسكن الريَف فيذهُب ِعْلُمك". وأيضا فإن 

عن كبار العلماء والتفاخر بشيخهم وحنو ذلك فيه دافع للعامل  توافَر الطلبة وتنافَسهم على األخذ
لبذِل مزيد من اجلهد يف التحصيل وعدم التكاسل والتواين يف التعليم والتعلُِّم، وقد كان حيضر 
دروَس إمام احلرمني األكابُر واجلمُع العظيُم من الطلبة، وكان يقعد بني يديه كل يوم حنو ثالمثائة 

 من الطلبة.رجل من األئمة و 
تنوع معارفه وكثرة علومه اليت نبغ فيها: فقد أخذ من العربية وما يتعلق هبا أوفر حظ ونصيب وزاد فيها  -9

على كل أديب، وأما الفقه واألصول والكالم فما مسي ابإلمام إال ابلربوز والغلبة يف هذه العلوم، 
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ه أنه مل يفعل ذلك، وأخذ إال أنه كان أشعراي وتعمق يف علم الكالم حىت متىن يف آخر عمر 
القراءات على األستاذ أيب عبد هللا اخلبازي، كما أنه كان اإلمام املربز يف اخلطابة والتدريس 
والوعظ والتذكري، وأما احلديث فقد مسع يف صباه من والده ومن أيب حسان حممد بن أمحد املزكي  

بن إبراهيم بن حيىي املزكي وأيب سعد وأيب سعد عبد الرمحن بن محدان النصروي وأيب عبد هللا حممد 
عبد الرمحن بن احلسن بن علي ك وأيب عبد الرمحن حممد بن عبد العزيز النيلي وغريهم، وأجاز له 
أبو نعيم احلافظ، وحدث وروى عنه زاهر الشحامي وأبو عبد هللا الفراوي وإمساعيل بن أيب صاحل 

 ديث عنايته بباقي العلوم.املؤذن وغريهم، إال إنه، برغم هذا، مل يعنِت ابحل
صفاتُه اليت سبق احلديث عنها، ومنها حرصه الشديد على التعلُِّم والتعليم، مع اجلد واالجتهاد،  -10

 والذكاء املفرط

بدأ يف طلب العلم منذ نعومة أظفاره، ويبدو أنه بدأ يف سن مبكرٍة جدا؛ يظهر ذلك من تراجم  طلبه للعلم:
أبو نعيم األصبهاين احلافظ قد أجازه، كما سبق، فإذا علمت أنه قد تويف شيوخه الذين أخذ عنهم: فشيخه 

هـ فهذا معناه أن إمام احلرمني كان عمره وقت وفاة شيخه أحد عشر عاما، مما يدل على أنه قد 430سنة 
 تتلمذ له يف سن مبكرة.

دريس مكان والده بعد وفاته  وقد استمر يف الطلب والتعليم حىت تويف رمحه هللا فقد سبق أنه بعد أن أقعد للت
كان يبكر إىل مسجد أيب عبد هللا اخلبازي فيقرأ عليه القرآن وينهل من سائر الفنون مث يقيم درس نفسه مث خيرج 
إىل مدرسة البيهقي للتعلم على أيب القاسم اإلسكاف، وبعد أن بلغ من العلم ما بلغ مع تقدمه يف العمر وبلوغه 

نحو تسع سنني مل يستنكف أن أيخذ عن غريه كما سبق أنه قرأ على اجملاشعي كتاب درجة اإلمامة وقبل وفاته ب
 إكسري الذهب يف صناعة األدب من تصنيفه.

كان سلطان الوقت إذ ذاك السلطان  وخروج إمام احلرمني من نيسابور وجماورته ابحلرم:  21فتنة الكندري
ًا عادال حمبـًَّبا إىل أهل العلم من كبار امللوك وعظمائهم وهو أول  طغرلبك السلجوقى وكان رجال حنفيا سنيا َخريِ 

 

هو حممد بن منصور بن حممد أبو نصر عميد اْلُمْلِك الكندري وزير طغرلبك، قـََبَض عليه السلطان ألب أرسالن وسجنه يف   21
كندر من عمل طريثيث وليست بكندر اليت  بعض القالع، مث بعد سنة أرسل إليه من قتله، وملا قتل محل فدفن عند أبيه بقرية 

ابلقرب من قزوين واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله، وقد كان ذكيا فصيحا شاعرا لديه فضائل مجة حاضر اجلواب  
 سريعه. وملا أرسله طغرلبك إىل اخلليفة خيطب إليه ابنته وامتنع اخلليفة من ذلك أشد االمتناع، أنشد متمثال بقول املتنيب: 

 ا كل ما يتمىن املرء يدركه م
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ملوك السلجوقية وكان يصوم االثنني واخلميس وهو الذي أرسل الشريف انصر بن إمساعيل رسوال إىل ملكة 
يف جامع القسطنطينية مجاعة يوم اجلمعة فصلى وخطب لإلمام القائم أبمر هللا ومتهدت الروم فاستأذهنا ابلصالة 

البالد لطغرلبك وكان هلذا السلطان وزيُر سوء وهو وزيره أبو نصر منصور بن حممد الكندري كان معتزليا رافضيا 
َع له من خبث العقيدة ما اجتمع له فإنه، عل ى ما ذكر، كان يقول خبلق خبيث العقيدة مل يبلغنا أن أحدا مجُِ

األفعال وغريه من قبائح القدرية وسب الشيخني وسائر الصحابة وغري ذلك من قبائح شر الروافض وتشبيهه هللا  
خبلقه وغري ذلك من قبائح الكرامية واجملسمة وكان له مع ذلك تعصب عظيم. وانضم إىل كل هذا أن رئيس 

ا جوادا ذا أموال جزيلة وصدقات دارَّة وهبات هائلة رمبا وهب البلد األستاذ أاب سهل بن املوفق كان ممدح
األلف دينار لسائل وكان مرفوقا ابلوزارة، ودارُُه جمتمع العلماء وملتقى األئمة من الفريقني احلنفية والشافعية يف 

مناضال يف دارِِه يتناظرون وعلى مساطه يتلقمون، وكان عارفا أبصول الدين على مذهب األشعري قائما يف ذلك 
الذب عنه فعظم ذلك على الكندري مبا يف نفسه من املذهب ومن بغض ابن املوفق خبصوصه وخشيته منه أْن 
يَِثَب على الوزارة َفَحسََّن للسلطان لعَن املبتدعِة على املنابر، فعند ذلك أََمَر السلطاُن أبن تلعن املبتدعة على 

األشعرية وصار يقصدهم ابإلهانة واألذى واملنع عن الوعظ والتدريس   املنابر فاختذ الكندريُّ ذلك ذريعة إىل ذكر
وعزهلم عن خطابة اجلامع واستعان بطائفة من املعتزلة الذين زعموا أهنم يقلدون مذهب أىب حنيفة، قد أشربوا يف 

مبذهب  قلوهبم فضائح القدرية واختذوا التمذهب ابملذهب احلنفي سياجا عليهم فحببوا إىل السلطان اإلزراء
 الشافعي عموما وابألشعرية خصوصا.

وهذه هي الفتنة اليت طار شررُها فمأل اآلفاَق، وطال ضرُرها فشمل خراسان والشام واحلجاز والعراق، وَعظَُم 
َخْطبـَُها وبالؤها، وقام يف سبِ  األشاعرة خطيُبها وسفهاؤها؛ إذ أدى هذا األمر إىل التصريح بلعن األشاعرة يف 

وظيف َسبِ هم على املنابر، فقام أبو سهل بن املوفق يف عصبة احلق ومشر عن ساعد اجلد حبقيقة الصدق اجلَُمِع وت
 

 فتممه الوزير: 

 جتري الرَيح مبا ل تشتهي السفن 

 فسكت اخلليفة وأطرق. 

 وكان عمر الكندري حني قتل نيفا وأربعني سنة ومن شعره اجليد قوله: 

 إن كان يف الناس ضيق عن منافسيت ... فاملوت قد وسع الدنيا على الناس 

 كأس املناَي شارب حاسيمضيت والشامت املغبون يتبعين ... كل ل

وقد كان امللك طغرلبك بعثه مرة خيطب له امرأة خوارزم شاه فتزوجها هو فخصاه وأقره على عمله، فدفن ذكره خبوارزم وسفح  
 دمه حني قتل مبرو الروذ، ودفن جسده بكندر، ومحل رأسه فدفن بنيسابور ونقل قحف رأسه إىل كرمان. 
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وتردد إىل العسكر يف دفع ذلك وما أفاد شيء من التدبري؛ إذ كان اخلصُم احلاكُم والسلطاُن حُمَجًَّبا ال يُوَصُل 
طان طغرلبك ابلقبض على الرئيس الفرايت واألستاذ أيب إليه إال بوساطة ذلك الوزير، مث جاء األمُر من ِقَبِل السل

القاسم القشريي وإمام احلرمني وأيب سهل بن املوفق ونفِيهم ومنِعهم عن احملافل، وكان أبو سهل غائبا إىل بعض 
النواحي، وملا قريء الكتاُب بنفيهم أغرى هبم الغاغة واألوابش فأخذوا ابألستاذ أيب القاسم القشريي والفرايت 

 جيروهنما ويستخفون هبما وُحِبسا ابلقهندر.

وأما إمام احلرمني فإنه كان َأَحسَّ ابألمر واختفى وخرج على طريق َكْرمان إىل احلجاز؛ وِمْن مَثَّ َجاَوَر ومُسِ َي إماَم 
ية ابخرز احلرمني، وبقي القشريي والفرايت معرتقـَنْيِ مسجونـَنْيِ أكثر من شهر، فتهيأ أبو سهل بُن املوفق من انح

َد  ومجع من أعوانه رجاال عارفني ابحلرب وأتى ابب البلد وطلب إخراج الفرايت والقشريي فما أجيب بل ُهدِ 
ابلقبض عليه مبقتضى ما تقدم من مرسوم السلطان، فلم يلتفت، وعزم على دخول البلد ليال، وإخراجهما 

  22إىل قرية له على ابب البلد ودخل مغافصة جماهرة، وكان متويل البلد قد هتيأ للحرب، فزحف أبو سهل ليال
العالية فلما أصبحوا ترددت الرسل والنصحاء يف الصلح وأشاروا على األمري   23إىل داره وصاح من معه ابلنعرات

إبطالق األستاذ والرئيس فََأىَب وبرز برجاله وقصد حملة أىب سهل فقام واحد من أعوان أىب سهل إال أنه ِبِعَداِد 
وضرغاٌم إال أنه يف زِيِ  إنسان، واستدعى منه كفاية تلك الثائرة وأاته وأصحابه َوادَّنـَْوا هلم فالتقوا يف أَْلٍف، 

السوق وثبت هؤالء حىت فرغ ُنشَّاُب أولئك، وأَتَىنَّ احلقُّ حىت انقضت ترهات الباطل مث مَحََل أصحاُب ابِن 
جرحوا أمري البلد َومَهُّوا أبَِْسرِِه مث توسط الناس ودخلوا املوفق على أولئك محلة رجل واحد فهزموهم إبذن هللا و 

على أيب سهل يف تسكني الفتنة وإطفاء الثائرة وأتوا ابألستاذ والرئيس إىل داره وقالوا قد حصل القصد وأخرج 
هذان من احلبس. فلما انتصر أبو سهل ومت له ما ابتغى تشاور هو وأصحابه فيما بينهم وعلموا أن خمالفة 

مث يذهبون إىل امللك  24لسلطان هلا تبعة وأن اخلصوم ال ينامون فاتفقوا على مهاجرة البلد إىل انحية أُْستـَُواءا
وبقي بعض األصحاب ابلنواحي مفرقني وذهب أبو سهل إىل املعسكر، وكان على مدينة الرَّي ، وخرج خصُمه 

رى َوُسِعَي أبصحاب الشافعي وابإلمام أيب سهل من اجلانب اآلخر فتوافيا ابلرَّي ، وانتهى إىل السلطان ما ج

 

 غافصه: فاجأه وأخذه على غرة  22

ُعُر ِمْن اَبِب قـََتَل نَِعريًا: َصوََّتْت. ال 23 ابَُّة تـَنـْ  نعرات: مجع نعرة، يقال: نـََعَرْت الدَّ

أُْستـَُواء: بضم فسكون مث اتء مثناة فوقية مضمومة بعدها واو فألف، كورة من نواحي نيسابور، قصبُتها ]عاصمتها[   24
 خبوشان.  
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خصوصا فقبض على أىب سهل وُحِبَس يف بعض القالع، وأخذت أمواله وبيعت ضياعه مث فُرَِج عنه وخرج 
 وحج.

 ومل يلبث الكندري إال يسريا وقتل شر قتلة وجعل كل جزء من أعضائه يف انحية 

قام يف نصرة الدين قياما مؤزرا وعاد احلق معززا موقرا وأمر وأسفر صباح الزمان عن طلعة الوزير نظام امللك ف
إبسقاط ذكر السب وأتديب من فعله. وأما أهل خراسان من نيسابور ونواحيها ومرو وما واالها فإهنم أخرجوا 

 فمنهم من جاء إىل العراق ومنهم من جاء إىل احلجاز.

 أخذ عن شيوخ كثريين منهم: شيوخه:

عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حيويه اجلويين إمام  والده الشيخ أبو حممد، -1
 الشافعية يف زمانه. 

مسع احلديث من بالد شىت على مجاعة، وقرأ األدب على أبيه، وتفقه أبيب الطيب سهل بن حممد الصعلوكي، مث 
خرج إىل مرو إىل أيب بكر عبد هللا بن أمحد القفال، مث عاد إىل نيسابور وعقد جملس املناظرة، وكان مهيبا ال 

العلوم منها: "التفسري الكبري" املشتمل على  جيري بني يديه إال اجلد، وصنف التصانيف الكثرية يف أنواع من
أنواع العلوم وله يف الفقه "التبصرة" و"التذكرة" و"خمتصر املختصر" و"الفرق واجلمع" و"السلسلة" و"شرح 

هـ 438الرسالة للشافعي" وغري ذلك، وكان إماما يف الفقه واألصول واألدب والعربية تويف يف ذي القعدة سنة 
 قاله السمعاين يف "األنساب" وهو يف سن الكهولة.هـ.  434وقيل: سنة  

أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اإلمام اجلليل احلافظ أبو نعيم األصبهاين  -2
 الصويف اجلامع بني الفقه والتصوف والنهاية يف احلفظ والضبط، صاحب "حلية األولياء". 

الشيخ الزاهد حممد بن يوسف البنا أحد مشايخ الصوفية، هـ أبصبهان، وهو سبط 306ولد يف رجب سنة 
وأحد األعالم الذين مجع هللا هلم بني العلو يف الرواية والنهاية يف الدراية، رحل إليه احلفاظ من األقطار، 
واستجاز له أبوه طائفة من شيوخ العصر تفرد يف الدنيا عنهم، قال أبو حممد بن السمرقندي: مسعت أاب بكر 

يقول: مل أر أحدا أطلق عليه اسم احلفظ غري رجلني أبو نعيم األصبهاين وأبو حازم العبدوي األعرج.  اخلطيب
وقال أمحد بن حممد بن مردويه: كان أبو نعيم يف وقته مرحوال إليه ومل يكن يف أفق من اآلفاق أسند وال أحفظ 

يقرأ ما يريده إىل قريب الظهر فإذا قام   منه كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده فكان كل يوم نوبة واحد منهم
إىل داره رمبا كان يقرأ عليه يف الطريق جزء وكان ال يضجر مل يكن له غذاء سوى التصنيف أو التسميع. ومن  
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كراماته املذكورة أن السلطان حممود بن سبكتكني ملا استوىل على أصبهان َوىلَّ عليها واليا من ِقَبِلِه ورحل عنها 
بهان وقتلوا الوايل فرجع حممود إليها وأَمَّنَـُهم حىت اطمأنوا مث قصدهم يوم اجلمعة يف اجلامع فقتل فوثب أهل أص

منهم مقتلة عظيمة وكانوا قبل ذلك قد منعوا أاب نعيم احلافظ من اجللوس يف اجلامع فحصلت له كرامتان 
هم سريعا. تويف يف العشرين من احملرم سنة السالمة مما جرى عليهم إذ لو كان جالسا لقتل وانتقام هللا تعاىل له من

 .25هـ وله أربع وتسعون سنة رمحة هللا عليه430

شيخ الصوفية فضل هللا بن أمحد بن حممد امليهين، ومنهم من يسميه الفضل، أبو سعيد بن أيب اخلري،  -3
 روى عن زاهر بن أمحد السرخسي الفقيه وغريه. 

ين وغريه، مل يـَُر يف طريقته مثله جماهدة يف الشباب وإقباال على العمل روى عنه إمام احلرمني أبو املعايل اجلوي
وجتردا عن األسباب وإيثارا للخلوة مث انفرادا عن األقران يف الكهولة واملشيب واشتهارا ابإلصابة يف الفراسة 

 .26ميهنه  هـ بقريته440وظهور الكرامات والعجائب، قال الذهيب وابن حزم: "يف اعتقاده شيء"، تويف سنة  

مقريء نيسابور ومسندها اإلمام شيخ القراء أبو عبد هللا اخلَبَّازِي  حممد بن علي بن حممد بن احلسني  -4
 اْلُمَقرِ ُن، نبيل مشهور، من أكابر املقدمني، املنظور إليه، املشاور يف األمور، املبجل يف احملافل. 

سه األكابر وأوالد األئمة وقرؤوا عليه وتربكوا ابلقعود قعد سنني يف مسجده املشهور به لقراءة القرآن، وحضر جمل
بني يديه، وكان عارفا ابلقراءات ووجوهها يف الرواايت قرأ على أبيه أيب احلسن وغريه، وصنف كتاب )اإلبصار( 
حمتواي على أصول الرواايت وغرائبها، وكان له لتقدمه يف علم القرآن والقراءات ِصيٌت وذِْكٌر عند السالطني 

جاه وقدر عندهم، قال حممد بن علي الزجني يف اترخيه: خترج على يده ألوف بنيسابور وغزنة، دخل غزنة أايم و 
السلطان حممود بن سبكتكني فكان يكرمه غاية اإلكرام، مسعته يقول: أول ما قدمت على السلطان سألين عن 

ِلَف فيهما: عدمها الكويفُّ، ومل يعدمها البصريُّ: ، وثنتان اُختُ [3]غافر: آية أوهلا غني فقلت: }َغاِفِر الذَّْنِب{ 
، قال ابن اجلزري: قلت: أما قوله: }َغرْيِ [7]الفاحتة: [ و}َغرْيِ اْلَمْغُضوِب{ 2}ُغِلَبِت الرُّوُم{ ]الروم: 

اْلَمْغُضوِب{ إن الكويف َعدَّها فليس كذلك وإمنا عدها غري الكويف واملكي فاعلم. ا. هـ. حدث بصحيح 
البخاري عن الُكْشِميَهيِنِ  ومسع منه الكبار، وكان االعتماد يف وقته على مساعه ونسخته، وكان حييي الليايل 

 

 (. 18 / 4طبقات الشافعية الكربى للسبكي ) 25
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والبكاء حىت قيل: إنه كان مستجاب الدعوة مل ير بعده مثله. تويف يف شهر رمضان سنة ابلقراءة والدعاء 
 .27هـ، وصلى عليه اإلمام أبو بكر الصابوين، ودفن ابحلرية عند املشايخ449

عبد اجلبار بن علي بن حممد بن حسكان األستاذ أبو القاسم اإلسفرايين اإلسكاف أستاذ إمام  -5
 ذ األستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين. احلرمني يف الكالم، وتلمي

قال فيه عبد الغافر: شيخ جليل كبري من أفاضل العصر ورؤوس الفقهاء واملتكلمني من أصحاب األشعري إمام 
دويرة البيهقي له اللسان يف النظر والتدريس والتقدم يف الفتوى مع لزوم طريقة السلف من الزهد والفقر والورع،  

ه ما رئي مثله، قرأ عليه إمام احلرمني األصول وخترج بطريقته عاش عاملا عامال، وتويف كان عدمي النظري يف وقت
 .28هـ452يوم االثنني الثامن والعشرين من صفر سنة  

القاضي حسني وهو: احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي القاضي املروروذي، اإلمام اجلليل أحد رفعاء  -6
 وهو صاحب التعليقة املشهورة.   األصحاب ومن له الصيت يف آفاق األرضني،

كان القاضي جبل فقه منيعا صاعدا، تفقه على القفال املروزي وهو والشيخ أبو علي أجنب تالمذته وأوسعهم 
يف الفقه دائرة وأشهرهم به امسا وأكثرهم له حتقيقا وللقاضي رمحه هللا مع ذلك الغوص على املعاين الدقيقة وكثرة 

ه عبد الغافر يف "السياق" وقال فيه: "فقيه خراسان"، قال: "وكان عصره اترخيا به"، التحرير وسداد النظر، ذكر 
وقال الرافعي: "وكان يقال له حرب األمة"، ويف كالم إمام احلرمني أنه حرب املذهب على احلقيقة. وخترج عليه من 

ريهم. قال الرافعي: مسعت األئمة عدد كثري منهم إمام احلرمني وصاحب التتمة والتهذيب املتويل والبغوي وغ
سبطه احلسن بن حممد بن احلسني بن حممد بن القاضي احلسني يقول: أتى القاضي رمحه هللا رجل فقال: 
حلفت ابلطالق أنه ليس أحد يف الفقه والعلم مثلك. فأطرق رأسه ساعة وبكى مث قال: هكذا يفعل موت 

 .29هـ462م سنة الرجال ال يقع طالقك. تويف القاضي رمحه هللا يف احملر 

 

( ط. أم القرى، واملنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور  477 / 2تكملة اإلكمال البن نقطة ت. د. عبد القيوم ) 27
وغاية النهاية يف طبقات القراء البن  ( ط. دار الفكر، 43للصريفيين تقي الدين إبراهيم بن حممد، ت. خالد حيدر )ص: 

 ( ط. العلمية. 230( ط. الرسالة، ومعرفة القراء الكبار للذهيب )ص: 44 /18(، وسري أعالم النبالء )207 / 2اجلزري )
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الُفوراين: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن ُفوران الُفوراين، بضم الفاء، اإلمام الكبري أبو القاسم  -7
املروزي، صاحب "اإلابنة" اليت فيها من النقول الغريبة واألقوال واألوجه الغريبة اليت ال توجد إال 

 فيها، وله أيضا "العمد" وغريمها من التصانيف. 

ما حافظا للمذهب من كبار تالمذة أيب بكر القفال وأيب بكر املسعودي، وكان شيخ أهل مرو وعنه كان إما
أخذ الفقه صاحُب التتمة وغريه، وكان كثري النقل، والناس يعجبون من كثرة َحطِ  إمام احلرمني عليه وقوله يف 

أقطع به أن اإلمام مل يرد تضعيفه يف  مواضع من النهاية: إن الرجل غري موثوق بنقله. قال التاج السبكي: والذي
النقل من ِقَبِل كذب معاذ هللا وإمنا اإلمام كان رجال حمققا مدققا يغلب بعقله على نقله، وكان الفوراين رجال 
نقاال فكان اإلمام يشري إىل استضعاف تفقهه فعنده أنه رمبا ُأيتَ من سوء الفهم يف بعض املسائل هذا أقصى ما 

وله، وابجلملة ما الكالم يف الفوراين مبقبول وإمنا هو علم من أعالم هذا املذهب وقد محل عنه لعل اإلمام يق
العلم جبال راسيات وأئمة ثقات وقد كان من التفقه أيضا حبيث ذكر يف خطبة اإلابنة أنه يبني األصح من 

 األقوال والوجوه وهو من أقدم املنتدبني هلذا األمر. 

اج السبكي إمنا هو مبا يف نفسه من تعظيم إمام احلرمني فوق كل فقيه، وكأنه احتار يف قلت: هذا الذي قاله الت
توجيه كالمه يف الُفوراين ألنه من األعالم الذين ال يـُْقَبُل جرحهم يف الفقه فَجَعَل تضعيف إمام احلرمني له أبن 

يغلب عليه النقل فرمبا ُأيتَ من سوء  إمام احلرمني رجل حمقق مدقق يغلب بعقله على نقله، خبالف الُفوراين الذي
الفهم يف بعض املسائل! وهذا توجيُه حائٍر بني معرفته بقوة الُفوراين الفقهية وتعظيم إمام احلرمني فوق كل فقيه 
فجاء هبذا التوجيه. ولكن ذكر ابن خلكان وعنه ابن كثري توجيه ذلك، قال ابن كثري: "وحضر إمام احلرمني 

راين[ وهو صغري، فلم يلتفت إليه، فصار يف نفسه منه؛ فهو خيطئه كثريا يف النهاية". وقال عنده ]أي عند الفو 
ابن خلكان: "ومسعت بعض فضالء املذهب يقول: إن إمام احلرمني كان حيضر حلقته وهو شاب يومئذ، وكان 

ل يف هناية املطلب: أبو القاسم ال ينصفه وال يصغي إىل قوله لكونه شاابً، فبقي يف نفسه منه شيء، فمىت قا
"وقال بعض املصنفني: "كذا" وغلط يف ذلك، وشرع يف الوقوع فيه، فمراده أبو القاسم الفوراين." ا.هـ. تويف 

 .30مبرو يف شهر رمضان سنة إحدى وستني وأربعمائة

البيهقي: احلافظ الكبري أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبد هللا بن موسى البيهقي، أحد  -8
 الكبار له التصانيف اليت سارت هبا الركبان يف سائر األمصار واألقطار.   احلفاظ

 

 (. 109 /5(، والطبقات الكربى للسبكي )20 /16والنهاية ط هجر ) (، والبداية132 / 3وفيات األعيان ) 30
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هـ وكان واحد زمانه يف اإلتقان واحلفظ والفقه والتصنيف، كان فقيها حمداث أصوليا أخذ العلم 384ولد سنة 
 يسبق إىل مثلها عن احلاكم أيب عبد هللا النيسابوري، ومسع على غريه شيئا كثريا، ومجع أشياء كثرية انفعة جدا مل

وال يدرك فيها؛ من ذلك كتاب "السنن الكبري"، و"نصوص الشافعي" كلٌّ يف عشر جملدات، و"السنن واآلاثر"، 
و"املدخل"، و"اآلداب"، و"شعب اإلميان"، و"اخلالفيات"، و"دالئل النبوة"، و"البعث والنشور" وغري ذلك من 

ى وال تداىن، وكان زاهدا متقلال من الدنيا، كثري العبادة والورع املصنفات الكبار والصغار املفيدة اليت ال تسامَ 
رمحه هللا تعاىل. أخذ عنه إمام احلرمني مث شاركه يف التدريس، وقال فيه مقولته املشهورة: "ما من شافعيِ  املذهِب 

تصانيفه يف نصرة مذهبه إال وللشافعيِ  عليه ِمنٌَّة، إال أمحد البيهقي فإن له على الشافعي ِمنًَّة" ا.ه. وذلك ل
واالستدالل له بذِْكِر األحاديث اليت توافق مذهبه. تويف بنيسابور ونقل اتبوته إىل بيهق يف مجادى األوىل سنة 

 .31هـ458

 وله شيوخ آخرون، ولكن نكتفي مبن ذكرانهم.

تالمذته كثريون، وقد سبق أنه كان حيضر درسه كل يوم حنو ثالمثائة، وقال ابن النجار: "ثالمثائة فقيه،   تالميذه:
وَدرَّس أكثر تالمذته يف حياته". وسيأيت أنه بعد وفاته كان له حنو أربعمائة من التالميذ كسروا أقالمهم وراحوا 

 فأشهرهم على اإلطالق: يطوفون يف البلد ينوحون عليه، فنذكر هنا بعضهم وأشهرهم،

 هـ امللقب حجة اإلسالم. 450حممد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزايل ولد سنة  الغزايل: -1

تفقه على إمام احلرمني، وَجدَّ يف االشتغال حىت خترج يف مدة قريبة، وصار من األعيان املشار إليهم يف زمن 
أستاذه، وصنف يف ذلك الوقت، وكان أستاذه يتبجح به، ومل يزل مالزما له إىل أن تويف، وقد برع يف علوم  

مثله". كان من أذكياء العامل يف كل ما  كثرية، قال ابن خلكان: "ومل يكن للطائفة الشافعية يف آخر عصره
هـ وله أربع وثالثون سنة، فحضر عنده 484يتكلم فيه، وساد يف شبيبته حىت إنه درَّس ابلنظامية ببغداد يف سنة  

رؤوس العلماء، وكان ممن حضر عنده ابن عقيل وأبو اخلطاب من رؤوس احلنابلة، فتعجبوا من فصاحته 
نفاهتم. إال إنه مع ذلك مل يكن من العارفني ابحلديث، وكان يقول: أان ُمْزَجى واطالعه، وكتبوا كالمه يف مص

البضاعة يف احلديث، ويقال: إنه مال يف آخر عمره إىل مساع احلديث والتحفظ للصحيحني. وكانت وفاته يف 

 

 ( ط. دار صادر. 75 / 1(، وفيات األعيان البن خلكان ت. إحسان عباس )9 /16البداية والنهاية ط هجر ) 31
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ه بعض هـ ودفن بطوس؛ رمحه هللا تعاىل، وقد سأل505يوم االثنني الرابع عشر من مجادى اآلخرة من سنة 
 .32أصحابه وهو يف السياق، فقال: أوصين فقال: عليك ابإلخالص فلم يزل يكررها حىت مات رمحه هللا

2- :  علي بن حممد بن علي أبو احلسن الطربي، أحد الفقهاء الكبار من رؤوس الشافعية.  اْلِكياا اهلارَّاِسيه

لتالمذة، وقد ويل كل منهما تدريس هـ، واشتغل على إمام احلرمني، وكان هو والغزايل أكرب ا450ولد سنة 
النظامية ببغداد، وقد كان أبو احلسن هذا فصيحا جهوري الصوت مجيال. وقد مسع احلديث الكثري، وانظر 
وأفىت ودرس، وكان من أكابر العلماء وسادات الفقهاء، وكان حيفظ احلديث ويناظر به، وهو القائل: إذا جالت 

طارت رؤوس املقاييس يف مهاب الرايح. قال ابن خلكان: "ومل أعلم ألي فرسان األحاديث يف ميادين الكفاح 
معىن قيل له: "اْلِكَيا"، ويف اللغة العجمية "اْلِكَيا" هو الكبري القْدر املقدم بني الناس، وهو بكسر الكاف وفتح 

، ودفن إىل جانب سنة 54هـ عن 504الياء املثناة من حتتها وبعدها ألف. تويف يوم اخلميس مستهل احملرم سنة 
 .33الشيخ أيب إسحاق الشريازي؛ رمحهما هللا

 : عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن. أبو نصر القشريي -3

وهو الرابع من أوالد األستاذ أيب القاسم القشريي، وأكثرهم علما وأشهرهم امسا، وكلهم من السيدة اجلليلة 
وإمام احلرمني، وروى احلديث عن مجاعة منهم أبوه وأبو بكر فاطمة بنت األستاذ أيب علي الدقاق، قرأ على أبيه  

البيهقي وأبو عثمان الصابوين وغريهم، وكان ذا ذكاء وفطنة، وله خاطر حاضر جريء، ولسان ماهر فصيح، 
وملا تويف أبوه انتقل إىل جملس إمام احلرمني، وواظب على درسه، وصحبه ليال وهنارا، ولزمه عشيا وإبكارا، حىت 

ل طريقته يف املذهب واخلالف وجدد عليه األصول، وكان اإلمام يعتد به ويستفرغ أكثر أايمه معه مستفيدا َحصَّ 
منه بعض مسائل احلساب يف الفرائض والدور والوصاية. فلما فرغ من حتصيل الفقه أتهب للخروج للحج، 

خصاله َبَدا له من القبول عندهم  وحني وصل إىل بغداد وعقد له اجمللس ورأى أهُل بغداد فضله وكماله وعاينوا
، ولزم األئمة مثل: أيب إسحاق الشريازي، الذي هو فقيه  ما مل يعهد مثله ألحد قبله، وحضر جملسه اخلواصُّ
العراق يف وقته، عتبَة منربه. وأطبقوا على أهنم مل يروا مثله يف تبحره. وخرج إىل احلج وملا عاد كان القبول عظيما 

من قبل وبلغ األمر يف التعصب له مبلغا يؤدي إىل الفتنة وقلما كان خيلو جملسه عن إسالم  وزائدا على ما كان
مجاعة من أهل الذمة. وخرج بعد من قابل راجعا إىل احلج يف خدمٍة من أمري احلاج وأصحابه وعاد إىل بغداد، 

 

 (. 213 /16(، والبداية والنهاية ط هجر )216 / 4وفيات األعيان ) 32

 (. 210 /16ة ط هجر )(، والبداية والنهاي286 / 3وفيات األعيان ) 33



40  

موسى، فبعث إليه نظام امللك فوقع بسببه فتنة بني احلنابلة والشافعية حبس بسببها الشريف أبو جعفر بن أيب 
 .34هـ514يستحضره من بغداد إىل أصبهان إلطفاء الفتنة، وأكرم مورده. وكانت وفاته سنة  

ايف -4  : أمحد بن حممد بن املظفر الفقيه الشافعي. أبو املظفر اخلاوا

لقضاء بطوس، قال ابن خلكان: كان أنظر أهل زمانه، تفقه على إمام احلرمني، وكان َأْوَجَه تالمذته. ويل ا
ونواحيها، وكان مشهورا بني العلماء حبسن املناظرة، وإفحام اخلصوم، قال: واخلََوايف بفتح اخلاء والواو نسبة إىل 
َخَواف، وهي انحية من نواحي نيسابور. ا.هـ وقال ابن النجار: بلغين أن أاب املعايل اجلويين كان َيِصُف تالمذته 

وقال احلافظ أبو طاهر السلفي مسعت الفقهاء  ْلِكَيا أسٌد خُمْرِق، واخلوايف انٌر حَتْرِق.فيقول: الغزايل حبٌر ُمْغرِق، وا
يقولون: كان اجلويين يعين؛ إمام احلرمني يقول يف تالمذته إذا انظروا: التحقيق للخوايف، واحلدسيات للغزايل، 

 .35هـ500والبيان للكيا. تويف يف سنة  

بور، وهو الذي صلى على والده إمام احلرمني، قتله بعُض الباطنية كان خطيب نيسا ابُنه أبو القاسم، -5
هـ، واهتم العامُة أاب الربكات الثعليب أبنه هو الذي سعى يف قتله، فوثبوا به  492بنيسابور سنة 

 . ومبوته انقطع نسل إمام احلرمني من الذكور.36فقتلوه وأكلوا حلمه
 .أبو سعد بن أيب صاحل املؤذنالصمد النيسابوري    إمساعيل بن أمحد بن عبد امللك بن علي بن عبد  -6

هـ أو 451أما والده أبو صاحل املؤذن فمحدث شهري، وأما أبو سعد ففقيه كبري إمام من األئمة ولد سنة 
هـ وتفقه على إمام احلرمني وأيب املظفر السمعاين ومسع أابه وأاب حامد أمحد بن احلسن األزهري وأاب 452

هم، وأجاز له أبو سعد الكنجروذي، وروى عنه حممد بن طاهر املقدسي مع تقدمه وأبو القاسم القشريي وغري 
القاسم بن عساكر وأبو موسى املديين وأبو الفرج بن اجلوزي وقاضي القضاة أبو سعد بن أيب عصرون وآخرون. 

ًما يف التذكري، وجيها  عند سلطان َكْرمان، قال ابن عساكر: كان إماما يف األصول والفقه، حسن النظر، ُمَقدَّ
معظما بني أهلها، حمرتما بني العلماء وسائر البالد، قرأ اإلرشاد على مصنفه إمام احلرمني. وقال ابن السمعاين  
كان ذا رأي وعقل وتدبري وفضل وافر وعلم غزير ظهر له العز واجلاه والثروة وبقي مكرما بكرمان. قال ابن 

 

 (. 159 / 7(، طبقات الشافعية الكربى للسبكي )249 /16البداية والنهاية ط هجر ) 34
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، وقال ابن السمعاين تويف يف آخر يوم من شهر رمضان من السنة هـ532اجلوزي تويف ليلة عيد الفطر سنة 
 .38كرمان ودفن يوم الفطر  37املذكورة بِبَـْرَدِسري

تفقه إبمام احلرمني، وكان رفيق الغزايل يف  أبو القاسم احلاكميإمساعيل بن عبد امللك بن علي  -7
االشتغال وأسن منه، فلهذا كان الغزايل حيرتمه ويكرمه وكان فقيها ابرعا وعابدا ورعا، كانت وفاته 

 .39هـ بطوس ودفن إىل جانب الغزايل رمحهما هللا529يف سنة 
مث  و احلسن الفارسيأبعبد الغافر بن إمساعيل بن عبد الغافر بن حممد بن عبد الغافر احلافظ  -8

 النيسابوري حفيد راوي صحيح مسلم أيب احلسني عبد الغافر بن حممد. 

هـ ومسع من جده ألمه أيب القاسم القشريي وأمحد بن احلسن األزهري وجدته فاطمة بنت الدقاق 451ولد سنة 
اد وغريمها. روى عنه وخالئق، وأجازه أبو سعد حممد بن عبد الرمحن الكنجروذي وأبو حممد اجلوهري مسند بغد 

احلافظ أبو القاسم بن عساكر وأبو سعد بن السمعاين وأبو العالء اهلمذاين. تفقه على إمام احلرمني ولزمه مدة، 
وكان إماما حافظا حمداث لغواي فصيحا أديبا ماهرا بليغا آَدُب املؤرخني وأفصحهم لساان وأحسنهم بياان أورثته 

كسبته مالزمته إايه سهرا محد صباحه، وكان خطيب نيسابور وإمامها صحبة اإلمام فنا من الفصاحة، وأ
وفصيحها الذي ألقت إليه البالغة زمامها وبليغها الذي مل يرتك مقاال لقائل وأديبها اآليت مبا مل يستطعه كثري من 

مع الغرائب األوائل. رحل إىل خوارزم وإىل غزنة وجال يف بالد اهلند وصنف السياق لتاريخ نيسابور. وكتاب جم
 .40يف غريب احلديث وكتاب املفهم لشرح غريب مسلم. تويف سنة تسع وعشرين ومخسمائة بنيسابور

 وتالمذته حنو أربعمائة كما سبق، فنكتفي مبا سبق منهم.

 صنف يف كل فن، وله مصنفات كثرية منها:  مصنفاته:

 هناية املطلب يف دراية املذهب، قال ابن خلكان: "مل يؤلف يف اإلسالم مثله".  -1

 

، وقال الر هين  بـَْرَدِسري: بكسر السني، وايء ساكنة، وراء: أعظم مدينة بكرمان مما يلي املفازة اليت بني كرمان وخراسان 37
الكرماين: يقال إهنا من بناء أردشري بن اببكان، وقال محزة األصبهاين: بردسري تعريب أردشري وأهل كرمان يسموهنا كواشري،  
وفيها قلعة حصينة، وكان أول من اختار سكناها أبو علي بن الياس، كان ملكا بكرمان يف أايم عضد الدولة بن بويه. معجم  

 (. 377 /1البلدان )
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وقال السبكي "مل يؤلف يف املذهب مثلها فيما أجزم به"، مجعها يف مكة أثناء جماورته، وهذهبا يف نيسابور ملا 
 رجع إليها، وقرأه على تالمذته.

لوقوع من حماسن كتبه قال هو نفسه فيه: إنه خمتصر النهاية، مل يتم، قال التاج السبكي: وهو عزيز ا -2
 يقع يف احلجم من النهاية أقل من النصف ويف املعىن أكثر من الضعف.

 اإلرشاد إىل قواطع األدلة، يف علم الكالم -3
 الشامل يف أصول الدين -4
 العقيدة النِ ظَاِمَية ]نسبة إىل الوزير ِنظَام اْلُمْلِك[ -5
 ُلَمُع األدلة، يف أصول الدين -6
 العليل يف بيان ما وقع يف التوراة واإلجنيل من التبديلشفاء   -7
 الربهان يف أصول الفقه، قال التاج السبكي: وأان ُأمَسِ يه لُْغز األمَّة. -8
 التلخيص يف أصول الفقه، وهو تلخيص لكتاب "التقريب واإلرشاد" للقاضي الباقالين.  -9

: " كتاب "التلخيص" إلمام احلرمني اختصر من  ط. العلمية(  109  /2)قال التاج السبكي يف اإلهباج يف شرح املنهاج 
كتاب "التقريب واإلرشاد" للقاضي... والذي أقوله ليستفاد: أين على كثرة مطالعيت يف الكتب األصولية 
للمتقدمني واملتأخرين وتنقييب عنها على ثقة أبين مل أر كتااب َأَجلَّ من هذا التلخيص ال ملتقدم وال ملتأخر ومن 

 عة مع نظره إىل ما عداه من املصنفات علم قدر هذا الكتاب".طال

 الورقات يف أصول الفقه، وهو كتابنا هذا  -10
مغيث اخللق يف ترجيح القول احلق. ذََكَر فيه تفضيل مذهب الشافعي على مذهب أيب حنيفة مجلة  -11

 وتفصيال، وفيه دعوة التباع مذهب الشافعي دون غريه.
 الوجهني على مذهب اإلمام الشافعيالسلسلة يف معرفة القولني و  -12
 الكافية يف اجلدل -13
 غياث األمم يف التياث الظلم -14
 مدارك العقول -15

 وله غري ذلك

 أثىن عليه علماء عصره ومن بعدهم ثناء عظيما فمن ذلك:   ثناء العلماء عليه:
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شرق واملغرب قال احلافظ أبو جعفر مسعت الشيخ أاب إسحاق الشريازي يقول إلمام احلرمني: اي مفيد أهل امل
. وقال اإلمام أبو سعد السمعاين: قرأت خبط أيب جعفر حممد بن علي اهلمداين: 41أنت اليوم إمام األئمة

. وقال اجملاشعي: ما 42مسعت الشيخ أاب إسحاق الفريوزأابدي يقول: متتعوا هبذا إلمام، فإنه نزهة هذا الزمان
. وقال ابن النجار: إمام الفقهاء شرقا وغراب، ومقدمهم 43رأيت عاشقا للعلم يف أي  فن  كان مثل هذا اإلمام

عجما وعراب، من مل تر العيون مثله فضال، ومل تسمع اآلذاُن َكِسريَتِِه نقال، بلغ درجة االجتهاد، وأمجع على 
القشريي: . وقال أبو القاسم  44فضله أعيان العباد، وأقر بتقدمه املخالف واملوافق، وشهد بفضله احلسود والوامق

 .45لو ادعى إمام احلرمني اليوم النبوة الستغىن بكالمه هذا عن إظهار املعجزة

هـ بعد 478تويف ليلة األربعاء اخلامس والعشرين من شهر ربيع اآلخر، وقيل: يف شهر ربيع األول، سنة  وفاته:
ًما مثَّ برَأ منه وعاد إىل الدَّْرس وا جمللس َوأْظهر النَّاُس من اخْلَواص والعوام أن مرض مبرض الريقان، وبِقي به أايَّ

ًما وغلبت  ِتِه وإقباله من علته، فبعد ذلك بعهد قريب مرض املرضة اليت تويف فيها وبِقي فيها أايَّ السُروَر ِبِصحَّ
  العتدال اهلواء وخفة املاء فزاد  46عليه احلرارُة اليت كانت َتُدور يف طبعه إىل أن ضعف ومحل إىل ُبْشَتِنقان

الضْعُف وبدت عليه خماِيُل املوِت، فتويف بعد صالة الَعَتَمِة َونقل يف الليلة إىل البلد، وقام الصياح من كل َجانب 
وُجزَِع عليه جزعا مل يـُْعَهد مثله، َومل تفتح األبواُب يف البلِد وُوِضَعِت املناديُل عن الرؤوس عاًما حبيُث ما اجرتأ 

 رأسه. وصلى عليه ابُنه اإلماُم أبو اْلَقاِسم بعد جهد جهيد حىت محل إىل أحٌد من الرؤوس والكبار على سرت
َسنْي فدفن إىل جانب والده،  داره من شدَّة الزمحة وقت التطفيل وُدفن يف داره، وبعد ِسِنني نقل إىل َمْقربَة احلُْ

ًما عزاًء َعامًّا  َوأكثر الشعراء املراثي ِفيِه، وكان الط لَبُة قريبا من وُكِسَر منربُه يف اجلامع املنيعي وقعد الناُس للعزاء َأايَّ
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اهتا، بينهما فرسخ.  بُْشَتِنَقاُن: ابلضم مث السكون، وفتح التاء املثناة، وكسر النون، وقاف: من قرى نيسابور وأحد متنزه 46
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 أَْربَعِمائَة نفر يطوفون يف البلد انئحني عليه مكسرين احملابر واألقالم مبالغني يف الصياح واجلزع. قال الذهيب:

 .47وأقاموا على ذلك حواًل، وهذا من فعل اجلاهلية واألعاجم، ال من ِفْعل أهل السُّن ة واإلت باع
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 الباب الثاين

 يف

 التعريف بكتاب الورقات وشروحه وحواشيه

 وفيه:

 امسه -1
 نسبة الكتاب إىل مؤلفه -2
 موضوعات الكتاب ومنهج املؤلف فيه -3
 شروحه وحواشيه ومنظوماته وخمتصراته -4
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 الباب الثاين

 التعريف بكتاب الورقات وشروحه وحواشيه

"الورقات"، ويف بعض النسخ: "الورقات يف أصول الفقه"، ويف بعضها: "الورقات يف األصول"، ورجح  امسه:
وذكر سببني ال ينهضان دليال على ما ذهب إليه،   48الدكتور عبد الكرمي النملة، رمحه هللا، االسَم الثاين

ضيح وشرح للكتاب أبنه يف أصول والظاهر، وهللا أعلم، أن امسه "الورقات" فقط بدون زايدة، وأن ما بعده تو 
-( ط. دار إحياء الرتاث العريب  2005  /2)الفقه، فمثال قال حاجي خليفة يف كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون 

: " الورقات يف األصول. إلمام احلرمني: عبد امللك بن عبد هللا اجلويين، الشافعي." فهذا معناه أن الكتاب بريوت
موضوع يف علم األصول، وأما من قال: "الورقات يف أصول الفقه" فلزايدة اإليضاح ولعدم  امسه "الورقات" وأنه

 اللبس أبصول الدين، وإال "فاألصول" مىت أُْطِلَقْت انصرفت إىل أصول الفقه ال أصول الدين.

كل الشراح   ليس يف نسبة كتاب الورقات إىل مؤلفه إماِم احلرمني شك، فقد نسبه إليه   نسبة الكتاب إىل مؤلفه:
واحملشني الذين شرحوا الكتاب أو حشوا عليه وعلى شروحه، وأيضا نسبه إليه بعض أصحاب كتب الرتاجم 
والطبقات كالتاج السبكي يف طبقاته الكربى، وقال الدكتور عبد الكرمي النملة، رمحه هللا، يف مقدمة األجنم 

ثبت فيها أنه منسوب إلمام احلرمني"، ولكن  : "مجيع نسخ الكتاب املخطوطة واملطبوعة قد(25)صالزاهرات 
 شك بعضهم يف نسبته لوجود بعض األحكام على خالف منهج األشاعرة.

اشتمل منت الورقات على مقدمة وعشرين اباب مشلت أهم مباحث  موضوعات الكتاب ومنهج املؤلف فيه:
ن املباحث ما ال يكاد يوجد علم األصول، وهنج املؤلف فيها منهج االختصار، ومع هذا فإنك جتد فيها م

 جمموعا يف غريه من املختصرات بل ومن بعض املطوالت، وهاك سرد هلذه األبواب:

بدأ املصنف أوال مبقدمة تكلم فيها على معىن أصول الفقه، وذكر أنه مكون من جزأين: "أصول" و"فقه"، 
 فتكلم عن تعريف كل منهما وذََكَر تعريف الفرع استطرادا ملَّا ذََكَر تعريف األصل. 

 

(  25األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات لشمس الدين حممد بن عثمان املارديين ت. د. عبد الكرمي النملة )ص 48
 مقدمة احملقق، ط. الرشد. 
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حكام الوضعية مث تكلم عن أنواع األحكام التكليفية اخلمسة: الواجب واملندوب ...اخل وزاد عليها من األ
 حكمني ومها: الصحيح والباطل، فصارت األحكام عنده سبعة، ومل يفرق بني التكليفية والوضعية.

مث ذََكَر مقدمًة منطقية تكلم فيها على تعريف العلم واجلهل، والعلم الضروري واملكتسب والنظر واالستدالل 
 والدليل والظن والشك.

 ابعتباره عَلًما على هذا العلم املعروف.مث عرَّف "أصول الفقه"  

مث ذََكَر أبواب أصول الفقه اليت سيتكلم عليها على سبيل اإلمجال أوال، مث تكلم عليها بعد ذلك تفصيال مبا 
 يناسب املبتديء وعددها عشرون اباب وهي:

 أقسام الكالم -1
 األمر -2
 النهي  -3
 العام   -4
 اخلاص   -5
ْجَمل -6

ُ
 امل

بَـنيَّ  -7
ُ
 امل

 الظاهر -8
 املؤوَّل -9

 فعالاأل -10
 النسخ -11
 اإلمجاع -12
 األخبار -13
 القياس -14
 احلظر واإلابحة -15
 ترتيب األدلة -16
 صفة املفيت  -17
 صفة املستفيت -18
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 التقليد  -19
 االجتهاد -20

 وقد عدها الشمس املارديين تسعة عشر فأسقط منها املؤول.

خلالف وقد متيز أسلوب املصنف، رمحه هللا، ابلسهولة والُيْسِر والبعد عن التعقيد اللفظي واملعنوي، وعدم ذكر ا
إال اندرا، وإمنا يذكر الراجح عنده، وأحياان األقرب واأليسر للطالب املبتديء، وقد يكون غري راجح عنده 

 فيخالفه يف الربهان، أو لعله تغري رأيه؛ كتعريف العلم فإنه عرفه هنا، وذكر يف الربهان أنه ال ميكن تعريفه.

 شروحه وحواشيه ومنظوماته وخمتصراته:

اهتم العلماء هبذا املنت اهتماما كبريا فشرحوه شروحا كثرية ما بني خمتصر ومتوسط وُمْسِهب،  شروحه: –أول 
 فمن ذلك:

هـ، مل يطبع، ذكره 643شرح ابن الصالح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن بن الصالح املتوىف سنة  -1
، مث قال: "انفرد بذكره أبو ظيب–الثقايف  ( ط. اجملمع  2128  /3)عبد هللا احلبشي يف جامع الشروح واحلواشي 

وحتقق نسبته إىل املذكور." ا.هـ قلت: إن صحت نسبته كان هو أول الشروح  40: 4بروكلمان 
 على الورقات ال شرح ابن الفركاح اآليت بعده.

 شرح ابن الفركاح: اتج الدين عبد الرمحن بن إبراهيم بن سباع الفزاري املصري الشهري اببن الفركاح، -2
هـ، وهو أول شرح على منت الورقات إن مل يكن البن الصالح شرح على الورقات، 690تويف سنة 

 وشرح ابن الفركاح مطبوع.
هـ، مل يطبع، وهناك 793شرح ورقات إمام احلرمني لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين، املتوىف سنة   -3

 شك يف نسبة هذا الشرح للتفتازاين.
 هـ، مل يطبع.806ىي بن عبد هللا بن حممد بن زكراي الغرانطي، املتوىف سنة  شرح الورقات أليب بكر حي -4
شرح احمللي: العامل العالمة احملقق جالل الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن إبراهيم اْلَمَحلِ ي، كان  -5

هـ وهو شرح خمتصر حمرر، 864حاد  الذكاء جدا حىت قيل: إن ذكاءه يثقب اْلَماَس، تويف سنة 
 ليه حواٍش كثرية. طُِبَع عدة طبعات.وع

 هـ. خمطوط.868حاشية على الورقات، أتليف: عثمان بن يوسف بن عثمان احلموي املتوىف سنة   -6
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األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات لشمس الدين حممد بن عثمان بن علي املارديين، تويف سنة  -7
 هـ. مطبوع.871

ن حممد بن حممد بن عبد الرمحن املعروف اببن إمام الكاملية شرح ابن إمام الكاملية: وهو كمال الدي -8
 هـ. مطبوع.874املتوىف سنة  

التحقيقات شرح الورقات، أتليف: سراج الدين عمر بن أمحد بن حممد املصري الشافعي البلبيسي   -9
 هـ. خمطوط.878االسكندري املتوىف سنة  

 هـ. خمطوط.879في املتوىف سنة  شرح الورقات، لزين الدين القاسم بن قطلوبغا املصري احلن -10
شرح الورقات البن قاوان: حسني بن أمحد بن حممد الكيالين املعروف اببن قاوان، املتوىف سنة  -11

 هـ. مطبوع.  889
غاية املرام يف شرح مقدمة اإلمام، أتليف: أيب العباس أمحد بن عمر بن زكري التلمساين املالكي  -12

 هـ. مطبوع.899املتوىف سنة  
ورقات، أتليف: عالء الدين أيب احلسن علي بن انصر بن حممد بن أمحد البلبيسي املكي إدراكات ال -13

 هـ. خمطوط.915الشافعي ويعرف ابحلجازي، املتوىف سنة  
هـ. 926شرح الورقات، أتليف شيخ اإلسالم: أيب حيىي زكراي بن حممد األنصاري، املتوىف سنة  -14

 خمطوط.
لحطاب املالكي: أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن قرة العني يف شرح ورقات إمام احلرمني ل -15

هـ. مطبوع، ويعترب هذا الشرح شرحا للورقات 954الرعيين الشهري ابحلطاب املالكي، تويف سنة 
 ولشرح احمللي كما ذكر مؤلفه يف املقدمة.

ح الكبري هـ، وهو اختصار للشر 994الشرح الصغري على الورقات البن قاسم العبادي املتوىف سنة  -16
 اآليت ذكره. مطبوع.

 حظيت بعض الشروح بوضع حواٍش عليها من ِقَبِل ثـُلٍَّة من العلماء، فمن ذلك:  حواشيه:  –اثنيا  

الشرح الكبري على الورقات للعبادي: أيب العباس شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي املصري  -1
هـ، وهي حاشية على شرح اجلالل احمللي على الورقات، وقد طبعته دار 994الشافعي املتوىف سنة 

 الكتب العلمية، مث طبعته مؤسسة قرطبة حمققا. 
 هـ، خمطوط995احلق السنباطي املتوىف سنة حاشية على شرح احمللي ألمحد بن أمحد بن عبد   -2



50  

هـ، 1044حاشية على شرح الورقات للمحلي لنور الدين علي بن إبراهيم بن أمحد احلليب املتوىف سنة  -3
 خمطوط.

حاشية الدمياطي: أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين الدمياطي الشافعي الشهري ابلبنا، املتوىف سنة  -4
 لي على الورقات. مطبوع.هـ على شرح اجلالل احمل1117

حاشية عبادة على شرح احمللي على الورقات، أتليف: حممد عبادة بن بري الضرير املصري املالكي،  -5
 هـ، خمطوط.1193املتوىف سنة  

حاشية على قرة العني يف شرح ورقات إمام احلرمني، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن حسني بن عبد  -6
 هـ. مطبوع.1197هلدة، املتوىف سنة الرزاق السوسي التونسي املعروف اب

هـ، 1268تقريرات على شرح احمللي على الورقات، أتليف: حممد بن صاحل السباعي، املتوىف سنة  -7
 خمطوط.

حاشية على شرح احمللي على الورقات، أتليف حممد بن عبد السالم بن حم الظاهري املغريب املتوىف  -8
 هـ، خمطوط. 1339سنة  

شرح النجاري على شرح احمللي على الورقات، أتليف: علي بن علي بن أمحد النجاري )البخاري(،  -9
 خمطوط.

عبد هللا املنكابو اجلاوي، حاشية النفحات على شرح الورقات، ألمحد اخلطيب بن عبد اللطيف بن  -10
 على شرح احمللي. مطبوع.

الثمرات على الورقات، أتليف: خضر حممد اللجمي ]معاصر[، وهو تعليقات على الورقات  -11
 وشرحها للمحلي. مطبوع.

يف وغري ذلك كثري من الشروح واحلواشي، وأكثر املعاصرين شرحوا الورقات لسهولة هذا املنت وقـُْربِه من املبتديء  
 هذا العلم، فهو أول منت يبدأ به يف علم األصول.

مل يقتصر اهتمام العلماء هبذا املنت على شرحه والتحشية عليه وعلى شروحه، بل قاموا بنظمه  منظوماته: –اثلثا 
 أيضا، ومن هذه املنظومات:

املتوىف  نظم الورقات، أتليف: أمحد بن حممد بن عبد الرمحن الطوخي املعروف اببن رجب الشافعي، -1
 هـ. خمطوط.893سنة  
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الدرر املشرقات يف نظم الورقات، أتليف: كمال الدين حممد بن حممد املقدسي املعروف اببن أيب  -2
 هـ، خمطوط.906شريف، املتوىف سنة 

تسهيل الطرقات بنظم الورقات، أتليف: شرف الدين حيىي بن موسى بن رمضان العمريطي املتوىف سنة  -3
منظوماته، وعليه عدة شروح منها شرح العالمة ابن عثيمني رمحه  هـ، مطبوع، وهو أشهر989

 هللا، وشرح الشيخ عبد احلميد بن قدس، وكالمها مطبوع، وله شروح أخرى
 هـ، خمطوط.1035نظم الورقات، أتليف: أيب بكر بن أيب القاسم األهدل، املتوىف سنة   -4
هـ، 1073القنائي املصري، املتوىف سنة نظم الورقات، أتليف: عبد اجلواد بن شعيب بن أمحد بن عباد   -5

 خمطوط.
هـ، خمطوط. وهذا النظم 1085نظم الورقات، أتليف: حممد بن إبراهيم بن مفضل اليمين، املتوىف سنة  -6

له شرح امسه: سلك الآليل املنتسقات بشرح نظم الورقات لعبد الرمحن بن حممد بن علي العمراين 
 هـ 1272اليمين، املتوىف سنة  

هـ. 1120قات، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن القاسم بن زاكور الفاسي املالكي، املتوىف سنة نظم الور  -7
مطبوع مع شرحه املسمى "شرح نظم الورقات البن زاكور" أتليف: حممد بن أمحد بن جلون، 

 هـ.1136املتوىف سنة  
الشذرات الفاخرة يف نظم الورقات الفاخرة، أتليف: عثمان بن سند الوائلي النجدي البصري، املتوىف  -8

 هـ، خمطوط.1242سنة  
ِمَنُح الَفعَّال نظم الورقات، أتليف: حممد بن املختار بن أمحد بن أيب بكر الوايف الكنيت الشنقيطي،  -9

ع اإلشكال شرح منح الفعال"، وكالمها هـ، وقد شرحه يف "ترمجان املقال ورف1244املتوىف سنة 
 خمطوط.

نظم ورقات إمام احلرمني، أتليف: أمحد بن اباب بن عثمان بن حممد الشنقيطي، املتوىف بعد سنة  -10
 هـ، خمطوط.1250

نظم الورقات إلمام احلرمني، أتليف: التجاين بن ابب بن أمحد الشنقيطي، املتوىف بعد سنة  -11
 هـ، خمطوط.1260

 أخرىوهناك منظومات  
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وهذا من العجب؛ إذ إن هذا املنت من االختصار حبيث حيتاج إىل مزيد بيان وإسهاب ال  خمتصراته: –رابعا 
إىل مزيد اختصار، وعلى كل فهذا مما يدل على شدة اعتناء العلماء واهتمامهم هبذا املنت، وقد ذكر حايف 

 النبهان يف حتقيقه ملنت الورقات اثنني ممن قام ابختصاره ومها:

هـ(، قال البقاعي: "واختصر ورقات اإلمام يف 853إبراهيم بن موسى بن بالل الكركي الشافعي )ت  -1
 مقدار نصفها"

هـ(، وشرح هذا املختصر 952عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد البكري الصديقي الشافعي )ت  -2
 .49عبد احلق بن عبد املنان

 

  

 

 (، ط. دار الظاهرية ابلكويت. 22مقدمة التحقيق )ص –هان  الورقات يف أصول الفقه إلمام احلرمني ت. حايف النب 49
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 هللا الرمحن الرحيم  بسم

_________________________________________ 

 حرف جر مبىن على الكسر ال حمل له من اإلعراب.  )الباء(:

جمرور ابلباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة وهو )ظرف لغو( متعلق مبحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام  )اسم(:
تتوضأ تقدر: ابسم هللا أتوضأ، وعندما تريد أن تذبح فعندما تريد أن تقرأ تقدِ ر: ابسم هللا أقرأ، وعندما تريد أن 

 ، وهكذا. و)اسم( مضاف50تقدر: ابسم هللا أذبح

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة  )هللا(:

 صفتان مشبهتان، أو أن )الرمحن( َعَلٌم و)الرحيم( صفة مشبهة.   )الرمحن الرحيم(:

 هى:  ة أيضا جيوز فيهما تسعة أوجهوهو أن )الرمحن( صفة مشبه  –الوجه األول  

 جرمها على أهنما نعتان للفظ اجلاللة.  -1

رفعهما أى القطع إىل الرفع على اخلربية ملبتدإ حمذوف والتقدير: هو الرمحن الرحيم، فـ)هو( مبتدأ و)الرمحن(  -2
ومثلها )هو الرحيم( خرب و)الرحيم( خرب اثن، أو هو الرمحن هو الرحيم، فـ)هو الرمحن( مجلة من مبتدأ وخرب 
 ومجلة القطع )هو الرمحن الرحيم أو هو الرمحن هو الرحيم( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية.

نصبهما أى القطع إىل النصب على املفعولية لفعل حمذوف وجواب والتقدير: أمدح الرمحَن الرحيَم أو أمدح  -3
 حمل هلا من اإلعراب.الرمحَن أمدح الرحيَم، واجلملة الفعلية استئنافية ال 

جر األول )الرمحن( على التبعية؛ أي نعت للفظ اجلاللة؛ )هللا(، مع رفع الثاىن )الرحيم( أي القطع إىل الرفع   -4
 والتقدير: هو الرحيُم.

جر األول )الرمحن( على التبعية؛ أي نعت للفظ اجلاللة؛ )هللا(، مع نصب الثاىن )الرحيم( أي القطع إىل  -5
 قدير: أمدح الرحيَم.النصب والت

 

 ط. دار ابن اجلوزى.   7 / 1الشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمني  50
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رفع األول )الرمحن( أي القطع إىل الرفع على أنه خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير )هو الرمحن( مع نصب الثاىن  -6
 )الرحيم( أى القطع إىل النصب على أنه مفعول به لفعل حمذوف وجواب والتقدير: )أمدح الرحيم(

 الوجه السابق والتوجيه يعرف مما تقدمنصب األول )الرمحن( مع رفع الثاىن )الرحيم( عكس    -7

رفع األول )الرمحن( على القطع إىل الرفع على اخلربية كما تقدم مع جر الثاىن )الرحيم( على التبعية أى  -8
 على أنه نعت للفظ اجلاللة.

لى نصب األول )الرمحن( على القطع إىل النصب على املفعولية مع جر الثاىن )الرحيم( على التبعية أى ع -9
 أنه نعت للفظ اجلاللة

 وهذان الوجهان األخريان ضعيفان ألن اإلتباع بعد القطع ال جيوز إال على قول ضعيف.

فال يصح جعل )الرمحن( نعتا للفظ اجلاللة ألن الَعَلم يوصف  وهو أن )الرمحن( اسٌم َعَلٌم، وأما الوجه الثاىن
لكن ال يوصف به أى ال يقع صفة لغريه، و)الرمحن( على هذا الوجه بدل من لفظ اجلاللة أو عطف بيان 

 وجيوز على هذا الوجه ما أيتى:

جمرور مثله وال جيوز  )الرمحن( بدل من لفظ اجلاللة أو عطف بيان جمرور مثله و)الرحيم( نعت لـ)الرمحن( -10
جعله نعتا للفظ اجلاللة لئال يتقدم البدل أو عطف البيان على النعت، والتوابع إذا اجتمعت تقدم النعت على 

 غريه.

)الرمحن( بدل أو عطف بيان جمرور و)الرحيم( مرفوع على اخلربية أى القطع إىل الرفع على أنه خرب ملبتدإ  -11
 حمذوف والتقدير: هو الرحيم

)الرمحن( بدل أو عطف بيان جمرور و)الرحيم( منصوب أى القطع إىل النصب على أنه مفعول به لفعل  -12
 حمذوف وجواب والتقدير: أمدح الرحيم 

 ]قال صاحيب[
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 ؟51ملاذا قدرت متعلَّق )بسم( فعالقال صاحىب:  

 ألن األصل ىف العمل لألفعال.قلت:  

َر مقدما كسائر العوامل مع معموالهتا كما قال ابن هشام  وملاذا قدرته مؤخرا؟  قال:  .52مع أن األصل أن يـَُقدَّ

األصل ىف املتعلَّق أن يقدر مقدما إذا كان امسا، أما إذا كان فعال فيلزم تقديره مؤخرا ألن اخلرب إذا كان قلت: 
 فعال ال يتقدم على املبتدإ.

 ؟ فائدة تقديره مؤخرافما  قال:  

 لفائدتني:   قلت:

 التربك ابلبداءة ابسم هللا سبحانه وتعاىل.  -األوىل

 .53إفادة احلصر؛ ألن تقدمي املتعلق يفيد احلصر  -الثانية

 ومل تقدره كوان عاما؟  وملَ جعلته خاصا مناسبا للمقام  قال:

 لسببني:قلت:  

ير عنده: )ابتدائي كائن بسم هللا أن تقديره كوان عاما إمنا يناسب من جعل املتعلق امسا فيكون التقد  -األول 
 الرمحن الرحيم(

عندما تريد –أن تقديره مناسبا للمقام أفضل من تقديره كوان عاما ألنه أدلُّ على املراد فلو قلت مثال  -الثاين 
 : بسم هللا أبدأ ما يدري مباذا تبتدئ ؟ لكن بسم هللا أقرأ يكون أدل على املراد الذي أبدأ به.-أن تقرأ كتااب

 فقولك: "مؤخر" عن أي شيء أتخر؟قال:  
 

قال ابن هشام: "واحلق عندى أنه ال يرتجح تقديره امسا وال فعال بل حبسب املعىن كما سأبينه" ا.هـ مغىن اللبيب عن كتب   51
.  337 /5ط. دار إحياء الكتب العربية، ومغىن اللبيب حتقيق د. عبد اللطبف اخلطيب  82 /2 األعاريب مع حاشية األمري

 مث بينه بياان شافيا فاطلبه هناك. 

 ت. د. عبد اللطيف اخلطيب   350 /5مغىن اللبيب  52

 . 7 / 1الشرح املمتع  53
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أن يكون مؤخرا عن )اسم( فقط، أو عن )بسم هللا( فقط، أو عن )بسم هللا الرمحن(  االحتماالت هنا أربعة: قلت:
 فقط، أو عن )بسم هللا الرمحن الرحيم( أى عن البسملة بتمامها

( فيكون التقدير هكذا: )بسم أبدأ هللا أما كونه مؤخرا عن )اسم( فقط فيقع بني لفظ )اسم( ولفظ اجلاللة )هللا
 مبا ال جيوز به الفصل بينهما.   54الرمحن الرحيم(، فهذا ممنوع للزوم الفصل بني املتضايفني

وأما كونه مؤخرا عن )بسم هللا( فقط أو )بسم هللا الرمحن( فقط فهذان وجهان مرجوحان للزوم الفصل عليهما 
 جح منعه.بني التابع واملتبوع أبجنىب والرا

 ما )التابع واملتبوع(؟   قال:

املتبوع هنا لفظ اجلاللة )هللا(، والتابع لفظ )الرمحن( ولفظ )الرحيم( ألهنما نعتان السم اجلاللة، والنعت  قلت:
من التوابع كما تعلم، فيكون التقدير ىف األول: )بسم هللا أبدأ الرمحِن الرحيِم(، وىف الثاىن: )بسم هللا الرمحن أبدأ 

 لرحيِم(.ا

ومل يبق إال أنه مؤخر عن البسملة بتمامها وليس فيه شيء من هذه احملظورات فيكون التقدير: )بسم هللا الرمحن 
 .55الرحيم أبدأ أو أقرأ اخل(

 فجْعُل احملذوف )فعال( هنا هو تقدير البصريني، واجلملة فعلية على هذا التقدير.  قال:

 .56ال، نعم  قلت:

 متعجبا: وما )ال، نعم(؟  قال

 )ال( لألول، و)نعم( للثاىن.قلت:  

 كأنه مل يفهم.  فسكتا 
 

 املضاف لفظ )اسم( واملضاف إليه لفظ اجلاللة.  54

ت. فواز أمحد زمرىل وحبيب حيي املري ط. دار الكتاب العرىب بتصرف وتوضيح   55للصبان الرسالة الكربى ىف البسملة  55
 كثري  

أعىن النحو   –سأتعمد ىف بعض األحيان خلط اجِلدِ  ببعض اهلزل تنشيطا للقارئ، وكسرًا حِلدَّة الِعْلَمنْي وصعوبتهما  56
 ق غريب وأسلوب خمتلف فلعله أن يكون أمكن هلا ىف النفس.  وتروحيا للنفس وإذهااب للملل وإيصاال للمعلومة بطري  –واألصول  
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)ال( أى ليس هذا تقدير أما األول فقولك: "َجْعُل احملذوف فعال هو تقدير البصريني" فأجبتك عليه بـ قلت: 
 البصريني بل هو تقدير الكوفيني.

 وأما الثاىن فقولك: "اجلملة فعلية على هذا التقدير" فأجبتك عليه بـ )نعم(

 ؟ظرف لغو فما معناهذكرت أن )بسم(   قال:

كاألكل اجلار واجملرور أو اجملرور وحده ال بد له من متعلَّق هو العامل فيه فإن كان هذا العامل خاصا  قلت:
والشرب والقراءة والكتابة اخل فهو )ظرٌف لغٌو(، وإن كان عاما كاالستقرار مُسِ َى )ظرفا ُمْستَـَقرَّا( بفتح القاف، 

خاص فيسمى اجملرور هنا )ظرفا لغوا( وإمنا مُسِ َى )لَْغًوا(   57فإن قدرت هنا: )بسم هللا أكتب أو أؤلف( فالعامل
 حمال ضمريا.ألهنم أَْلَغْوُه حيث مل جيعلوه مت

وإن جعلته عامًّا كان التقدير: )ابتدائي كائٌن بسم هللا الرمحن الرحيم( فيكون )بسم( متعلق بـ )كائن( وهو عام 
مسى بذلك الستقرار الضمري فيه بعد حذف عامله فهو ىف األصل )مستَقر  فيسمى الظرف هنا )ظرفا مستَقرًّا(

امله )االستقرار( احملذوف والتعليل األول اختيار الدماميىن، فيه( فحذفت صلته اختصارا، أو مسى بذلك ألن ع
 .58والثاىن اختيار الشمىن تبعا للرضى

جوَّْزَت كون )الرمحن( عطف بيان وهذا ال يصح؛ ألن لفظ اجلاللة )هللا( أعرف املعارف فال حيتاج إىل  قال:
 تبيني. 

: أن عطف البيان قد يكون جملرد املدح كما ذكره وجوابه  59ىف )نتائج الفكر( هبذا اعرتض السهيلى قلت:
 .60[97الزخمشرى ىف }اْلبَـْيَت احْلَرَاَم{ من قوله تعاىل: }َجَعَل هللاُ اْلَكْعَبَة اْلبَـْيَت احْلَرَاَم{ ]املائدة: 

 فهال ذكرت ىل شيئا مما خيص البسملة مما يتعلق أبصول الفقه قال:  

 

 العامل هو: أكتب أو أؤلف  57

ت. عبد الرمحن بن عبد   22إعراب اآلجرومية للشيخ خالد األزهرى املسمى )بشرى طالب العربية إبعراب اآلجرومية(  58
 القادر ط. دار ابن حزم. 

 ت. عادل عبد املوجود وعلى معوض ط. دار الكتب العلمية  42نتائج الفكر للسهيلى  59

 . 121الرسالة الكربى ىف البسملة للصبان  60
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البسملة تعرتيها هذه م أن األحكام التكليفية مخسة: الواجب واملندوب واملباح واملكروه واحلرام و اعل قلت:
 فتكون:األحكام التكليفية اخلمسة  

 واجبة: ىف الصالة ألهنا آية من الفاحتة عندان )الشافعية(.  -1

 مندوبة: ىف كل أمر ذى ابل أى: حال حبيث يـُْهَتمُّ به شرعا.  -2

 ه على املكروه لذاته كالنظر إىل فرج زوجته.مكروهة: تكر   -3

 حرام: حَتُْرُم على احملرم لذاته كشرب اخلمر.  -4

 .  61اإلابحة: قيل: إهنا تباح ىف املباحات الىت ال شرف فيها كنقل متاع من مكان آلخر  -5

وكان  اللة: )هللا(البداءة ىف قولنا: )بسم هللا( بلفظ: )ابسم( ال بلفظ اجلحسنا، فأخربىن ألست ترى أن  قال:
 ينبغى أن تكون البداءة به؟

 ليس األمر على ما زعمت.  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

 .كل حكم ورد على لفظ )اسم( فهو ىف احلقيقة على مدلوله إال بقرينةاعلم أن    قلت:

 مل أفهم شيئا.  قال:

إذا قلت: )ذكرت اسم زيد( فليس معناه أنك ذكرَت لفظ )اسم( بل لفظ )زيد(؛ ألنه مدلول )اسم  قلت:
 زيد(؛ إذ مدلوله اللفظ الدال عليه وهو لفظ )زيد(

 فِلَم ال يقال: ابهلل أبدأ أو أكتب... اخل فتكون البداءة بلفظ اجلاللة دون الوقوع يف اإلشكال السابق؟قال:  

 ذي ذكرته لكال إشكال بعد ال  قلت:

 

 مصر. -ط. دار الطباعة العامرة ببوالق   6 /1حاشية البيجورى على شرح ابن قاسم على منت أىب شجاع  61
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نعم ال إشكال، ولكن ما ذكرته أمر خفي ال يعلمه الكثري فيظل األمر عند من ال يعلمه على اإلشكال قال: 
السابق: وهو أن البدء ليس بلفظ اجلاللة بل بلفظ اسم، أما لو قيل من أول األمر: ابهلل أبدأ أو ابتدائي مل يكن 

 فيه هذا اإلشكال.

 بل فيه إشكال أكرب.قلت:  

 وما هو؟ل:  قا

لو قيل: )ابهلل أبتديء أو ابتدائي( مل يـُْعَرْف هل يريد بقوله )ابهلل( الَقَسم ابهلل على فعله الذي يبتدؤه؟ أو قلت: 
أنه يتلفظ بلفظ اجلاللة متربكا به ومستعينا، فيوقع ىف لَْبٍس هل الباء ىف قوله: )ابهلل( للَقَسم أو لالستعانة؟ فكان 

حل هذا اإلشكال مع ما ذكرته سابقا من أن كل حكم ورد على لفظ )اسم( يكون  اجمليء بلفظ )اسم( فيه
 على مدلوله إال بقرينة

 فاجمليء بلفظ )اسم( هنا للفرق بني اليمني والتـََّيمُِّن.  قال:

 نعم، أحسنت، وفيه نكتة أخرى.قلت:  

 وما هي؟قال:  

 ع أمسائه تعاىل.جيء بلفظ )اسم( هنا ليدل على أن التربك واالستعانة جبمي  قلت:

 وكيف ذلك؟قال:  

 لفظ )اسم( مفرد مضاف فيعم مجيع أمسائه تعاىل.قلت:  

 ؟املفرد املضاف يـَُعمُّ ِمْن أين لك أن  قال:  

{ فـ}ِكَتاب{ لفظ مفرد وهو قلت:  أخذه العلماء من مثل قوله تعاىل: }َهَذا ِكَتابـَُنا يـَْنِطُق َعَلْيُكْم اِبحلَْقِ 
 واملراد مجيع الكتب اليت أحصيت فيها أعماهلم.مضاف إىل الضمري }اَن{  
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َا وَُكتُِبِه{ وىف قراءة }وكتابه{ ابإلفراد والشاهد ىف قراءة اإلفراد حيث    َقْت ِبَكِلَماِت َرهبِ  ومنه قوله تعاىل: }َوَصدَّ
به( أضاف )ِكَتاب( وهو لفظ مفرد إىل ضمري الغائب )اهلاء( فأفاد العموم فصار معناه: )وصدقت جبميع كت

 بدليل القراءة األخرى }وَُكتُِبِه{.

أْنِظْرىن وال تعجلىن، ألست تعلم قوله صلى هللا عليه وسلم: "َصاَلٌة يف َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضُل ِمْن أَْلِف قال: 
 رواه مسلم وغريه[  صحيح:َصاَلٍة ِفيَما ِسَواُه ِإالَّ َمْسِجَد اْلَكْعَبِة."؟ ]

 بلىقلت:  

 َد اْلَكْعَبِة" مفرد مضاف وهو ال يعم.فقوله: "َمْسجِ قال:  

 وملَ؟  قلت:

 ألن املراد بـ )مسجد الكعبة( املسجد احلرام فقط.  قال:

 من أين لك أن املراد بـ )مسجد الكعبة( املسجد احلرام فقط؟  قلت:

 فهل الكعبة ىف مسجد آخر غريه؟!قال:  

 هذا الذي قلَته إمنا جاءك بسبب سوء الفهم.قلت:  

 وكيف ذلك؟قال:  

وهللا  –فاملراد  [95]املائدة:  اعلم أن )الكعبة( تطلق ويراد هبا مكة كما قال تعاىل: }َهْداًي اَبِلَغ اْلَكْعَبِة{ قلت: 
 دخول منطقة احلرم ال أن اهلَْدَى يدخل املسجد احلرام حىت يبلغ الكعبة.  –أعلم مبراده

 ن ماذا؟َسلَّْمَنا أن )الكعبة( تطلق ويراد هبا مكة فكاقال:  

كان ما أيتى: وهو أن قوله صلى هللا عليه وسلم: "مسجد الكعبة" معناه )مسجد مكة( فـ)مسجد( قلت: 
مفرد مضاف إىل كلمة )مكة( وملا كان املفرد املضاف يعم أخذ العلماء منه أن مساجد مكة كلها الىت بداخل 

 احلرم تكون الصالة فيها مبائة ألف صالة.

 أصولية أخرى وهي أن املفرد املضاف يـَُعمُّ فهذه فائدة  قال:  
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 نعم.قلت:  

 أرأيت قوله: "بسم هللا الرمحن الرحيم هذه ورقات اخل" ملاذا ترك احلمدلة والتَّْصِلَيَة؟قال صاحيب:  

 ؟!التصلية  قلت:

 نعم، أعين: الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم.قال:  

 أََو تعين التصليُة ذلك؟قلت:  

 نعم.قال:  

 وكيف ذلك؟ت:  قل 

ألست تعلم أن )فـَعَّل( املضعف العني املعتل الالم مصدره )تـَْفِعَلة( مثل: زَكَّى تزكية، وروَّى تروية، وورَّى قال: 
 تورية وما ال حيصر ومثله: َصلَّى تصلية؟

 هذا جائز من حيث اللغة وإن منعه بعض أئمتها مثل الفريوزأابدي ىف القاموس احمليط، واجلوهري يفقلت: 
 الصحاح فإهنما قاال: "صلى صالة وال يقال صلى تصلية".

 قد رد ذلك صاحب اتج العروس فقال: "وذلك كله ابطل يرده القياس والسماع".قال:  

: "َمنَـَعُه شرعاً: السعُد يف التلويح وأبو عبد هللا اخلطاب أول شرح -رمحه هللا  –قال الشيخ بكر أبو زيد قلت: 
 ين: أن استعماله يكون كفراً. انتهى. وأبطل ذلك الزبيدي فيما ذكره أعاله.املختصر، وابلغ عن الكتا

ويف )اجلاسوس(: )قال ابن اإلمام اخلفاجي: قال يف ))شفاء الغليل(( مانصه: يف شرح األلفية لألبناسي: 
ين  التصلية: اإلحراق ابلنار، وال يكون من الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم كما توهم، وسئل علم الدِ 

الكتاين املالكي: هل يُقال يف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم: تصلية؟ فقال: مل تـَُفْه به العرُب، ومن زعم 
 ذلك فليس مبصيب، وصرح به يف القاموس. مث تعقَّبه مبا ذكره الزبيدي( اهـ

السلف، والتحوط يف جانبه  قلت ]بكر أبو زيد[: مل يكن هذا يف حق النيب صلى هللا عليه وسلم من َهْديِ 
 صلى هللا عليه وسلم: أصون، والسيما يف املشرتك ملعنيني متضادين. وهللا أعلم
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فطريق السالمة، واحملبة واألجر والتوقري والكرامة لنيب هذه األُمة هو الصالة والسالم عليه صلى هللا عليه وسلم 
 62 عليه وسلم"عند ذكره امتثااًل ألمر هللا سبحانه، وهدي نبيه صلى هللا

 ملَ ترك احلمدلة والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم؟فأخربين قال:  

 حاصل اجلواب عن ذلك أحد أمور ثالثة:  قلت:

 أنه محد بلسانه. –األول  

االستعانة أن املراد ابحلمد معناه لغة وهو الثناء وهو حاصل ابلبسملة فهي تشتمل على الثناء إلفادهتا  –الثاين 
 .63أبمسائه تعاىل على وجه احلصر، ال أن لفظ احلمد أو التشهد متعنيَّ 

 .64أن املراد ذكر هللا وهو حاصل ابلبسملة  –الثالث  

 فهذا جوابك عن ترك احلمدلة فما جوابك عن البقية؟قال:  

 ليس جوايب بل جواب العلماء.  قلت:

 ال أبس، فما جواهبم عن البقية؟  قال:

 .65بق أي أنه أتى هبا لفظاهو ما سقلت:  

 أأأقال:  

 كفى ما سبق يف البسملة لكي نبدأ يف الكتاب.قائال:  فبادرته  

 حسنا، ال أبس، كفى ما سبق.  قال:

 

 / ط. دار العاصمة.  188- 187معجم املناهي اللفظية/ بكر أبو زيد/  62

 ابن إمام الكاملية )ألن لفظ احلمد اخل( وهو تصحيف مفسد ملعىن  يف شرح 63

( ت. عمر غين سعود العاين ط.  86( ط. التونسية، وشرح ابن إمام الكاملية )ص5حاشية السوسي على قرة العني )ص 64
 . ت. عثمان يوسف حاجي أمحد ط. مؤسسة الرسالة  65دار عمار، وغاية املأمول يف شرح ورقات األصول للرملي 

 ، ط. دار الكتب العلمية. 11الشرح الكبري على الورقات البن قاسم العبادي ص 65
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 قال املصنف رمحه هللا تعاىل

ِذِه واراقااٌت تاْشتاِمُل عالاى ماْعرِفاِة ُفُصوٍل ِمْن ُأُصوِل اْلِفْقهِ   ها
 _________________________________________ 

ا(  )هذه(:  حرف تنبيه مبىن على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )ها

 اسم إشارة مبىن على الكسر ىف حمل رفع مبتدأ.   )ِذِه( 

، أو إىل ما كتبه فعال )ىف اخلارج( إن كانت بعد اإلشارة إىل ما ىف الذهن إن كانت اخلطبة قبل التأليفو 
 التأليف.

 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة. )واراقااٌت(:

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره هى يعود على  )تاْشتاِمُل(:
 )ورقات( أو )هذه( واجلملة من الفعل والفاعل جيوز أن تكون:

شتملٌة؛ وعلى هذا فالضمري يعود إىل )ورقات( لربط ىف حمل رفع صفة لـ)ورقات( أى هذه ورقاٌت م -
 الصفة ابملوصوف.

أو ىف حمل رفع خرب اثن أى هذه املشار إليها مشتملة؛ وعليه فالضمري يعود إىل )هذه( لربط املبتدإ  -
( حيث شرح قوله: "هذه ورقات" مث ملا 9ابخلرب، واختار احلطاب املالكى هذا الوجه ىف )قرة العني ص

له: "تشتمل" أعاد املبتدأ فقال: "وهذه الورقات )تشتمل على فصول( ...". فعلق عليه وصل إىل قو 
ليفيد اختيار إعراب )تشتمل( خربا اثنيا،   66الشيخ السوسي ىف حاشيته بقوله: "كأنه إمنا أعاد املبتدأ

كم على تشتمل اخل وكأن اختيار إعرابه خربا إلفادته احل  67ال صفة لـ)ورقات( وإال لقال: والورقات
 68املبتدإ )ابالشتمال( بطريق القصد ألمهيته ال بطريق التبع، أتمل."

 

 الذي هو اسم اإلشارة )هذه(  66

 أي بدون اسم اإلشارة )هذه(  67

، ط.  9حاشية الشيخ حممد بن حسني اهلدة السوسي على قرة العني شرح ورقات إمام احلرمني للحطاب املالكى: ص 68
 املطبعة التونسية. 
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وهو مقتضى صنيع ابن قاوان وابن إمام الكاملية أيضا حيث قاال: ")تشتمل( هذه الورقات 
؛ فأشارا إىل أن الفاعل املسترت يعود على اسم اإلشارة )هذه( كما هو ظاهر، بل هذا 69)على...("

رة فقط فقوهلم: ")تشتمل( هذه"معناه أنك لو أظهرت الفاعل املسترت لكان هو اسم تصريح وليس إشا
 اإلشارة )هذه( أو ما يعود عليها، وهذا ظاهر جدا إن شاء هللا تعاىل.

، وابن قاسم العبادي 70أْو ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية، ذكره الدمياطى ىف حاشيته على شرح احمللى -
 .71ىف الشرح الكبري

 حرف جر مبىن على السكون ال حمل له من اإلعراب.  عالاى(:)

اسم جمرور بـ )على( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، واجلار واجملرور متعلق بـ )تشتمل(، و)معرفة(  )معرفة(:
 مضاف.

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  )فصول(:

 املسائل. ومسى كل نوع فصال النفصاله عن غريه مبخالفته له.والفصول: مجع )فصل( وهو اسم لطائفة من  

والكتب تقسم، غالبا، إىل أبواب، واألبواب إىل فصول، والفصول إىل مسائل. وهذا أمر اصطالحى أغلىب فرمبا 
 وجدت الكتب واألبواب دون الفصول، أو الفصول دوهنما، أو غري ذلك ولكن ما سبق هو الغالب. 

 حرف جر مبىن على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )ِمْن(:

اسم جمرور بـ )من( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، واجلار واجملرور متعلق مبحذوف صفة لـ)فصول( أى  )ُأُصوِل(:
 تشتمل على فصول كائنة من أصول الفقه، و)أصول( مضاف

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة.  )اْلِفْقِه(:

 ىن: املع
 

ت. الشريف سعد بن عبد هللا الشريف ط. دار النفائس، وشرح الورقات   86التحقيقات ىف شرح الورقات البن قاوان ص 69
 عود العاىن ط. دار عمار. ت. عمر غىن س 86البن إمام الكاملية ص

 ، ط. املطبعة امليمنية. 3حاشية الدمياطى على شرح اجلالل احمللى على الورقات ص 70

 ، ط. دار الكتب العلمية. 15الشرح الكبري على الورقات البن قاسم العبادي ص 71
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 كل ما ىف األمر ورقات قليلة العدد كثرية الفوائد حتتوي على عدة فصول من علم أصول الفقه.

 ]قال صاحيب[

 أليس يزعم النحاة أن )هذه( اسم إشارة للمفردة املؤنثة؟  قال صاحيب:

 .72بلى  قلت:

 أليست املطابقة الزمة بني املشار إليه واسم اإلشارة؟  قال:

 ل.املطابقة هلا أحوا  قلت:

 كيف أشار للجمع )ورقات( بـ )هذه( الىت للمفردة املؤنثة؟ أليس الصواب أن يقول: هؤالء ورقات؟  قال:

 جرى االستعمال العرىب على أن املشار إليه إذا كان مجَع مؤنثٍ املطابقة هلا أحوال كما أخربتك وقد  قلت:
فتقول: )هذه ورقات، وهذه شجرات  املؤنثة ساملا ملا ال يعقل فيجوز أن يشار إليه ابسم اإلشارة الذي للمفردة

اخل(، كما جيوز أن يشار إليه ابسم اإلشارة الذي للجمع فتقول: )هؤالء ورقات، وهؤالء شجرات اخل( ولكن 
األول أفضل إذا كان املشار إليه ال يعقل كما تقدم، وأما إذا كان املشاُر إليه مجَع مؤنث ساملا للعاقل فالعكس 

ن األفضل أن أتتى ابسم اإلشارة الذي للجمع فتقول: )هؤالء الطالبات جمتهدات( فهذا هو الصحيح أعين أ
أفضل من استعمال اسم اإلشارة الذي للمفردة املؤنثة حيث تقول: )هذه الطالبات جمتهدات( مع صحته، 

 ( وما بعدها.263  /1وللمزيد راجع النحو الواىف )

 قد فهت ذلك، فحدثىن اآلن عن قوله: )ورقات(.  قال صاحيب:

 عن أي شيء تسأل؟  قلت:

يقول الشراح: إن معىن قوله: "هذه ورقات"؛ أهنا ورقات قليلة، والقلة مستفادة من قوله: "ورقات" ألنه  قال:
 مجُع مؤنٍث ساملٌ.

 

جاء وهلذا يصح أن أتتى  تقول: )ما جاء زيد( فيقول اجمليب: )بلى( أى قد  )بلى(: حرف جواب يثبت به ما بعد النفى 72
ابخلرب املثبت بعد )بلى( فتقول: )بلى قد جاء( فإن قلت ىف جواب النفى )نعم( كان اعرتافا ابلنفى وصح أن أتتى ابلنفى بعده  

 ، دار الكتاب احلديث. 32كقوله: )ما جاء زيد( فتقول: )نعم ما جاء( انظر حروف اجلواب واستعماالهتا، د. علي النايب ص
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 اعلم أن االسم ينقسم إىل:   قلت:

 مفرد: وهو ما دل على شيء واحد. -
 دل على شيئني.ومثىن وهو ما   -
 ومَجٍْع: وهو ما دل على ثالثة فأكثر، وينقسم اجَلْمُع إىل قسمني:  -
أحدمها: مجع قلة: وهو ما دل على ثالثة إىل عشرة، وهومجع التكسري الذي أيتى على األوزان األربعة  ◼

 املعروفة املذكورة ىف قول ابن مالك:

ُعٌل مث ِفْعلاة * * * ُثَّتا   عااٌل مجوع قلةأاْفِعلاٌة أاف ْ  أاف ْ

ومنه مجعي السالمة )املذكر السامل واملؤنث السامل( بشرط أال يقرتان بـ )أل( الىت لالستغراق وأال يضافا 
 كون مجعيإىل ما يدل على الكثرة وإال انصرفا إىل الكثرة حنو: }ِإنَّ اْلُمْسِلمنَي َواْلُمْسِلَماِت{، و 

وابن السراج وغريهم، وذهب بعضهم إىل أهنما   73سيبويهالسالمة من مجوع القلة هو مذهب اخلليل و 
من مجوع الكثرة، وذهب بعضهم إىل أهنما من املشرتك بني القلة والكثرة وإليه ذهب ابن خروف 

 .  74ورجحه الفيومى ىف املصباح املنري
اثنيهما: مجع كثرة: وهو ما دل على أحد عشر فصاعدا، وله أوزان كثرية مذكورة ىف كتب الصرف  ◼

 مفصلة.

؛ فيعربون عن الكثرة جبمع القلة وعن القلة 75واعلم أهنم يدخلون بعضها على بعض للتوسع كما يقول سيبويه 
جبمع الكثرة. وعلى هذا فاستعمال مجعي السالمة فيما زاد على العشرة جماز على مذهب سيبويه، وحقيقة على 

 مذهب غريه.

 بقوله: "ورقات" اإلشارة إىل قلتها؟  –رمحه هللا تعاىل    –فأراد املصنف    قال صاحيب:

 نعم، أراد ذلك.  قلت:

 

 هارون/ اخلاجنى.  / 492- 490 /3الكتاب  73

 ت. عبد العظيم الشناوى/ ط. دار املعارف.  / 695املصباح املنري ىف غريب الشرح الكبري للفيومى  74

 هارون.  / 492 /3الكتاب  75
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 وملَ؟  قال:

 لفوائد ذكرها الشراح منها:  قلت:

 أن ىف اإلشارة إىل ِقلَِّتها تسهيال على الطالب. -
 وتنشيطا له حلفظها. -
 وترغيبا ىف طلبها. -

هذا يقتضي أن هذه الفوائد للطالب مل حتصل له إال من التعبري عن الكتاب مبا يفيد ِقلََّتُه، وهذا ال يظهر  قال:
إال لو كان الكتاب كثريا ىف نفس األمر، فإذا عرب عنه وهو كثري مبا يفيد قلته أفاد ما ذُِكَر ونِشط الطالب 

 يفيد هذه الفوائد من ذاته.لتعاطيه، وأما هذا الكتاب فهو قليل ىف نفس األمر؛ فهو  

 وهل ىف كالم املصنف ما يفيد حصر هذه الفوائد ىف التعبري مبا ذُِكر أعين قوله: "ورقات"؟  قلت:

 ال.  قال:

فغاية ما ىف األمر أن التعبري جبمع القلة املفيِد ملا َمرَّ ال ينايف أن يكون غريُه أيضا مفيًدا مثَل هذه الفوائد   قلت:
 .76يفيدها بذاته  كما ذكرَت أنت أنه

 حسنا.  قال:

 قد ذكرَت أن مجع السالمة من مجوع القلة وأنه رمبا استعمل ىف الكثرة توسعا.  مث قال:

 نعم.  قلت:

 فهال عربَّ بغريه مما هو َنصٌّ ىف القلة   قال:

 مثل ماذا؟  قلت:

 مثل أن يقول: )هذه مقدمة( أو )هذه رسالة( إذ املفهوم عرفا من هذا اللفِظ هو القلة.  قال:

 

 .7حاشية السوسي على قرة العني ص 76
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قال ابن قاسم العبادي: "لكن ال يفهم منه القلة املعتربة ىف مجع السالمة املرادة هنا وهي عدم جماوزة  قلت:
  . 77العشرين" الَعَشرَِة؛ ألن القلة املفهومَة مبا ذُِكَر عرفيٌة صادقة مع جماوزة العشرة و 

 

 . 15الشرح الكبري ص 77
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 :قال املصنف

ينا عالاْيهِ  ُر اْلِفْقُه.فااأْلاْصُل: ماا يُ ب ْ ُدُُهاا اأْلُُصوُل وااْْلخا لٌَّف ِمْن ُجْزأاْيِن ُمْفراداْيِن أهحا   واذاِلكا ُمؤا
ينا عالاى غارْيِهِ  ْرُع: ماا يُ ب ْ ُرُه، وااْلفا  .غاي ْ

ْرِعيَِّة الَّ  اِم الشَّ اُد. وااْلِفْقُه: ماْعرِفاُة اأْلاْحكا ا اِلْجِتها  يِت طارِيُقها
___________________________________________ 

كأن قائال قال له: قد ذكرَت أن هذه الورقات  الستئناف البياىن: وهو الواقع ىف جواب سؤال مقدرالواو ل )و(:
 تشتمل على أصول الفقه فما أصول الفقه؟ فقال: وذلك مؤلف... اخل 

)ذا( اسم إشارة مبىن على السكون عند البصريني ألن ألف )ذا( عندهم أصل، وعلى الفتح عند  )ذلك(:
، و)الالم( حرف دال على ل رفع مبتدأىف حمالكوفيني والسهيلى ألن ألف )ذا( عندهم زائدة، وعلى كلٍ  فهو 

بـُْعِد املشار إليه إما حتقيقا وإما تنزيال مبىن على الكسر ال حمل له من اإلعراب، و)الكاف( حرف خطاب مبىن 
 على الفتح ال حمل له من اإلعراب.

 واإلشارة إىل )لفظ أصول الفقه(

لٌَّف(:  خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.  )ُمؤا

 حرف جر مبىن على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )ِمْن(:

 اسم جمرور بـ )ِمْن( وعالمة جره الياء ألنه مثىن، واجلار واجملرور متعلق بـ "مؤلف".  )ُجْزأاْيِن(:

 نعت لـ)جزأين( ونعت اجملرور جمرور، وعالمة جره الياء ألنه مثىن.  )ُمْفراداْيِن(:

 ليس املقابل للمثىن واجلمع فتنبهواملراد ابملفرد هنا: املقابل للمركب،  

ُدُُهاا(: )أحد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف و)اهلاء( ضمري مبىن على الضم ىف  )أاحا
حمل جر مضاف إليه و)امليم( حرف عماد مبىن على الفتح ال حمل له من اإلعراب و)األلف( عالمة التثنية  

 من اإلعرابحرف مبىن على السكون ال حمل له 
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 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )األصول(:

:)  حرف عطف )وا

إما أن جتعله معطوفا على )أحد( من )أحدمها( فيكون من عطف املفردات أو جتعله مبتدأ وما بعده  )اْلخر(:
 خربا فيكون من عطف اجلمل وهو على كال التقديرين مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

عطوف على )األصول( إن جعلته من عطف املفردات، وخرب لـ)اآلخر( إن جعلته من عطف اجلمل م )الفقه(:
 وعلى كل فهو مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

 املعىن: 

)أصول الفقه( ابعتباره مركبا إضافيا ُمَكوٌَّن من كلمتني مفردتني غري مركبتني إحدامها مضافة لألخرى فاأُلوىل 
 ضاف واألخرى )الفقه( وهي املضاف إليه.)األصول( وهي امل

 

أن تقع ىف جواب شرط مقدر فكأنه قال هنا: إذا أردت أن تعرف  فاء الفصيحة، وضابطها:الفاء  )فاألصل(:
 ما األصل فاألصل ما يبىن اخل، و)األصل( مبتدأ.

 نكرة موصوفة مبعىن شيء واملراد شيء حمسوس أو معقول، وهي اسم مبىن على السكون ىف حمل رفع خرب  )ما(:

:) ىنا  فعل مضارع مبىن للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر  )يُ ب ْ

 جار وجمرور متعلقان بـ )يبىن(  )عليه(:

مة رفعه الضمة الظاهرة وهو مضاف و)اهلاء( مضاف إليه ضمري مبىن )غري( انئب فاعل مرفوع وعال )غريه(:
 على الضم ىف حمل جر. 

 واجلملة من الفعل وانئب فاعله وما تعلق هبما ىف حمل رفع صفة لـ)ما(

ىنا على غريه(:  يعرف إعرابه مما سبق. )والفْرُع ما يُ ب ْ

 املعىن: 
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( و)فقه( شرع ىف بيان حقيقة كل جزء منهما لتعرف ملا ذكر أن )أصول الفقه( مؤلف من جزأين مها )أصول
أبنه: ما يبىن عليه غريه، مث عرَّف الفرع  عرَّف )األصل(فحقيقة املؤلَِّف منهما الىت هى املقصودة ابلذات 

 استطرادا وإال فإنه ليس مما هنا.

الفقه( بتفرع الفقه وانزع بعضهم ىف أن تعريف الفرع هنا استطراد أبن املقصود مدح هذا الفن )أي: أصول 
الذي هو من أشرف العلوم عليه بل غاية املدح حيث وصفه أبنه َمْنَشٌأ لألحكام الشرعية حىت كأهنا تتولد عنه 

 ذكر الشيء ىف غري حمله.  :الستطراد هو؛ إذ  78وهذا مناسب للمقصود فليس استطرادا 

 منها:  عا على عدة معانٍ يطلق شر ، وهو  هنا لغة ال شرعا  )األصل(واعلم أن املصنف َعرََّف  

 الدليل: كقولنا: األصل ىف هذه املسألة الكتاب والسنة -
 القاعدة املستمرة: كقولنا: إابحة امليتة على خالف األصل -
 املقيس عليه: وهذا ىف ابب القياس حيث إن األصل أحد أركانه -
 الراجح: يقال: األصل ىف الكالم احلقيقة -

 

 الواو لالستئناف البياىن كما مر  )و(:

 مبتدأ  )الفقه(:

 خرب، وهو مضاف  )معرفة(:

 مضاف إليه  )األحكام(:

 نعت لـ)األحكام( ونعت اجملرور جمرور  )الشرعية(:

نعت لـ)معرفة( مبىن على السكون ىف حمل رفع، أى املعرفة الىت طريقها االجتهاد، أو نعت لـ)األحكام(  )الىت(:
 ريقها االجتهادأى األحكام الىت ط 
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 )طريق( مبتدأ، وهو مضاف والضمري )ها( مضاف إليه مبىن على السكون ىف حمل جر  )طريقها(:

 خرب، واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول  )الجتهاد(:

 واالجتهاد: هو بذل الوسع ىف بلوغ الغرض

 املعىن:

 )الفقه( الذي هو اجلزء الثاىن من )أصول الفقه( ابعتباره مركبا إضافيا.هذا تعريف  

فقيل: الفهم مطلقا، وقيل: ِلَما َدقَّ فال يقال: فقهت أن السماء فوقنا،  لغة:شرعا، وأما  الفقهواملصنف عرف 
و)فـَُقَه(: إذا صار الفقه له  ويقال: )َفِقَه( كـ )َفِهَم( وزان ومعىن، و)فـََقَه( كـ )فـََتَح(: إذا سبق غريه ىف الفقه،

 سجية.

واملراد ابملعرفة هنا العلم الذي هو مبعىن الظن وليس العلم اليقيىن الذي هو اإلدراك اجلازم املطابق، وأطلقت 
 )املعرفة( الىت هى مبعىن العلم على الظن ألن املراد بذلك ظن اجملتهد الذي هو لقوته قريب من العلم.

 ]قال صاحيب[

 أصول الفقه(  لفظذكرت أن املشار إليه بـ )ذلك(: )  قال:

 نعم  قلت:

 أصول الفقه(  علموذكرت أن )أصول الفقه( ىف قوله: "فصول من أصول الفقه" املراد به )  قال:

 نعم  قلت:

فهل بينهما فرق؟ أو مها متساواين؟ يعىن: هل )علم أصول الفقه( = )لفظ أصول الفقه( ولكنك أردت  قال:
 سلوب؟التنوع ىف األ

 بل بينهما فرق أراده املصنف.  قلت:

 وما هو؟  قال:
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أراد بـ )أصول الفقه( ىف قوله: "فصول من أصول الفقه" معناه الذي هو )الِعْلم املخصوص(، وأراد بقوله:   قلت:
 "وذلك" اإلشارة إىل )لفظ أصول الفقه( الذي تقدم ىف الكالم دون معناه املراد هناك.

 فما الدليل عليه؟  قد ذكرت ذلك سابقا  قال:

 وجود القرينة  قلت:

 وما هي؟  قال:

 أما ىف األول فالقرينة )ِمْن( الىت للتبعيض، وأما ىف الثاىن فاإلخبار عنه بـ )مؤلف(  قلت:

 مل أفهم شيئا فهال زدت األمر توضيحا  قال:

ون بعضا من العلم قوله: "فصول ِمْن أصول الفقه" )ِمْن( فيه للتبعيض كما أخربتك و)الفصول( إمنا تك قلت:
ال بعضا من اللفظ؛ ألن اللفظ )أصول الفقه( ليس فيه لفظ )فصول( فتعني أن يكون املراد من قوله: "أصول 

 الفقه" هنا معناه الذي هو )علم أصول الفقه(.

 نعم، فهمت هذا.  قال:

الفقه( فألنه أخرب عنه أبنه  وأما الثاىن وهو أن اإلشارة لِلَّْفِظ: )أصول الفقه( وليس لِْلمعىن: )علم أصول قلت:
ُبها تركيبا خاصا لتدل  )مؤلَّف( والتأليف كالرتكيب من خواص األلفاظ أال ترى أن املتكلم إمنا يؤلف ألفاظا ويـُرَكِ 

 على املعاىن الىت يريدها.

نعم، فهمت هذا أيضا، وعلى هذا يكون ىف كالم املصنف )استخدام( ألنه ذكر )أصول الفقه( مبعىن  قال:
 فن مث أعاد اسم اإلشارة عليه مبعىن اللفظال

 نعم، أحسنت  قلت:

أنت قلت فيما سبق: "بل بينهما فرق أراده املصنف" وهذا يعىن أنك تزعم أن املصنف أراد هذا  قال:
 )االستخدام(

 نعم أراده  قلت:
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 فما الدليل على ذلك؟  قال:

 هنا هو قوله: "أصول الفقه" أليس كذلك؟  انظر إىل قوله: "فصول من أصول الفقه وذلك". املشار إليه  قلت:

 بلى  قال:

 فهل هو قريب من قوله: "ذلك" أو بعيد؟  قلت:

 قريب بل هو أقرب مذكور  قال:

عن استعمال اسم اإلشارة الذي للقريب )هذا( واستعمل الذي  –رمحه هللا تعاىل  –فِلَم َعَدَل املصنف  قلت:
 للبعيد )ذلك(

 ال أدرى، وقد كنت أنوي السؤال عنه  قال:

إمنا خالف الظاهر ىف ذلك ليدل على بـُْعِد املشار إليه وهو )لفظ أصول الفقه( حيث أن املذكور القريب  قلت:
 املراد منه معناه وهو )علم أصول الفقه( فكأن املشاَر إليه الذي أراده غرُي مذكور مطلقا فكان بعيدا.

 اي هلذا املصنف من إمام! رمحه هللا رمحة واسعة.  قال:

 آمني.  قلت:

 فحدثىن عن فاء الفصيحة  ل:قا

 قد أخربتك بضابطها فيما سبق وهو أن تقع ىف جواب شرط مقدر.  قلت:

 زدين.  قال:

وقيل: هي ما أفصحت عن مقدر أعم من أن يكون شرطا أو غريه حنو: }فـَُقْلَنا اْضِرب ب َِعَصاَك احلََْجَر  قلت:
 فَانَفَجَرْت{ أى فضرب فانفجرت.

 زدين.  قال:

 ابلضاد املعجمة. فاء الفضيحة  ويقال هلا  قلت:
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 إىلَّ متعجبا   فنظر

 ليس هذا قوىل وإمنا هو قول العلماء.  فقلت:

 .79إيهِ  فقال:

 كفاك هذا.  قلت:

 فأطرق حمزوان، وتفكر قليال مث أراد أن جياهبىن مبثل ما جبهته به.

 لقد أخطأَت ىف تقدير الشرط.  فقال:

 وكيف ذلك؟!  قلت:

 هنا: إذا أردت أن تعرف ما األصل فاألصل ما يبىن اخل".ألست قلت: "فكأنه قال    قال:

 بلى  قلت:

أال تعلم أن الذي حيذف مع فعله من أدوات الشرط هو )ِإْن( وليس )إذا( كما قدرَته أنت؟ فكان ينبغى  قال:
 لك أن تقول: )إن أردت أن تعرف اخل(

 مي وكالم غريى.ىف كالم الرضى ما يؤخذ منه صالحية تقدير إذا وعليه يتخرج كال  قلت:

 فِلَم َعَدْلَت عن )ِإْن( وهي متفق عليها إىل )إذا( وفيها هذا اإلشكال السابق؟  قال:

 أان فيه متبع لغريى من العلماء  قلت:

 فِلَم عدلوا؟  قال:

 

ِ الذي تتحدث فيه، وأما   )إيِه(: اسم فعل أمر مبين على الكسر 79 َعنيَّ
ُ
ال حمل له من اإلعراب ومعناه زدين من هذا احلديث امل

ى تنوين  )إيٍه( ابلتنوين فمعناه: زدين من أي حديث سواء هذا الذي تتحدث فيه أو غريه، وهذا التنوين الداخل عليه يسم
 التنكري وفائدته بيان الفرق بني املعرفة والنكرة ىف األمساء املبنية فما دخله التنوين منها كان نكرة وما مل يدخله كان معرفة. 
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تقدير )إذا( أوىل من تقدير )ِإْن(؛ ألن )إذا( للتحقق والوقوع، و)ِإْن( للشك: وهو املوهوم؛ فلذا عرب ىف  قلت:
 80[؛ فإن احلسنة 131جانب احلسنة بـ )إذا( ىف قوله تعاىل: }فَِإَذا َجاَءتْـُهُم احلََْسَنُة قَاُلوا لََنا َهِذِه{ ]األعراف: 

ُهْم َسيِ َئٌة َيطَّيـَُّروا  ملا كانت موه  81حمققة وواقعة، والسيئة ومة عرب ىف جانبها بـ )إن( كما ىف قوله تعاىل: }َوِإْن ُتِصبـْ
 [131مبُوَسى َوَمْن َمَعُه{ ]األعراف: 

وجعل فعلها ماضيا بلفظ: }َجاَء{، وأتى يف السيئة بـ )ِإْن(   82قال ابن عرفة: أيت يف احلسنة بـ )إذا( وعرَّفها
ُهْم( إشارة إىل أهنم اَل يعتربون إال احلسنة الثابتة  وذكره ونكَّرها وجعل فعلها مستقبال، فقال تعاىل )َوِإْن ُتِصبـْ

 احملققة وأهنم يتطريون أبدىن سيئة وأقلها ولو مل تكن حمققة.

.  فصمتا

 ال حتزن، سأجيبك عن فاء الفضيحة.  فقلت له:

 مسرورا.فتبسم    

 ما كان خمفيا ىف الكالم.يقال هلا: )فاء الفضيحة( ألهنا فضحت وأظهرت    فقلت:

 جزاك هللا خريا فقال:

 وجزاك  قلت:

 املصنُف عرَّف )أصول الفقه( ابعتباره مركبا إضافيا فعرف )األصول( أوال مث عرف )الفقه( اثنيا.  قال:

 نعم  قلت:

 هل الحظت شيئا ىف تعريفيه  قال:

 ال  قلت:

 

 املراد ابحلسنة هنا: اخلصب والرخاء والعافية.  80

 املراد ابلسيئة هنا: اجلدوب والقحط والبالء.  81

 )احلسنة( معرفة ابأللف والالم  82
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 زء الثاىن )الفقه( من حيث االصطالح؟أال ترى أنه عرف اجلزء األول )أصول( من حيث اللغة، واجل  قال:

 بلى، قد فعل  قلت:

 فهال عرفهما مجيعا من حيث اللغة أو الشرع  قال:

قد علمَت أن املصنف من العلماء املعتربين ىف هذه العلوم وأنه مل يكن ليلقى ابلكالم اعتباطا أو جزافا  قلت:
ولو كان كذلك ملا اعتىن العلماء هبذه الورقات كل هذه العناية ما بني شارح وحُمَش  وانظم ومنهم املسهب ىف 

 شرحه ومنهم املقتصر على فك العبارة ومنهم بني ذلك

ولكن هذا ال مينع من وجود عثرات وهفوات له ولغريه ىف هذا الكتاب وىف غريه، أىب هللا أن يتم إال   نعم، قال:
 كتابه

 أخشى أن تكون كلمة حق أريد هبا ابطل  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

إذا أحسنا الظن أبنفسنا وأسأانه بعلمائنا وكلما وقفنا على شيء مل نفهمه قلنا: أخطأ فالن، وحنن ال  قلت:
س األشخاص، وليس أحد فوق النقد ... وما إىل ذلك فلن يسلم لنا علم ولن ننتفع بعامل، والقصد من هذا نقد 

أن أبني لك أن من اخلطإ التعجَل بتخطئة األستاذ فإن خطأ شيخك أوىل من صواب نفسك حىت يتم أمُرك 
 ويشتد عودك وعندها افعل ما بدا لك.

ىن عما سألتك عنه: أمل يكن اأَلْوىَل واألحسن أن يسري املصنف على قد أكثرت على  ىف هذا األمر فأخرب  قال:
طريقة واحدة وهو يـَُعرِ ُف ُجْزَأْي ُمرَكٍَّب واحٍد أبْن يـَُعر ِفـَُهما مجيعا من حيث اللغة أو من حيث الشرع، ال أن 

 واب إىل ما ذكرَت.يـَُعرِ ف أحدمها لغة واآلخر شرعا؟! وكأنك ال تعرف جوااب عن هذا فلهذا َعَدْلَت عن اجل

 إنك جلريء، ولكين سأخربك ابلسر ىف ذلك، وهو أنه أراد املبالغة ىف مدح هذا الفن.  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

ِفْعُله هذا فيه تصريح أبن الفقه )ابملعىن االصطالحي( الذي هو من أفضل العلوم الشرعية )مبينٌّ( على  قلت:
 لفن.)علم أصول الفقه( فهذه مزية عظيمة هلذا ا
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 وزايدة ىف اإليضاح أقول: 

  )أساس(ووضعت مرادفه اللغوى    )أصول(= لو حذفت  

)أساس لكان معىن هذا املركب:  )علم الفقه(ووضعت مرادفه الشرعى الذي أراده املصنف  )الفقه(= وحذفت 
 وهذا ما أراده املصنف بفعله.  علم الفقه(

 أما لو فسرمها مجيعا ابملعىن الشرعى:

 )الدليل(ووضعنا مرادفه الشرعى:   )األصول(= فحذفنا  

 : )علم الفقه(ووضعنا مرادفه الشرعى )الفقه(= وحذفنا  

كما أنه يـَُفوِ ُت التصريح ابلبناء الذي هو   83وهذا غري مراد هنا)دليل علم الفقه(  لكان معىن هذا املركب:  
 الفن )أصول الفقه( فتأمل.   املعىن اللغوى لـ)األصل(، والذي فيه املبالغة ىف مدح هذا

 ولو فسرمها مجيعا ابملعىن اللغوى:  

 )البناء(ووضعنا مرادفه اللغوى:   )األصول(= فحذفنا  

فهذا يفيد البناء إال أنه  )أساس الفهم(صار معىن املركب:  )الفهم(ووضعنا مرادفه اللغوى:  )الفقه(= وحذفنا 
 ليس بناء خصوص الفقه االصطالحى الذي هو من أشرف العلوم الشرعية فتأمل.

 اي له من إمام! هلل دره!  قال صاحيب:

 قد ذكرت أنه يقال: ")َفِقَه( كـ )َفِهَم("  مث قال:

 نعم  قلت:

 

ابن قاوان: "وليست )األصول( مبعىن األدلة وإال الحتجنا إىل نقله إىل معرفة القواعد املذكورة مث احتجنا إىل التعريفني   قال 83
ابن قاوان ت. الشريف سعد/   / 89له أحدمها من جهة اإلضافة واآلخر من جهة الَعَلِميَّة. )التحقيقات ىف شرح الورقات ص

 دار النفائس(. 
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عدى فكان ينبغى أن يكون مصدر فـ)َفِهَم( مصدره )الَفْهم( بفتح الفاء وهو قياس مصدر الثالثى املت قال:
 )َفِقَه( )الَفْقه( بفتح الفاء أيضا

 نعم، ما ذكرتَه هو القياس فيكون )الِفْقُه( ابلكسر مصدرا مساعيا  قلت:

 كأين مل أفهم تعريفه للفقه جيدا فهال زدته توضيحا  قال صاحيب:

 الكالم واضح فسل عما أشكل عليك.  قلت:

 قه معرفة األحكام الشرعية" فما هى هذه األحكام؟ال أبس، املصنف يقول: "والف  قال:

)خطاب هللا املتعلق أبفعال املكلفني  الصطالح:املنع، وىف  اللغة:ىف  األحكام مجع ُحْكم وهوقلت: 
ابالقتضاء أو التخيري أو الوضع(. ومراد املصنف ابألحكام هنا األحكام السبعة الىت سيذكرها بعد هذه الفقرة 

 ب واملندوب اخلمباشرة وهي الواج

 فلم قيدها ابلشرعية؟قال:  

 ليخرج ما سواها من األحكام مثل:قلت:  

 األحكام النحوية: كالفاعل مرفوع واملفعول منصوب وحنو ذلك  -

 واألحكام العقلية مثل: الواحد نصف االثنني والكل أكرب من اجلزء.  - 

 واألحكام احلسية مثل: النار حمرقة  -

لعادية مثل قولنا: )وجود سيارة األمري عند الباب تدل على وجود األمري(، ومثل: معرفة واألحكام العرفية أو ا -
 نزول الطَّلِ  ىف الليلة الشاتية إذا كان اجلو صحوا، فهذا حكم عادى.

 فأنت جعلت قوله: "اليت طريقها االجتهاد" صفة لـ"معرفة" أو لـ"األحكام" فهل مثت فرق بينهما؟قال:  

 بينهما فرق وذلك أنك لو جعلتها صفة لـ)معرفة( صار املعىن: الفقه هو املعرفة الىت طريقهايقال قلت: 
االجتهاد، فكل معرفة ليس طريقها االجتهاد التسمى فقها: فمعرفة املقلد ليست فقها؛ ألهنا ليست عن طريق 

هر رمضان وحنو ذلك ال االجتهاد، وكذلك معرفة األحكام القطعية: كوجوب الصالة والصوم وكون الصوم ىف ش
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يسمى فقها، وكذلك معرفة األحكام االعتقادية الىت طريقها النص كالعلم بصفات هللا عز وجل، والعلم بيوم 
 القيامة والبعث واجلزاء والصراط وغري ذلك من الغيبيات الىت ال تعرف إال عن طريق النقل وليس االجتهاد.

 الفقه هو األحكام الىت طريقها االجتهاد فتخرج األحكام القطعية = وإن جعلتها صفة لـ)األحكام( كان املعىن:
أيضا كما سبق لكن ال خيرج علم املقلد؛ ألن احلكم الشرعى هنا حيتاج ىف الوصول إليه أوال إىل اجتهاد وهذا 

املقلد قد وقع من اجملتهد فلما وصل إليه اجملتهد وَعَرفه أخذه عنه املقلد دون اجتهاد فصار كل من اجملتهد و 
عارفا ابحلكم الذي يتطلب اجتهادا للوصول إليه لكن اجملتهد عرفه عن طريق االجتهاد وأما املقلد فعرفه تقليدا 
وهذه املعرفة غري مؤثرة فسواء عرفت احلكم اجتهادا أو تقليدا فهذا ال يؤثر ىف إطالق اسم الفقه على هذا 

 يسمى فقها أو ال حيتاج فال يسمى بذلكاحلكم فالنظر إمنا هو للحكم هل حيتاج إىل اجتهاد ف

 ؟نوع )أل( الداخلة على )األحكام(ما    قال:

 لالستغراققلت:  

لو كان هذا صحيحا لتعذر وجود فقيه واحد ألن املعىن يكون حينئذ: الفقه: معرفة مجيع األحكام وخلرج قال: 
وأربعني مسألة فقال ىف اثنتني وثالثني َمْن ُسِئل عن مسألة فقال ال أدري؛ كاإلمام مالك الذي سئل عن مثان 

 وقيل: ىف ستة وثالثني منها: "ال أدري".

َلكة والتهيؤ ملعرفتها مبعاودة النظر فالفقيه إن كان عارفا ابملسألة فهو  قلت: 
َ
املراد مبعرفة مجيع األحكام وجود امل

  كة واالستعداد والقوة على معرفتها فقيه ابلفعل وإن مل يكن عارفا هبا فهو فقيه ابلقوة القريبة أى بوجود املل 
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 قال املصنف:

ْكُروُه، واالصَِّحيُح، وااْلبااِطلُ  ْحظُوُر، وااْلما ْنُدوُب، وااْلُمبااُح، وااْلما اِجُب، وااْلما عاٌة: اْلوا ب ْ اُم سا  .وااأْلاْحكا
 _____________________________________________ 

قوعه أول كالم بعد تقدم مجلة مفيدة من غري ارتباطه هبا لفظا سواء  و  ومعناه: لالستئناف النحويالواو  )و(:
 كان جوااب لسؤال مقدر أو ال. وفائدته: تزيني اللفظ وحتسينه.

 مبتدأ  )األحكام(:

 خرب )سبعة(:

 )الواجب(:

بدل من )سبعة( بدل بعض من كل أو بدل مفصل من جممل فإن قيل: بدل البعض يشرتط اشتماله  -
لى املبدل منه فاجلواب: أن حمل ذلك إذا مل تستوف األجزاء فإن استوفيت كما هنا على ضمري يعود ع

 فال حيتاج إليه أو أن الضمري مقدر تقديره منها الواجب.
 أو خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير مثال: أحدها الواجب. -

ْكُروُه،   ْحظُوُر، وااْلما ْنُدوُب، وااْلُمبااُح، وااْلما  واالصَِّحيُح، وااْلبااِطُل( )وااْلما

 كلها معطوفة على )الواجب(

 ]قال صاحيب[

 ما معىن الواو هنا؟  قال:

 مطلق اجلمع  قلت:

 ما معىن اجلمع املطلق هذا؟  قال:

 أان مل أقل "اجلمع املطلق" وإمنا قلت: "مطلق اجلمع".  قلت:

 فهل بينهما فرق؟  قال:
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 نعم  قلت:

 وما هو؟  قال:

أما )مطلق اجلمع( فاملراد به اجلمع ال بقيد، يعىن غري مقيد بشيء، وأما )اجلمع املطلق( ففيه إيهام تقييد  قلت:
اجلمع ابإلطالق، والغرض نفى التقييد؛ وهلذا قال ابن هشام ىف املغىن: "وقول بعضهم: )إن معناها: اجلمع 

جمع املطلق". فعلق عليه التاج السبكى بقوله: ، وقال ابن احلاجب ىف املختصر: "الواو لل84املطلق( غري سديد"
 .85"لو قال: مطلق اجلمع لكان َأَسدَّ "

 : تقول: إن املراد بـ )مطلق اجلمع( اجلمُع ال بقيد.قال

 نعم.قلت:  

 فما مثال القيد؟  قال:

 مثاله: التقييد ابملعية، والرتتيِب، وعكسه.  قلت:

 فاضرب ىل مثاال على هذا.  قال:

 مثل قولك: )جاء زيد وعمرو(:  قلت:

 فإن جعلت الواو للجمع بقيد املعية فاملعىن: اشرتك زيد وعمرو ىف اجمليء وكان جميئهما معا. -
وإن جعلت الواو للجمع بقيد الرتتيب فاملعىن: اشرتك زيد وعمرو ىف اجمليء وكان جميء زيد قبل جميء  -

 عمرو.
: اشرتك زيد وعمرو ىف اجمليء وكان جميء زيد بعد وإن جعلت الواو للجمع بقيد عكس الرتتيب فاملعىن -

 جميء عمرو.

 فقوهلم: )اجلمع املطلق( و)مطلق اجلمع( كقول الفقهاء: )املاء املطلق( و)مطلق املاء(  قال:

 

 ت. عبد اللطيف اخلطيب   353 /4مغىن اللبيب  84

ت. على معوض وعادل عبد املوجود ط. عامل   431 /1رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب لتاج الدين السبكى  85
 الكتب 
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 نعم  قلت:

 فهذا الكالم متفق عليه بني أهل اللغة؟  قال:

 ال.  قلت:

 فلعله الصواُب يف املسألة.  قال:

: -أعين أهل اللغة  –، وهو أنه ال فرق بني قوهلم 86فه؛ كما ىف حواشى املغىنال، بل الصواب خال قلت:
 وأما تفرقة الفقهاء فاصطالح خاص هبم.  )اجلمع املطلق( و)مطلق اجلمع(

 فهل يفيد هذا شيئا فيما حنن فيه؟  قال:

 نعم، فاعلم:  قلت:

يضا عن بعض أهل اللغة مثل: ُقْطُرب، ، ونُِقَل هذا أ87أن املشهور من مذهب الشافعى أن الواو للرتتيب-أول
. وقيل: عن 88والرَّبَعى، والفراء، وثعلب، وأىب عمر الزاهد غالم ثعلب، وهشام الضرير، وأىب جعفر الدينورى

 .89اإلمام الشافعى أيضا وهو غري صحيح

 .90وذهبت احلنفية إىل أهنا للمعية

 

ط. دار الطباعة، وحاشية   22 / 2ط. احلليب، وحاشية الدسوقى على املغىن  2/31انظر مثال حاشية األمري على املغىن  86
 ط. املطبعة البهية مبصر.  104 / 2الشمىن على املغىن 

 ( ت. عبد العظيم الديب. 181 / 1انظر الربهان إلمام احلرمني ) 87

 ت.قباوة وفاضل ط. دار الكتب العلمية  159- 158، واجلىن الداىن ىف حروف املعاىن للمرادى 354 /4مغىن اللبيب  88

، وممن  159اخلطيب(، وابن اخلباز كما ىف اجلىن الداىن  / 354 / 4ممن نسب هذا لإلمام الشافعى ابُن هشام ىف املغين ) 89
قال ىف مسألة من قال لغري املدخول هبا: )أنت طالق   438 / 1نفى هذه النسبة للشافعى التاج السبكى ىف رفع احلاجب 

زعم أن الشافعى يقول: )الواو( للرتتيب هبذه املسألة ... وتعلقوا أيضا إبجياب  وطالق وطالق(: "وقد الح هبذا أنه ال حجة ملن 
الشافعى الرتتيب ىف الوضوء من آية الوضوء والشافعى مل أيخذ ذلك من الواو بل من جهة أن العبادة كلها مرتتبة كالصالة  

غدادى: معاذ هللا أن يصح عن الشافعى أهنا للرتتيب  واحلج، والوضوء منها، والواو ال تنفى الرتتيب. وقال األستاذ أبو منصور الب
 وإمنا هى عنده ملطلق اجلمع". ا.هـ 

 / اخلطيب(.   355 /4، ومغين اللبيب )160/ الديب(، واجلىن الداىن   181 /1الربهان إلمام احلرمني ) 90
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 اجلمع.ولكن الصحيح املنقول عن أئمة اللغة: أهنا ملطلق  

لو كانت الواو للرتتيب فقلت: )جاء زيد وعمرو بعده( كان قولك: )بعده( تكريرا؛ للعلم اِبْلبَـْعِديََّة من  –اثنيا
 الواو. 

تفيد  –على هذا القول  –ولو قلت: )جاء زيد وعمرو قبله( كان غري صحيح؛ للتناقض وذلك أن الواو 
 يفيد تقدمه فيتناقضان، ولكن ال تكرير وال تناقض فال ترتيب.  الرتتيب فتفيد أتخَُّر جميء عمرو، وقولك: )قبله(

 قد أطلت ىف هذه املسألة فهل هلا فائدة؟  قال:

لو قال لزوجته: )إن دخلِت الدار وكلمِت زيدا فأنت طالق( فلو َكلََّمْت زيًدا أوال مث دخلت الدار اثنيا  قلت:
طَلَّْق على مذهب من قال ابلرتتيب ألن فعلها وقع على طُلِ َقْت على مذهب من قال: إهنا ملطلق اجلمع، ومل تُ 

 عكس الرتتيب. 

 ذكرَت أن املعطوفات كلها ىف قوله: "واملندوب واملباح اخل" معطوفة على األول )الواجب(  قال:

نعم، إذا تعددت املعطوفات وكان العطف ابلواو كانت كلها معطوفة على األول ألصالته، ومن النحاة  قلت:
 من قال: على القريب لقربه، ومل يذهب أحد منهم إىل العطف على املتوسط لذهاب العلتني املذكورتني.

 ذكرت أن الواو هنا ملطلق اجلمع  قال:

 نعم.  قلت:

 ها.أحب أن أخلص ما فهمته عن  قال:

 هاِت.  قلت:

 الواو ملطلق اجلمع من غري ترتيب:  قال:

َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة{  ، فالنجاة حصلت [15]العنكبوت:= فتعطف الشيء على ُمصاِحبه: كقوله تعاىل: }فََأجَنيـْ
 لنوح وأصحاب السفينة معا.
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، فعطفت )إبراهيم( على [26]احلديد:  ِإبـْرَاِهيَم{  = وتعطف الشيء على سابقه: كقوله تعاىل: }َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا وَ 
 )نوح( وهو سابق متقدم ىف الزمان عليه.

، فعطفت [3]الشورى:  =وتعطف الشيء على الحقه كقوله تعاىل: }َكَذِلَك يُوِحي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَك{ 
ْيَك{ واخلطاب للنيب صلى هللا عليه وسلم وهو }الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَك{ على ضمري املخاطب )الكاف( ىف }إِلَ 

 الحق هلم متأخر عنهم.

فنوٌح وَمْن  [7]األحزاب:  وقد اجتمع هذان ىف قوله تعاىل: }َوِمنَك َوِمن نُّوٍح َوِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ{ 
الشيء على الحقه، وإبراهيُم وَمْن   بعده سابقون على النىب صلى هللا عليه وسلم ومعطوفون عليه فهو من عطف

 بعده كل واحد منهم متأخر عن سابقه فهو من عطف الشيء على سابقه.

 أحسنت  قلت:

ماذا لو قلنا: إهنا خرجت هنا عن هذا املعىن )مطلق اجلمع( واستعملت مبعىن )أو( للتقسيم؛ إذ املذكور ىف   قال:
 ه: "األحكام سبعة".قوله: "الواجب واملندوب واملباح اخل" أقساٌم لقول

فقال: "وقد خترج الواو عن إفادة )مطلق اجلمع(، وذلك  ذهب صاحب القاموس احمليط إىل ما تقول قلت:
على أوُجٍه: أحدها: أن تكون مبعىن )أو(، وذلك على ثالثة أوجه: أحدها: أن تكون مبعناها ىف التقسيم، حنُو: 

 .91الكلمة: اسٌم وفعٌل وحرٌف"

هبذا النقل عن صاحب القاموس وهبذا يكون كالمي صوااب؛ فالواو ىف قول املصنف: قد أسعدتىن  قال:
 "الواجب واملندوب واملباح..." إىل قوله: "والباطل" هى الواو الىت ىف قوهلم: "الكلمة: اسم وفعل وحرف".

 نعم، مثلها.  قلت:

 فالواو هنا للتقسيم ومبعىن )أو(  قال:

 كوهنا للتقسيم صحيح، وأماكوهنا خرجت عن )مطلق اجلمع( وصارت مبعىن )أو( فخطأ.  قلت:

 أمل تنقل هذا عن صاحب القاموس احمليط؟!  وقال:فتعجب،  
 

 لكويت. ا –ط. اجمللس الوطىن للثقافة والفنون واآلداب  519 /40القاموس احمليط مع اتج العروس   91
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 بلى، ولكىن نقلته هنا ألنقل رد العلماء عليه.  قلت:

 بِِبْنِت َشَفة.  فلم ي اْنِبسْ 

 ، فمنهم:92أجاب العلماء على ذلك  قائال:فاستطردت  

ابن أم قاسم املرادى قال: "وأجاز بعضهم أن تكون الواو ىف قوهلم: "الكلمة: اسم، وفعل، وحرف" مبعىن  -
)أو( ألنه قد يقال: اسم أو فعل أو حرف.قلت: العكس أقرب؛ ألن استعمال الواو ىف ذلك هو 

 ا.هـ  93يم أجود من استعمال )أو("األكثر. قال ابن مالك: "استعمال الواو فيما هو تقس
جمتمعة ىف  96؛ إذ األنواع95على معناها األصلى  94وابن هشام ىف املغىن قال: "والصواب أهنا ىف ذلك -

ولو كانت )أو( هى األصل ىف التقسيم لكان استعماهلا فيه أكثر من استعمال 97الدخول حتت اجلنس
 .98الواو" 

إعراب الكافية( املشهور )مبعرب الكافية( فقد نقل كالم ابن هشام وزيىن زاده ىف )الفوائد الشافية على  -
 .99السابق واعتمده

فإذا كانت الواو على معناها األصلى )مطلق اجلمع( لزم أن يكون احلكم هنا ىف قوله: "األحكام   قال صاحيب:
 باطل.سبعة" هو جمموع ما ذكر من: الواجب واملندوب واملباح واحملظور واملكروه والصحيح وال

 ليس بالزم وقد نقلت لك قول ابن مالك: "استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال )أو("  قلت:
 

أعىن أهنم أجابوا على من قال: إن الواو مبعىن )أو( للتقسيم، ال أعىن أهنم أجابوا على صاحب القاموس احمليط وإال   92
هـ وأما الفريوزآابدى صاحب القاموس احمليط فقد ولد  761هـ وابن هشام توىف سنة 749فصاحب اجلىن الداىن قد توىف سنة 

يوم توىف ابن أم قاسم عشرون عاما ويوم توىف ابن هشام حنو الثالثني فالظاهر أن جواهبم  هـ فعمره 817هـ وتوىف سنة 729سنة 
 ليس عليه فتأمل 

 . 167- 166اجلىن الداىن  93

 أى ىف قوهلم: " الكلمة اسم وفعل وحرف ".  94

 وهو مطلق اجلمع  95

 الىت هى االسم والفعل واحلرف  96

 وهو الكلمة  97

 / اخلطيب.   369 /4مغىن اللبيب  98

 . 14معرب الكافية لزيىن زاده ص 99
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 أمل تقل: )الواو هنا ملطلق اجلمع(؟  قال:

 بلىقلت:  

 وأنت اآلن تقول: )الواو للتقسيم( فبأى قولَْيَك آخذ.قال:  

وسأوضح لك قوهلم: )الواو ملطلق اجلمع( وقوهلم: كون الواو للتقسيم وملطلق اجلمع جائز فال يتنافيان  قلت:
 )الواو للتقسيم( حىت يتبني لك األمر جدا.

أما قوهلم: )الواو ملطلق اجلمع( فإهنم مل يريدوا بذلك أن املعطوف واملعطوف عليه جيتمعان ىف حال واحدة 
 ف عليه جيتمعان يف:فيكون احلكم هو اجتماع الواجب واملندوب اخل وإمنا يريدون أن املعطوف واملعطو 

 كوهنما حمكوما عليهما حنو: جاء زيد وعمرو، فزيد وعمرو حمكوم عليهما ابجملئ. -
أو كوهنما حكمني على شيء واحد حنو: زيد قائم وقاعد، فقائم وقاعد حكمني على شيء واحد هو  -

 زيد.
مضموهنما وهو أو ىف حصول مضموهنما حنو: قام زيد وقعد عمرو، فاشرتك املتعاطفان ىف حصول  -

 حصول قيام زيد ىف األول وحصول قعود عمرو ىف الثاىن.

وأما قوهلم: )الواو للتقسيم( فكما سبق من قول ابن مالك: "استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال 
 )أو(".

 مث اعلم أن التقسيم إما أن يكون:  

توجد إال بوجود مجيع أجزائه، وال يصح  وذلك إذا كانت ماهية املقسوم ال تقسيم الكلى إىل أجزائه: -
إطالق اسم املقسوم على كل واحد من أقسامه: كما ىف قولك: )اخلبز: دقيق وماء(، فاملقسوم الكلى: 
اخلبز، وأجزاؤه: اخلبز واملاء، فإذا مل يوجد الدقيق مل يوجد اخلبز؛ ألن الباقى ماٌء فقط، وإذا مل يوجد 

 ى دقيق فقط؛ فالبد لوجود اخلبز من اجتماع أجزائه. املاء مل يوجد اخلبز؛ ألن الباق
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، وال املاء خبز، 100وال يصح إطالق اسم املقسوم على كل واحد من أجزائه فال يقال: الدقيق خبز
 وهذا خبالف التقسيم اآلتى.

وذلك إذا كانت ماهية املقسوم قد توجد من مجيع أجزائه وقد توجد من  تقسيم الكلى إىل جزئياته -
بعضها، ويصح إطالق اسم املقسوم على كل واحد من أقسامه أبن جيعل كل قسم من األقسام مبتدأ 
واملقسوم الكلى خربا له كما ىف قولك: احليوان: إنسان وفرس وبقر، فماهية احليوان توجد بوجود هذه 

ومفرتقة ويصح اإلخبار ابملقسوم الكلى )احليوان( عن كل واحد منها فيصح أن يقال: األنواع جمتمعة 
 اإلنسان حيوان، والفرس حيوان، والبقر حيوان.

إذا علمت ما سبق علمت أن قول املصنف: "األحكام سبعة: الواجب، واملندوب اخل" من تقسيم الكلى إىل 
به عن كل واحد منها فيصح أن تقول: الواجُب حكٌم والباطُل جزئياته ال إىل أجزائه ودليله أنه يصح اإلخبار 

 حكٌم اخل فاندفع هبذا ما قيل: من أن العطف بواو اجلمع يقتضي أن يكون احلكم جمموع السبعة.

 أليست )األحكام( ىف قوله: "األحكام سبعة"هي الىت ىف قوله: "الفقه معرفة األحكام"؟  قال صاحيب:

 

هكذا قلت وضربت هذا املثال من عندى للتقريب بدال من قوهلم: "السكنجبني خل وعسل وماء" فلما وصلت إىل   100
قوىل: "فال يقال الدقيق خبز" ذكرُت حديَث تربة اجلنة وفيه أنه جيوز التعبري عن اخلبز ابلدرمك وهو الدقيق احلواري اخلالص  

 : هوالبياض، وسأذكر لفظ احلديث هنا ليـَُتَأمَّل و 
ْل يـَْعَلُم نَِبيُُّكْم َكْم َعَدُد َخزَنَِة  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: قَاَل اَنٌس ِمَن اْليَـُهوِد ألاَُنٍس ِمْن َأْصَحاِب النَّىبِ  صلى هللا عليه وسلم: هَ  

النَّىبِ  صلى هللا عليه وسلم فـََقاَل: اَي حُمَمَُّد ُغِلَب َأْصَحاُبَك اْليَـْوَم. قَاَل:  َجَهنََّم؟ قَالُوا: اَل َنْدرِى َحىتَّ َنْسَأَل نَِبيـََّنا. َفَجاَء َرُجٌل ِإىَل 
ِِبا غُِلُبوا؟« ا قااُلوا؟« قَاَل: َسَأهَلُْم يـَُهوُد َهْل يـَْعَلُم نَِبيُُّكْم َكْم َعَدُد َخَزنَِة َجَهنََّم قَاَل:  »وا َل  قَاَل: قَالُوا: اَل َنْدرِى َحىتَّ َنْسأَ  »فاما

أالُ نَِبيـََّنا. قَاَل:  ُهْم قاْد سا ناا، لاِكن َّ ىتَّ ناْسأالا ناِبي َّ قااُلوا: لا ن اْعلاُم حا ا لا ي اْعلاُمونا ف ا ْوٌم ُسِئُلوا عامَّ غُِلبا ق ا قااُلوا: أاِرانا اّللَّا  »أاف ا ُهْم ف ا وا ناِبي َّ
ائُِلُهْم عاْن تُ رْ  اِء اّللَِّ ِإىنهِ سا ْهراًة. عالاىَّ ِبِاْعدا ْرماُك«جا ِهىا الدَّ فـََلمَّا َجاُءوا قَالُوا اَي َأاَب اْلَقاِسِم َكْم َعَدُد َخَزنَِة َجَهنََّم؟ قَاَل:    باِة اْلْانَِّة وا

ا«  ذا كا ها ا وا ذا كا قَاَل: َفَسَكُتوا   ُة اْلْانَِّة؟«»ماا تُ ْربا ىِف َمرٍَّة َعْشَرٌة َوىِف َمرٍَّة ِتْسٌع. قَالُوا نـََعْم. قَاَل هَلُُم النَّىبُّ صلى هللا عليه وسلم:  »ها
َزٌة اَي َأاَب اْلَقاِسِم. فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم:   َهًة مُثَّ قَالُوا: ُخبـْ ْرماِك«. ُهنَـيـْ ُز ِمنا الدَّ  »اخْلُب ْ

(، والبزار  14883)( وقال: غريب إمنا نعرفه من هذا الوجه من حديث جمالد، وأمحد 3327رواه الرتمذى ) حيتمل التحسني:
(، وجمالد هذا هو ابن سعيد اهلمداىن. قال فيه احلافظ ىف التقريب  268/  8ىف مسنده كما ذكره ابن كثري ىف التفسري: )

( ليس ابلقوى وقد تغري ىف آخر عمره كأىب أسامة وغريه فال يعتد حبديثه. وليس هذا احلديث كذلك فإنه من رواية  6478)
احلديث من رواية جمالد عن الشعىب عن جابر وقد قال ابن عدى: "له عن الشعىب عن جابر أحاديث   سفيان عنه. وأيضًا فهذا 

 (. 39 /10صاحلة". وانظر هتذيب التهذيب: )
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.  فسكتُّ

 مقام إضمار فكان عليه أن يقول: )هي سبعة(أليس املقام   قال:

أظهر ىف مقام اإلضمار إيضاحا للمبتديء املقصود ابلكتاب، وفيه نكتة أخرى: وهي أنه مل يذكر  قلت:
حبسب الظاهر نفس األحكام بل متعلقاهتا وذلك أن األحكام اليت تتعلق خبطاب الشرع هى: اإلجياب والندب 

ة والبطالن، وما ذكره متعلقات األحكام ابلنظر إىل فعل العبد: )الواجب واإلابحة واحلظر والكراهة والصح
 واملندوب واملباح اخل(.

 )الواجب(ومتعلق احلكم الذي هو فعل العبد هو:   )اإلجياب(،يف األول هو:    فاحلكم

 )املندوب(ومتعلق احلكم الذي هو فعل العبد هو    )الندب(،واحلكم يف الثاين هو: 

 )املباح(ومتعلق احلكم  )اإلابحة(  واحلكم يف الثالث  

 )احملظور(ومتعلق احلكم   )احلظر(واحلكم يف الرابع  

 )املكروه(ومتعلق احلكم   )الكراهة(واحلكم يف اخلامس  

 )الصحيح(ومتعلق احلكم   )الصحة(واحلكم يف السادس  

 )الباطل(ومتعلق احلكم    )البطالن(واحلكم يف السابع  

املصنف مل يذكر نفس األحكام بل متعلقاهتا فمن دقائق املصنف، رمحه هللا، أنه إذا علمت ما سبق علمت أن 
 أتى هنا ابلظاهر )األحكام( املناسب ملغايرته ىف الظاهر ملا سبق خبالف املضمر )هى(.

يعين أنه لو أتى ابملضمر فقال: )هي سبعة( فإن مرجع الضمري )هي( سيكون إىل )األحكام( املذكورة يف قوله: 
قه معرفة األحكام" وهذه األحكام املتعلقة خبطاب الشارع وهي كما سبق )اإلجياب والندب واإلابحة "الف

واحلظر والكراهة والصحة والبطالن( ولكنه مل يذكر هذه األحكام بل ذكر متعلقاهتا ابلنظر إىل فعل العبد 
أنه خالف يف الظاهر بني  )الواجب واملندوب واملباح واحملظور واملكروه والصحيح والباطل( فظهر بذلك

)األحكام( يف قوله: "الفقه معرفة األحكام" وبني )األحكام( يف قوله: "األحكام سبعة" وملا كانت هذه املخالفة 
مما ال ختفى على مثل هذا اإلمام وكان من اجلائز أن يعرتض بعضهم ممن هو دون هذا اإلمام يف العلم بكثري 
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كام ال نفس األحكام فإعادة املصنف الضمري على نفس األحكام فيه جَتَوٌُّز عليه فيقول: )إنه ذكر متعلق األح
 منه( فلهذا أظهر يف موضع اإلضمار ليدفع مثل هذا االعرتاض

 ايله من إمام هلل دره.  قال صاحيب:

 يقولون: إذا أعيدت املعرفة بلفظها كانت نفس األوىل  مث قال:

 هذه قاعدة أكثرية   قلت:

 تتمة ال أذكرها فهال أكملتها ىل مع األمثلةهلذه القاعدة    قال:

 القاعدة أن:  قلت:

كما ىف قوله تعاىل: }َكَما أَْرَسْلَنا ِإىَل ِفْرَعْوَن َرُسواًل فـََعَصى  النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عني األوىل: -
 [؛ فالرسول الثاىن هو األول.16،  15ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل{ ]املزمل:  

كقولك: جاءىن الرجُل فأكرمُت الرجَل، فالرجل الثاىن هو  :عرفة كانت عني األوىلاملعرفة إذا أعيدت م -
 عني األول.

 مثل: جاءىن رجٌل فأكرمُت رجال، فالرجل الثاىن غري األول.  النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غري األوىل: -
 جال آخر.مثل: جاءىن الرجل فأكرمت رجال، يعىن ر املعرفة إذا أعيدت نكرة كانت غري األوىل:   -

وكما ذكرت لك فهذه قاعدة أغلبية وإال فقد أوردوا على إعادة النكرة نكرة قولَه تعاىل: }َوُهَو الَِّذي يف السََّماِء 
[ فإن كلمة )إله( نكرة أعيدت نكرة فيقتضي أن يكون اإلله الثاىن غري 84إِلٌَه َويف اأْلَْرِض ِإَلٌه{ ]الزخرف: 

 اب أبن القاعدة أغلبية صادقة إذا مل مينعها مانع كما هنا.األول فيلزم تعدد اإلله، وجي

نَـُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخيـٌْر{   ]النساء: ويَرُِد على إعادة النكرة معرفة قوله تعاىل: }َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن ُيْصِلَحا بـَيـْ
ح بني الزوجني والثاىن أعم، [ فمقتضى القاعدة أن الثاىن عني األول، مع أنه غريه؛ ألن األول صل128

 .101واجلواب أن القاعدة أكثرية كما سبق

 

  / 4/ اخلطيب(، وحاشية الشيخ عبد هللا بن الشيخ العشماوى على اآلجرومية/  570- 562 /6انظر مغىن اللبيب ) 101
 ط. املكتبة التجارية. 
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 ملاذا سألت عن هذه القاعدة )إعادة املعرفة بلفظها(  قلت لصاحيب:

 كأنه نسي ملاذا ذكرهافاضطرب و

 سبحان هللا! أتسأل سؤاال مث ال تدري ملاذا سألته؟!  قلت له:

 بـ بـ بـ بل أعرفقال متلجلجا:  

 َلمَّا رأيت تـََلْجُلَجُه: على رِْسِلك  قلت له

 نعم تذكرت  قال:

 هيه  قلت:

وهو يبتلع ريقه بصعوبة: أردت أن أقول: إن املصنف رمحه هللا قال: "الفقه معرفة األحكام ..." اخل مث  قال
قال: "األحكام سبعة" فقوله: "األحكام" معرفة أعادها بلفظها فكان مقتَضى القاعدة أن تكون عني األوىل 

 ولكنها ليست كذلك هنا.

 أحسنت، فهل علمت اجلواب؟ قلت له:

 وهو أن القاعدة أكثرية صادقة إذا مل مينعها مانع كما هنانعم،    قال:

 أحسنت قلت له:
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 قال املصنف

اِجُب: ماا يُ ثااُب عالاى ِفْعِلِه، وايُ عااقاُب عالاى ت ارِْكِه.   فااْلوا
ْنُدوُب: ماا يُ ثااُب عالاى ِفْعِلِه، والا يُ عااقاُب عالاى ت ارِْكِه.  وااْلما

  عالاى ِفْعِلِه، والا يُ عااقاُب عالاى ت ارِْكِه.وااْلُمبااُح: ماا لا يُ ثاابُ 
ْحُظوُر: ماا يُ ثااُب عالاى ت ارِْكِه، وايُ عااقاُب عالاى ِفْعِلِه.  وااْلما

ْكُروُه: ماا يُ ثااُب عالاى ت ارِْكِه، والا يُ عااقاُب عالاى ِفْعِلِه.  وااْلما
ُفوُذ، وايُ ْعتادُّ  عالَُّق ِبِه الن ُّ  ِبِه.  واالصَِّحيُح: ماا ي ات ا

ُفوُذ، والا يُ ْعتادُّ ِبِه.  عالَُّق ِبِه الن ُّ  وااْلبااِطُل: ماا لا ي ات ا
__________________________________ 

 الفاء فاء الفصيحة، )الواجب( مبتدأ   )فالواجب(:

 إما أن تكون:  )ما(:

غري ذلك؛ ضرورَة نكرة موصوفة مبعىن شيء، أْي: شيء من قول أو فعل أو نية أو عزم أو اعتقاد أو  -
 تناول الواجب مجيع ذلك.

أو معرفة موصولة مبعىن الذي أي الفعل الشامل جلميع ما سبق من قول أو فعل أو نية اخل قال ابن  -
 .102قاسم: "وهو أنسب بقوله اآلتى: )على فعله("

 وعلى كل فهى اسم مبىن على السكون ىف حمل رفع خرب -

فعل مضارع مبىن للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وانئب الفاعل مسترت جوازا تقديره  )يثاب(:
هو يعود على املكلف املفهوم من الكالم، واجلملة من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما ىف حمل رفع صفة 

 ( إن جعلتها امسا موصوال.لـ)ما( إن جعلتها نكرة موصوفة، أو ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول )ما

 حرف جر مبىن على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )على(:
 

 . 44الكبري البن قاسم ابن قاسم العبادي: الشرح  102
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)فعل( اسم جمرور بـ )على( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، واجلار واجملرور متعلق بـ )يثاب(، و)فعل(  )فعله(:
 مضاف و)اهلاء( ضمري مبىن على الكسر ىف حمل جر مضاف إليه.

 حرف عطف )و(:

 مثل )يثاب على فعله( وهي معطوفة عليها ولذا فهى إما ىف حمل رفع أو ال حمل هلا.  تركه(:)يعاقب على  

، وىف املصباح 103أصله )املندوب إليه( مث تـُُوسِ َع حبذف حرف اجلر )إىل( فاستكن الضمري )اهلاء( )واملندوب(:
 .104املنري: "واألصل )املندوب إليه( لكن حذفت الصلة منه لفهم املعىن"

إعرابه كله مثل إعراب )الواجب   "واملندوب ... إىل قوله: والباطل ما ل يتعلق به النفوذ وليعتد به.":  وقوله
ما يثاب اخل( غري أن ىف بعضها زايدة )ال( النافية، وقوله: "يـَتَـَعلَُّق" فعل مضارع مبىن للفاعل وليس للمجهول  

 كالباقى.

 ]قال صاحيب[

 ؟له: "يـُْعَتدُّ بِِه"انئب الفاعل ىف قو أين    قال صاحيب:

 أجب أنت  قلت:

 )بِِه(  قال:

 تعىن أن النائب عن الفاعل هو اجلار واجملرور معا فيكوانن ىف موضع رفع.  قلت:

 نعم، هو ذا.  قال:

 مل يذهب أحد إىل هذا.  قلت:

 

/ ط. املطبعة امليمنية،   4، وحاشية الدمياطى على شرح احمللى على الورقات/ 53انظر الشرح الكبري البن قاسم العبادي  103
ت. حممد خبيت املطيعى ط. عامل الكتب، وأصول الفقه للعالمة حممد   77 /1وهناية السول ىف شرح منهاج األصول لإلسنوى 

 ط. املكتبة األزهرية  50 / 1أبو النور زهري 

ت. عبد العظيم الشناوى ط. دار املعارف، والتحبري شرح التحرير لعالء   597 /2املصباح املنري ىف غريب الشرح الكبري  104
 هللا اجلربين ط. مكتبة الرشد ابلرايض. ت. عبد الرمحن بن عبد  978 / 2الدين املرداوى 
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 بل ذهب إليه بعضهم.  قال:

 ونظرُت إليه متشوفًا متشوقًا. فصمتُّ 

وابن    105أَما وقد نظرَت إىلَّ ُمْشَرئِبًّا فاعلم أن فحول العلماء قد ذهبوا إليه منهم ابن مالك ىف التسهيل قال:
هشام ىف القطر حيث قال: "فإن مل يكن ىف الكالم مفعول به انب الظرف، أو اجلار واجملرور، أو املصدر 

َها{ ىف قوله تعاىل:}َوِإن تـَْعِدْل كُ -، وىف الشذور حيث قال 106اخل" : -[70]األنعام: لَّ َعْدٍل اَل يـُْؤَخْذ ِمنـْ
 "}يـُْؤَخْذ{ فعل مضارع مبىن ملا مل ُيَسمَّ فاعله وهو خاٍل من ضمري مسترت فيه، و}ِمنـَْها{ جار وجمرور ىف موضع
ر ما هو املتبادر من أن ىف يؤخذ ضمريا مسترتا هو القائم مقام الفاعل،  رفع: أى ال يكن أخٌذ منها ولو ُقدِ 

 .107و}ِمنـَْها{ ىف موضع نصب مل يستقم..."

 فلماذا تنقل شيئا وترتك آخر؟  قلت:

 وما ذاك؟  قال:

نقلت ما نقلت عن ابن هشام ىف شرح القطر وغفلت أو تغافلت عن قوله ىف املنت: "فإن مل يوجد )أي  قلت:
، فصريح كالمه أن النائب هو اجملرور وحده 108أو مصدر"  أو جمروراملفعول به( فما اْخَتصَّ وتصرف من ظرٍف  

 .109فقط"  اجملرورِوفاقا للجمهور؛ وهلذا قال الفاكهى: "ظاهر كالمه أن النائب هو  

حنو:  أو اجملروروأما ىف الشذور فقال ىف املنت: "وإن فُِقد )أى املفعول به( فاملصدر حنو...أو الظرف حنو... 
، مث قال ىف الشرح: "واجملرور كقوله تعاىل: }َوِإن تـَْعِدْل 110}َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم{ ومنه: }اَل يـُْؤَخذ ِمنـَْها{"

 .111" [70]األنعام:   ِمنـَْها{  ُكلَّ َعْدٍل اَل يـُْؤَخذْ 

 

 ت. عبد الرمحن السيد وحممد بدوي املختون ط. هجر.  126 /2شرح التسهيل البن مالك  105

 ت. حممد حمى الدين عبد احلميد ط. املكتبة التجارية  190- 189شرح قطر الندى البن هشام  106

 يد ط. دار الطالئع. ت. حممد حمى الدين عبد احلم 194شرح شذور الذهب البن هشام   107

 . 187شرح قطر الندى  108

 ط. املطبعة الوهبية مبصر  80 / 2جميب الندا إىل قطر الندى للفاكهى هبامش حاشية يس  109

 .191- 190شرح شذور الذهب  110

 . 194شرح شذور الذهب  111
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، أو جار وجمروروأما ابن مالك فقال ىف منت التسهيل: "فينوب عنه جاراي جمراه ىف كل ما له: مفعول به، 
. فاعتذر عنه انظر اجليش قائال: "احلق أن النائب عن الفاعل ىف حنو: )ُمرَّ ِبَزْيٍد( إمنا هو 112أومصدر اخل"

اجملرور، واحلرف وصَّل معىن الفعل الذي هو املرور إليه، كما تقول ىف حنو: )مررت بزيد( أن الذي ىف حمل 
وال  ل النيابة للجار واجملرور معا،ولكن املصنف جتوز فجعالنصب إمنا هو اجملرور والباء موصلة العامل إليه، 

 وليس هذا األمر مماشك أهنما ىف الصورة مها القائمان مقام الفاعل فكان ذلك هو احلامل له على التجوز، 
 .113فما ظنك ابملصنف صاحب النظر العايل رمحه هللا تعاىل"خيفى على أضعف الناظرين يف كالم النحاة  

 فنائب الفاعل هنا ضمري مسترت.  قال:

 فما تقديره  قلت:

 هو  قال:

 على أي شيء يعود  قلت:

 مث قال: ال أدري. فصمتا 

ذهب ابن ُدُرستويه والسهيلى وتلميذه أبو علي الرُّندى إىل أن النائب ضمري عائد على املصدر املفهوم  قلت:
مثل هذا املثال والتقدير: )يـُْعَتدُّ ُهَو( أى االعتداد، وهذا املذهب مردود أبن العرب تصرح ىف   114من الفعل

ابملصدر املنصوب حنو: )ِسرَي بزيٍد َسيـْرًا( و)يـُْعَتدُّ ابخلالف اْعِتَداًدا( فلو كان النائب هو الضمري العائد على 
املصدر املفهوم من الفعل جلعلوا املصدر انئبا ىف حالة تصرحيهم به فكانوا يقولون: )ِسرَي بزْيٍد َسيـٌْر( و)يـُْعَتدُّ 

 َداٌد( ولكنهم مل يفعلوا فدلَّ على أهنم ال جيعلون املصدر وابلتاىل الضمري العائد عليه انئبا.اِبخلِْاَلِف اْعتِ 

 فما تقول أنت؟  قال:

 أقول بقول اجلمهور  قلت:
 

 .124 /2شرح التسهيل البن مالك  112

 ت. على حممد فاخر وآخرون ط. دار السالم.  1620 /4متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر اجليش  113

ت. عبد العال سامل َمكَرم ط. مؤسسة الرسالة، والتصريح مبضمون التوضيح للشيخ   2/268انظر مهع اهلوامع للسيوطى  114
 ت. حممد ابسل عيون السود ط. دار الكتب العلمية.   423- 1/422خالد األزهرى 
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 وما هو؟  قال:

 قالوا: النائب عن الفاعل هنا اجملروُر وحده.  قلت:

 قد أكثرت عليَّ فلخص يل ما سبق.  قال:

  ِبِه" )يـُْعَتدُّ( فعل مضارع مبىن للمجهول وانئب الفاعل فيه مذاهب:قول املصنف: "يـُْعَتدُّ   قلت:

 مذهب اجلمهور أنه اجملرور وحده )اهلاء ىف قوله: "بِِه"( -
 مذهب الفراء أنه حرف اجلر وحده -
 مذهب السهيلى ومن معه أن النائب ضمري عائد على املصدر املفهوم من الفعل. -

 أليست األحكام مخسة؟  قال صاحيب:

 األحكام التكليفية مخسة هي: الواجب واملندوب واملباح واحملظور واملكروه.  قلت:

 فلم زاد الصحيح والباطل؟  قال:

 الصحيح والباطل من األحكام الوضعية ومنها: كون الشيء سببا ىف كذا أو شرطا له أو مانعا منه.  قلت:

وكأنه أراد أن يسأل سؤاال عن قول املصنف: "األحكام سبعة" مث مل أأأ، مث ُحِصَر فلم يستطع التكلم،  قال:
 حيسن التعبري عنه.

، وقال بعضهم: األحكام تسعة فزاد املصنف أراد األحكام الشرعية وهي تشمل التكليفية والوضعية فقلت:
ن من قسم قد تكو   115الرخصة والعزمية، ولكن املصنف مل يتعرض هلما ألهنما مندرجتان فيما سبق فالرخصة

، وفد تكون من قسم املندوب مثل: قصر الصالة الرابعية ىف السفر، 116الواجب مثل: أكل امليتة ىف املخمصة
 وقد تكون من قسم املباح: كاملسح على اخلفني.

 

 التيسري والتسهيل، واصطالحا: احلكم الثابت بدليل، على خالف دليل آخر، لعذر.   الرخصة ىف اللغة: 115

للشيخ حممد خبيت املطيعى إفادات حسنة جدا ىف هذا األمر فاطلبه ىف حاشيته املسماة )سلم الوصول لشرح هناية   116
 . 121 / 1ية السول لإلسنوى شرح منهاج الوصول للبيضاوى السول( أى هنا
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)وهي احلكم الذي ُشرَِع ابتداًءا( فتتنوع إىل أنواع احلكم التكليفى: من وجوب وندب وحظر  العزميةوأما   
 .117حة، وال تطلق عند احملققني إال إذا قابلتها رخصة؛ فلهذا مل يتعرض هلما ىف هذا الكتابوكراهة وإاب

 فاألحكام على كل حال أكثر من سبعة وقد ذكرَت أنت السبب والشرط واملانع فلماذا تركها املصنف؟  قال:

ب إىل آخر األحكام السبعة لعله تركها ختفيفا على املبتديء فإنه ميكنه أن يتصور حقيقة الواجب واملندو  قلت:
 ولكن رمبا شق عليه تصوُر ما تركه من السبب والشرط واملانع.

رمبا، ولكن هل يشق عليه ما ذكرَت ويسهل عليه تصور القياس واالستصحاب والنص والظاهر  قال:
 واملؤول... اخل

أي شيء يكتبه ىف هذا هذه أبواب يتكون من جمموعها أصول الفقه فلو تركها لرتك هذا الفن مجلة، و  قلت:
الفن إذا ترك ما ذكرَت! أما ما تركه من األحكام فالظاهر أنه اقتصر على مجلة من األحكام حبيث إذا تصورها 
املبتديء استطاع أن يتدرج إىل ما فوقها وسهلت عليه ألهنا من جنس ما ذكره، أما لو ترك مباحث األلفاظ أو 

هلذا العلم ىف هذه األبواب؟ فالبد إذن من ذكر مجلة صاحلة من  القياس أو االستصحاب فكيف يرتقى الطالب
هذه األبواب يتعرف هبا الطالب على ما ىف هذه األبواب من حيث اجلملة فيعرف أمساءها ومعناها وشيئا مما 
خيصها، فإذا فعل ذلك وأراد الرتقى بعد ذلك متكن من استكمال ما فاته من هذه األبواب حىت يصل إىل 

 دقائقها.

 فلم آثر هذه السبعة؟  قال:

 آثرها لشهرهتا.  قلت:

 

: "هذا ابب يتبع احلكم التكليفى ألن من مقتضاه أن ينتقل ما  -ىف ابب الرخصة والعزمية –قال الشيخ حممد أبو زهرة  117
بني االنتقال من   هو موضع النهى إىل مباح، أو ما هو مطلوب على وجه احلتم واللزوم إىل جائز الرتك ىف أمد معلوم، فهو ابب

 ( ط. دار الفكر العرىب. 50حكم تكليفى إىل آخر". أصول الفقه، أبو زهرة )ص
وقال الدكتور عبد الكرمي زيدان: "العزمية والرخصة من أقسام احلكم التكليفى؛ ألن األول اسم ملا طلبه الشارع أو أابحه على  

ختفيفا عن املكلفني ودفعا للحرج عنهم، والطلب واإلابحة من أقسام  وجه العموم، والرخصة: اسم ملا أابحه الشارع عند الضرورة 
احلكم التكليفى، وذهب البعض إىل أن العزمية والرخصة من أقسام احلكم الوضعى ... ولكن ما ذهب إليه األولون هو األظهر  

 ة قرطبة. ط. مؤسس  50وهذا ما جرينا عليه" ا.هـ بتصرف الوجيز ىف أصول الفقه، د. عبد الكرمي زيدان 
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 رمبا.  قال:

وميكن أيضا أتويل كالمه أبن مراده أن هذه السبعة من مجلة األحكام، لكن قال ابن قاسم: "مث رأيت   قلت:
كالمه ىف الربهان ظاهرا ىف منافاة هذا التأويل داال على إرادة احلصر ىف هذه السبعة؛ ألنه قال ما نصه: )فإن 

 .119( انتهى" 118قيل: فما الفقه؟ قلنا هو ىف اصطالح علماء الشريعة: العلم أبحكام التكاليف

 هل كالم إمام احلرمني يدل على إرادة احلصر ىف هذه السبعة كما قال ابن قاسم العبادي؟  قال:

 هللا أعلم.  قلت:

 ال يظهر يل ذلك.  قال:

 وملَ؟  قلت:

 ألنه مل يذكر ىف )الربهان( إال األحكام التكليفية اخلمسة: الواجب واملندوب واملباح واملكروه واحملظور.  قال:

 إذا كان كالُمك صحيحا فمعناه أنه يرى أن األحكام الوضعية ترجع إىل األحكام التكليفية.  قلت:

 نعم، أظن ذلك.  قال:

 تنقسم األحكام الشرعية إىل:  قائال:فاستطردت  

 وهي اخلمسة السابقة: اإلجياب والندب اخل.  أحكام تكليفية -
واملراد هبا: جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو وصُفُه ابلصحة أو الفساد أو  وأحكام وضعية -

 البطالن.

قال ىف قرة العني: "األحكام الشرعية مخسة: هى اإلجياب والندب واإلابحة والكراهة والتحرمي" فعلق عليه 
سوسي ىف حاشيته بقوله: "كان عليه أن يقول األحكام التكليفية مخسة؛ ألن األحكام الوضعية شرعية الشيخ ال

 

 : )التكليف( ابإلفراد. 85 /1، والذي ىف الربهان 37هكذا ىف الشرح الكبري  118

 .37الشرح الكبري البن قاسم العبادي   119
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قطعا وهي زائدة على اخلمسة هكذا ظهر يل أوال، مث رأيت أن احلصر ىف اخلمسة صحيح وال ترد األحكام 
 .121لبعضهم"  120طريقةالوضعية؛ لرجوعها إليها بناًء على رد خطاب الوضع إىل خطاب التكليف... كما هو 

 إذا عرفت هذا، فينبغى أن تعرف شيئا عن هذه األحكام الوضعية 

 هات.  قال:

 اعلم أن:  قلت:

هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثل: دلوك الشمس سبب لوجوب  السبب: -
العمد  صالة الظهر، ودخول رمضان سبب لوجوب الصيام، والسفر سبب إلابحة الفطر، والقتل

 سبب لوجوب القصاص، وغري ذلك.
فقط: كعقد  )العلة(وبعضهم يقول:  )العلة والسبب(فإن ظهرت مناسبة السبب لشرعية احلكم فهو  ◼

 البيع الدال على الرضا بنقل امللكية.
 وإن مل تظهر مناسبته للحكم كدلوك الشمس لصالة الظهر فهو )السبب( فقط.   ◼
ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته. مثل: الطهارة شرط لصحة  والشرط: -

الصالة؛ فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصالة، لكن ال يلزم من وجود الطهارة وجود الصالة أو 
 عدمها أو صحتها؛ فقد تفسد الصالة لفقد شرط آخر.

م من عدمه عدم وال وجود لذاته. مثل: األُبـُوَُّة مانعٌة من ما يلزم من وجوده العدم وال يلز  واملانع: -
ِة فإهنا مانعة من صحة نكاح املرأة إذا  القصاص ىف القتل العمد إذا كان القاتل أاب للمقتول، وكالِعدَّ

 وقع العقد أثناءها.
 عرفه املصنف.  :والصحيح -
 عرفه املصنف أيضا.  والباطل: -

 فما معىن النفوذ واالعتداد؟  قال:

 

 ىف املطبوعة: )طريقهم( وهو تصحيف والصواب ما أثبته.  120

 ط. املطبعة التونسية.  18حاشية الشيخ اهلدة السوسي على قرة العني شرح ورقات إمام احلرمني للحطاب املالكى  121
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البلوغ إىل املقصود حنو: ِحل  االنتفاع ىف البيع الصحيح، وِحل  االستمتاع ىف النكاح  النفوذ هو: ت:قل 
 الصحيح.

أبن أتى ابلشيء على الوجه املراد للشارع مستوفيا شروطه وأركانه خاليا عن  أي: يـُْعتَـبَـُر شرعا و)يعتد به(
 املوانع، كقولك: هذه الصالة صحيحة ُمْعَتدٌّ هبا شرعا.

 فهل قولنا: )انفذ( و)معتد به( معنامها واحد؟  قال:

، فمثال يقال: هذه الصالة ُمْعَتدٌّ هبا، وال يقال: انفذة. النفوذ ىف العقود واالعتداد ىف العباداتال، ف قلت:
 .123، وقيل: مها مبعىن واحد 122ويقال: هذا العقد انفذ، وال يقال: ُمْعَتدٌّ به

كان من العبادات وقيل فيه: صحيح ُمْعَتدٌّ به، فاملراد أن املكلف ال يطاَلب  أفهم من هذا أن الفعل إذا قال:
 أبداء الفعل مرة أخرى، وإذا كان الفعل من املعامالت وقيل فيه: صحيح انفذ، فاملراد أنه ترتتب عليه آاثره.

 نعم، هو ذا.  قلت:

 والباطل عكس ذلك.  قال:

 نعم.  قلت:

 ، فما هى هذه اآلاثر؟معىن قوهلم: " ترتتب عليه آاثره"ولكىن ال أفهم جيدا    قال:

ما ُشرَِعْت له، فالبيع ُشرَِع لِنَـْقِل امللكية، فنَـْقُل امللكية أثره، واإلجارة شرعت الستيفاء  أثر املعاملة: قلت:
 .124املنفعة ألحد املتعاقدين واستحقاق األجر لآلخر، فهذا أثرها

وسقوط الطلب هبا حبيث ال يؤمر ابلعبادة مرة  –عز وجل  –فترتتب اآلاثر من ثواب هللا  ادات:وأما ىف العب
 .125أخرى، وتربأ ذمته بفعلها، فالصالة املكتملة بشروطها وأركاهناوواجباهتا صحيحة

 

 ط. دار ابن اجلوزى  35شرح نظم الورقات للَعمريطى البن عثيمني  122

العقد ىف  ط. املطبعة التونسية. وفيه أيضا أن " 19قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني هبامش حاشية السوسي  123
 االصطالح يوصف ابلنفوذ واالعتداد، والعبادة توصف ابالعتداد فقط." فتأمل. 

 (، ط. دار الفكر. 104أصول الفقه اإلسالمي، وهبة الزحيلي، )ص  124
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 ؟الباطل والفاسد معنامها واحد فهل    قال:

اجلمهور )املالكية والشافعية واحلنابلة( على أهنما مرتادفان فيقولون: مبطالت الصالة، ومفسدات  قلت:
 .127، وال يفرقون بينهما إال ىف مواضع قليلة126الصوم، ونواقض الوضوء

 وأما احلنفية واهلادوية ففرقوا بينهما فقالوا:

 ما مل ُيْشرَْع أبصله وال بوصفه.  الباطل: -

 ت:مثاله ىف املعامال

 .128بيع امليتة ابلدم فإهنما غري قابلني للبيع   ◼
وهي: األجنة ىف بطون األمهات، فإن هذا البيع غري مشروع ابعتبار أصله لفقدان   129وبيع املالقيح ◼

، قال اإلسنوى: "بيع احلمل وحده غري مشروع ألبتة وليس امتناعه 130ركن من أركانه هو )املعقود عليه(
الوصف؛ ألن انتفاء الذات مستلزم النتفاء الصفات، وألن من  ، وكذا من حيث131ألمر عارض"

 .132شرائط صحة العقد: القدرة على التسليم والقبض، وهي منتفية فيه

 .133ومثال الباطل ىف العبادات: صوم احلائض وصالهتا؛ فإن صومها وصالهتا غري مشروعني، ويوجبان اإلمث    

 ما ُشرَِع أبصله دون وصفه.  الفاسد: -

 

 ( من الشاملة بتصرف. 2 /3(، و)20 / 2شرح الورقات للشيخ عبد الكرمي اخلضري ) 125

 ( بتصرف. 38شرح نظم الورقات البن عثيمني )ص  126

،  38ىف النكاح، فراجعهما ىف شرح نظم الورقات البن عثيمني -ىف احلج، واآلخر-أشهر هذه املواضع موضعان: أحدمها 127
 ( وما بعدها. 19 /2ومثت مواضع أخرى ذكرها التاج السبكى ىف رفع احلاجب )

 (. 19 /2رفع احلاجب ) 128

 إذا أحبلت ابلولد.   –ابلبناء للمجهول    –مجع )ملقوحة( من لُِقَحت الناقة   129

 (. 64- 63 / 1أصول الفقه، أبو النور زهري، ) 130

 ( ط. عامل الكتب. 101 / 1هناية السول ىف شرح منهاج األصول لإلسنوى مع سلم الوصول للمطيعى ) 131

 رم بن حممد اوزيقان ط. دار املعراج الدولية. ( ت. أك117 /1السراج الوهاج ىف شرح املنهاج للجاربردي ) 132

 (. 64 / 1أصول الفقه، أبو النور زهري، ) 133
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ىف املعامالت: بيع الدرهم ابلدرمهني، فإن بيع الدراهم مشروع ابعتبار ذاته ولكنه غري مشروع ابعتبار ما مثاله 
 اشتمل عليه من الوصف: وهو زايدة أحد العوضني على اآلخر بال مقابل.

كونه  ومثال الفاسد ىف العبادات: صوم يوم النحر، فإن الصوم مشروع ابعتبار أصله، ولكنه غري مشروع ابعتبار
 يوم النحر.

 فما معىن )أصله( و )وصفه(  قال:

 أأأ  قلت:

 اختصر من فضلك.  قائال:فقاطعىن قبل أن أنطق بشيء  

 .134املراد من )الوصف(: الشرائط، ومن )األصل(: األركان  قلت:

بقيت مسألة هامة وهي قوله ىف تعريف الواجب: "ويعاقب على تركه" فهذا معناه لزوم العقاب لكل من  قال:
 ترك واجبا وليس ذلك بالزم، بل ميكن أن يفعل العبُد الكبريَة ويرتَك الواجَب مث يعفو هللا عنه فال يعاقبه.

وَمَفاُدها: أن هللا ِإْن  لوعد والوعيد()مسألة ا –عند أهل السنة واجلماعة  –نعم، وهذه املسألة تسمى  قلت:
 .135َوَعَد ال خُيلف وعَده، وِإْن أوعد فقد خيلف وعيده من ابب فضله وكرمه

ُه قوَله: "ويعاقب على تركه"؟  قال:  فكيف تـَُوجِ 

حاصل ما أجاب به الشراح عن ذلك أن املراد من قوله: "ويعاقب على تركه" أن يوجد العقاب ىف  قلت:
، فيكتفى ىف صدق العقاب على الرتك وجوده لواحد من 136أن املراد: يعاقب كل اترك على تركهاجلملة، ال 

العصاة مع العفو عن غريه، أو يقال: املراد بقوله: "ويعاقب على تركه" أى: يرتتب العقاب على تركه كما عرب 
 تـُُوعِ َد ابلعقاب على تركه(  .  واألحسن ىف التعريف أن يقال: )ما137بذلك غري واحد وذلك ال ينايف العفو عنه

 

 . 117 / 1السراج الوهاج  134

 (. 53التحقيقات والتنقيحات السلفيات على منت الورقات، مشهور حسن آل سلمان، )ص 135

 .20حاشية السوسي على قرة العني  136

 . 20قرة العني ىف شرح ورقات إمام احلرمني  137
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 ...  قال:

بقيت مسائل أخرى ومناقشات ميكنك أن تطلبها من مظاهنا، فال ميكن  قائال له:فقاطعته أيضا قبل أن يتكلم 
 أن نذكر هنا كل شيء، وإال َلَما انتهينا مما حنن فيه.

 قال املصنف:

صُّ ِمنا اْلِعْلِم.  وااْلِفْقُه أاخا
اِقِع. وااْلِعْلُم: ماْعرِفا  ْعُلوِم عالاى ماا ُهوا ِبِه يف اْلوا  ُة اْلما

اِقِع.  ِف ماا ُهوا ِبِه يف اْلوا ْيِء عالاى ِخالا  وااْلْاْهُل: تاصاوُُّر الشَّ
_______________________________________ 

 الواو لالستئناف النحوى  )و(:

 مبتدأ. واملراد به الفقه ابملعىن االصطالحى.  )الفقه(:

 خرب، وفيه ضمري مسترت يعود على الفقه  )أخص(:

 اجلار واجملرور متعلق بـ )أخص(  )من العلم(:

 استئنافية، أو عاطفة  )و(:

 مبتدأ  )العلم(:

 خرب، ومضاف  )معرفة(:

 مضاف إليه  )املعلوم(:

 حرف جر مبين على السكون الحمل له من اإلعراب  )على(:

 جيوز كوهنا: )ما(:

 نكرة موصوفة أى: على وصف ووجه هو به.  -
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 .138أو معرفة موصولة مبعىن الذي أى: على الوجه والوصف الذي هو به -

وعلى كل فـ)ما( اسم مبىن على السكون ىف حمل جر بـ )على( واجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من 
  . 139لوم( أى معرفة املعلوم حالة كونه كائنا على ما هو به)املع

 مبتدأ  )هو(:

 اجلار واجملرور متعلق مبحذوف خرب، والتقدير: ملتبس به أى: بذلك الوجه.  )به(:

اجلار واجملرور متعلق ابحملذوف الذي تعلق به قوله: "به" السابق وتقدير الكالم: على الوجه الذي  )ىف الواقع(:
 .140من شأنه أن يعلم( ملتبس به )أى بذلك الوجه( ىف الواقعهو )أى ما 

واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ىف حمل جر صفة لـ)ما( إن جعلتها نكرة موصوفة، أو ال حمل هلا من 
 اإلعراب صلة لـ)ما( إن جعلتها معرفة موصولة.

 استئنافية أو عاطفة  )و(:

 مبتدأ  )اْلهل(:

 خرب، ومضاف )تصور(:

 مضاف إليه  )الشيء(:

اجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من )الشيء(؛ أي تصور الشيء حالة كونه كائنا على  )على خالف(:
 خالف، و)خالف( مضاف

 اسم مبىن على السكون ىف حمل جر مضاف إليه وهي إما نكرة موصوفة أو معرفة موصولة كما تقدم  )ما(:

 

، وأشار الدمياطى إىل كوهنا  6، وحاشية الدمياطى على احمللى 28، وحاشية السوسي على قرة العني 71الشرح الكبري  138
معرفة مبعىن الذي ومل يشر إىل جواز كوهنا نكرة موصوفة كما فعل ابن قاسم العبادي حيث أشار إليهما والسوسي فقد صرح  

 هبما. 

 . 71شرح الكبري هكذا قدره ابن قاسم العبادي ىف ال 139

 . 6هكذا قدره الدمياطى ىف حاشيته على احمللى  140
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 قدمإعرابه يعرف مما ت )هو به ىف الواقع(:

 ]قال صاحيب[

قد َعرَّْفَت االستئناف النحوى فيما سبق أبن معناه: وقوعه أول كالم بعد تقدم مجلة مفيدة من غري  قال:
 ارتباطه هبا لفظا.

 نعم  قلت:

 أرأيت وقوعه أول كالم من غري أن يتقدم عليه شيء؟  قال:

 أىن لَك هذه الفصاحة؟!  فقلت له:

 َأِجْبيِن.  قال:

 .141هذا شيء غري موجود ىف كالم العرب، ومل يقع ىف كالم أهل األدب  قلت:

 ذكرَت أن الواو ىف قوله: "والعلم معرفة املعلوم" استئنافية أو عاطفة.  قال:

 نعم.  قلت:

 فما اجلامع بني املعطوفني إن جعلتها عاطفة؟  قال:

 اجلامع بينهما البيان، أى: التعريف لبيان مفهوم الشيء.  قلت:

  جيوز أن تكون الواو هنا للعطف.ال  قال:

 وملَ؟  قلت:

 ألن العطف من التوابع.  قال:

 وما ذاك؟  قلت:

 

 . 13معرب الكافية  141
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االسم املشارك ملا قبله ىف إعرابه مطلقا، أو: كل اثٍن إبعراب سابقه من جهة  التابع هو:أليس  قال:
 واحدة؟

 بلى، وأي شيء ىف هذا؟  قلت:

 فيه عدم صدق التابع على ما هنا لعدم اإلعراب ىف ِكال املعطوفني.  قال:

ع فهو ابعتبار التعريف املذكور ليس ملطلق التوابع بل لتوابع االسم، ولو سلمنا أبنه ملطلق التواب قلت:
األصل األغلب، وأجاب الشُُّمىنِ  على هذا أبن املراد به التابع اللغوى ال االصطالحى الذي ال بد أن 

 يكون ملتبوعه حمل من اإلعراب، أو أن إطالق التابع عليه جماز عالقته املشاهبة.

 فما فائدة العطف على ما ال حمل له من اإلعراب؟  قال:

 جلمع بني مضموىنَِ اجلملتني ىف التحقق حبسب نفس األمر.فائدته التشريك وا  قلت:

ال نسلم بذلك؛ فإن اجتماعهما واشرتاكهما ىف ذلك التحقق معلوم بدون الواو؛ لداللة اجلملتني  قال:
 على حتقق مضمونيهما ىف الواقع فيجتمعان فيه قطعا.

.  فسكتُّ

 ُت.كأنك مل تفهم شيئا، فلو شئَت أن أوضَحه لك مبثال فعل  قال:

 قد شئُت ذلك.  قلت:

لو قلت: )زيد قائم وعمرو قاعد( مل تكن الواو فيه عاطفة ألنك قد علمت حتقق مضموينَِ اجلملتني  قال:
ىف الواقع أي:)قيام زيد وقعود عمرو( بدون العطف فكان الصواب أن الواو هنا ليست للعطف بل 

 لالستئناف أو زائدة لتزيني اللفظ.

 ، فامسع جواب ما ذكرت.142ابألَبـَْلِق الَعقوِق أو بـَْيِض األنوققد أتيَت  كأين بك حتسب أنك    قلت:

 

األبلق: الذََّكُر من اخليل، والَعقوق األنثى احلَاِمل؛ فال يقال: األبلق العقوق ألن الذََّكَر ال يكون حامال، وهو مثل يضرب   142
للشئ احملال، والعرب كانت تسمى الوفاء )األبلق العقوق( لعزة وجوده، واألنوق: الرمخة وهي نوع من الطري تبيض ىف أعاىل  
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 هاِت.  قال:

ما ذكرتَه من داللة اجلملتني على حتقق مضمونيهما ىف الواقع إمنا هو بداللة عقلية، وهي رمبا مل تكن  قلت:
 مقصودة، ولكن ابلعطف تعني القصد إىل بيان االجتماع بينهما.

 وملَ تعني ذلك ابلعطف؟  قال:

ألن العطف يدل على اجلمع داللة وضعية أى أنه موضوع لذلك، فبهذا تتقوى الداللة العقلية الىت  قلت:
 ذكرهَتا ابلداللة الوضعية للعطف، ويندفع أيضا توهم اإلضراب عن اجلملة األوىل ابلثانية.

 املصنف؟ كما ذكر  ملَ كان الفقه أخص من العلمدع هذا وأخربىن   قال:

ألن الفقه هو: معرفة األحكام الشرعية فقط، خبالف العلم فإنه يطلق على العلم ابلفقه والنحو  قلت:
 .143واحلديث وغريها فكان الفقه نوعا منها وهلذا يقال: )كل فقه علم( وال يقال: )كل علم فقه(

ِه وإمنا يُعرف ابلتقسيم  قال: فقد عرَّف الِعْلَم هنا، لكن ذكر ىف الربهان أنه ال حُيَدُّ نظرا لعسر َحدِ 
 .144واملثال

فاألكثرون على أن له حدا، وبعضهم ذهب إىل أنه ال  اختلف العلماء ىف العلم هل له َحدٌّ أو ال؟ قلت:
الشيء جيعله أقرب للتصور ىف النفس وهذا حُيَدُّ، فجرى املصنف هنا على رأى األكثرين؛ ألن تعريف 

يناسب املبتديء املقصود هبذا الكتاب فهو يريد أن يبني له بعض التعريفات الىت تدور ىف اصطالح 
األصوليني حىت يستطيع تصورها فإذا ما شب عن الطوق أمكنه أن يناقش املسألة بعد تصورها، أما لو 

هذه املسائل مث أراد أن يناقش مسألة العلم مثال هل له حد  جتاوز مرحلة البداية من غري أن يتصور بعض
أو ال؟ فإنه ال يدري ما هو العلم بل يشعر به شعورا مبهما ال يكاد يصل إىل درجة التصور، فكيف يقال 

 

ها، يضرب للشئ البعيد املنال. وزعموا أن رجال أتى معاوية رضى هللا عنه فقال له: زوجىن هندا )يعىن  اجلبال فال يوصل إىل بيض
 أم معاوية( فقال: ال أََرَب هلا ىف زوج، قال: فَولِ ين كذا، فأنشد معاوية: 

ْده أراد بيض األنوق   طلب األبلق العقوق فلما *** مل جيِا
 أمرا بعيدا ال يناله. يعىن: طلب أمرا حماال فلما أعجزه طلب  

 (. 97األجنم الزاهرات )ص 143

 تعريف العلم كما ذكره هنا ونسبه للقاضي الباقالين ورده كما رد غريه.  119. وقد ذكر ص123- 115 / 1الربهان  144
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له: العلم ال حُيَدُّ؟ فكان املناسب هنا وهو خياطب املبتديء أن جيرى على رأى األكثرين ىف تعريفه ِلَما سبق 
ا ىف الربهان فإنه جيرى على ما وقع عليه اختياره ألنه ال يالحظ هناك )ىف الربهان( ما يالحظه هنا )ىف وأم

 الورقات( وهو خماطبة املبتديء الذي يريد أن يقرب له بعض املصطلحات فتأمل. 

، فما هى فقد عرَّف العلم أبنه: "معرفة املعلوم على ما هو به ىف الواقع" وهذا غري واضح معناه ىل قال:
 املعرفة؟ وما هو املعلوم؟ وما قوله: "على ما هو به"؟ وما هو )الواقع(؟ 

 املراد ابملعرفة: اإلدراك  قلت:

 وما اإلدراك؟  قال:

 هو: وصول النْفس إىل املعىن بتمامه من نسبة أو غريها.  قلت:

 ملاذا توضح الشيء مبا هو أعقد منه ىف كل مرة  قال:

مى مقدمة منطقية وما سيذكره بعدها من احلقيقة واجملاز وغريمها من أبواب ما ذكره الشيخ هنا يس قلت:
 اللغة يسمى مقدمة لغوية فال علينا لو جتاوزانمها سريعا فإنه ال يصلح التفصيل فيهما للمبتديء

 قد كان ميكن هذا لو فعلته أوال، أَما وقد عرَّفت املعرفة مبا هو أعقد منها وهو اإلدراك مث عرَّفت قال:
 اإلدراك مبا سبق مث تريد أن ترتكىن هاهنا من غري أن تبني ىل معىن هذا الكالم فال

 فيكفيك توضيح ما سبق مبثال مث نتجاوزه  قلت:

 حىت أرى.  قال:

املراد من قوله: "العلم: معرفة املعلوم على ما هو به ىف الواقع" أن تـَْعِرَف الشيء على حقيقته  قلت:
الواقع وتتصوره على ما هو عليه، فلو تصورت الشيء على ما هو عليه فالذي الصحيحة الىت هو عليها ىف 

 حصَّلَته يسمى علما، يعىن: إذا اعتقدت وعرفت أن صالة الفجر مثال ركعتان، فما تصورته علٌم.

 واعلم أن ها هنا إشكاالٍت كثريًة ومباحَث طويلًة أكثرها يتعلق ابملنطق فال نطيل بذكرها.
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رَّفه بقوله: "َواجْلَْهُل: َتَصوُُّر الشَّْيِء َعَلى ِخاَلِف َما ُهَو ِبِه يف اْلَواِقِع" كأن تعتقد أن صالة وأما اجلهل فقد ع
 الفجر ثالث ركعات، وكأن تظن أن هذا الشخص رجال وهو امرأة.

 أمسع كثريا قوهلم: هذا جهل ُمرَكٌَّب فما معناه؟قال:  

ذكرته فاعلم أن اجلهل ينقسم إىل: بسيط ومركب، ولكن على  قد كنت أنوي تركه ملا سبق، أَما وقد  قلت:
 اجلهل ينقسم إىل قسمني:تعريف املصنف خيرج اجلهل البسيط، وأما املشهور ىف هذا فهو أن  

 وهو عدم اإلدراك ابلكلية  جهل بسيط:   -1
 وهو إدراك الشيء على خالف ما هو عليه  جهل مركب: -2

 زوة بدر؟ فقال: الأدريمثال ذلك: لو َسأَْلَنا رجال: مىت كانت غ

 فهذا جهل بسيط

 وسألنا آخر فقال: ىف السنة العاشرة.

 فهذا جهل مركب؛ ألنه أدرك الشيء على خالف ما هو عليه؛ إذ إهنا كانت ىف السنة الثانية للهجرة

 فلماذا كان األول بسيطا؟  قال:

 ألنه جهُل واحٍد ال يعلم شيئا  قلت:

 وملاذا كان اآلخر مركبا؟  قال:

ألنه جهل ابلواقع وجهل ابحلال، فهذا املتكلم جاهل حباله حيسب أنه على علم وليس على علم فلهذا   قلت:
 كان مركبا من جهلني: ال يدري، وال يدري أنه ال يدري.

 وأيهما أقبح اجلهل البسيط أم املركب؟  قال:

 املركب ال شك أنه أقبح.  قلت:

 بقصة توما احلكيم  فهذا يذكرىن  قال:
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 وما هي؟  قلت:

يُْذَكُر أن رجال ُيَسمَّى )توما( يزعم أنه حكيم يتعاطى احلكمة، لكنه يفىت بغري علم، من مجلة ما يفىت به  قال:
 يقول: تصدقوا ببناتكم على َمْن مل يتزوج يظن أن هذا خري، وىف هذا يقول الشاعر:

 راط املستقيمِ وماْن انل العلوم بغري شيخ ** ياِضلُّ عن الص

 وتلتبس العلوُم عليه حىت ** يكون أضلَّ من توما احلكيم

 تصدق ابلبنات على رجال ** يريد بذاك جناِت النعيم

 صدق الشاعر، ما كان أضل توما احلكيم.  قلت:

 وكان له محاٌر قيل فيه:  قال:

بْ   قال محاُر احلكيِم توما ** لو أنصفا الدهُر كنُت أارْكا

بألنىن جاهل بسيط    ** وصاحىب جاهٌل ُمراكَّ

 (45- 44)انظر شرح نظم الورقات البن عثيمني  

 أحسنت قلت له:

ما أحسن قول املصنف ىف تعريف العلم: "معرفة" وىف تعريف اجلهل: "تصور"؛ إذ اجلهل ليس مبعرفة وإمنا  قال:
فظنه إنساان وحصل  هو حصول شيء ىف الذهن، واخلطأ إمنا هو ىف حكم العقل فمثال إذا رأى شبحا من بعيد

ىف ذهِنِه صورة إنسان وكان الواقع أنه فرس، فتلك الصورة الىت حصلت ىف ذهنه صورة إنسان وإدراك له، واخلطأ 
ليس فيها إمنا هو ىف احلكم أبن هذه الصورة للشبح املرئى، فالصورة الىت تصورها مطابقة )لذوي الصِ َوِر( وعدم 

 (99هلا. )انظر شرح الورقات البن إمام الكاملية  املطابقة ىف أحكام العقل املقارنة  

  ما شاء هللا، أحسنت.  قلت:
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 :قال املصنف

اسِه اخْلاْمسِ  ى احلْاوا اِقِع إبِِْحدا اْلِعْلِم اْلوا ٍل: كا ْع عاْن ناظاٍر وااْسِتْدلا ْ ي اقا : ماا ملا الظَّاِهراِة،    وااْلِعْلُم الضَُّروِريُّ
ْمُع، وااْلباصاُر،   : السَّ ِهيا اتُِر.وا وا ْوُق، وااللَّْمُس؛ أاْو اِبلت َّ مُّ، واالذَّ  واالشَّ

ِل. ْوُقوُف عالاى النَّظاِر وااِلْسِتْدلا ُب: ف اُهوا اْلما  واأامَّا اْلِعْلُم اْلُمْكتاسا
 _______________________________________________ 

:)  استئنافية أو عاطفة  )وا

 مبتدأ  )اْلِعْلُم(:

:)  صفة للعلم وصفة املرفوع مرفوعة.  )الضَُّروِريُّ

معرفة اتمة خاصة مبعىن )العلم( أي: الضروري ِعْلٌم مل يقع... اخل، وهي اسم مبين على السكون ىف حمل  )ماا(:
 رفع خرب.

:)ْ  حرف نفى وجزم وقلب  )ملا

 واجلملة ىف حمل رفع نعت لـ)ما(.  فعل مضارع جمزوم بـ )مل( والفاعل مسترت تقديره هو يعود على )ما(  )ي اقاْع(:

 اجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من فاعل )يقع( والتقدير: )ما مل يقع انشيءا عن نظر(   )عاْن ناظاٍر(:

ٍل(:  معطوف على )نظر(  )وااْسِتْدلا

اْلِعْلِم(: )ذلك( مبتدأ اجلار واجملرور متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير: )وذلك كائن كالعلم( فـ )كا
 و)كائن( خرب وهو الذي تعلق به )كالعلم(

اِقِع(:  نعت لـ)العلم( جمرور مثله.  )اْلوا

ى(: الباء حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب و)إحدى( جمرور ابلباء وعالمة جره كسرة  )إبِِْحدا
، وال جيوز أن يكون )ظرفًا لغًوا( مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وهو متعلق مبحذوف نعت لـ)العلم(
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. ومل يشر 145متعلقا بـ )العلم( فإنه يكون هو املعلوم ىف هذه احلالة كما صرح بذلك ابن قاسم والشيخ اهلدة
 أحد إىل جواز كونه )ظرفا لغوا( متعلقا بـ )الواقع( والذي يظهر يل جوازه فتأمل، وهللا أعلم. و)إحدى( مضاف.

:) اسِه  يه، وهي مجع )حاسَّة( مبعىن القوة احلساسة.مضاف إل  )احلْاوا

 نعت للحواس.  )اخْلاْمِس(:

 نعت اثن للحواس.  )الظَّاِهراِة(:

:)  الواو لالستئناف البياىن فكأن قائال قال له: وما احلواس اخلمس الظاهرة فقال: وهي السمع اخل  )وا

:)  مبتدأ، ضمري مبىن على الفتح ىف حمل رفع )ِهيا

ْمُع(:  عطف عليه خربوما   )السَّ

ْوُق، وااللَّْمُس(: مُّ، واالذَّ  كل واحد منها معطوف على )السمع( واملعطوف على املرفوع مرفوع.  )وااْلباصاُر، واالشَّ

 حرف عطف  )أاْو(:

اتُِر(: وا  اجلار واجملرور معطوف على )إبحدى( من قوله: "كالعلم الواقع إبحدى احلواس"  )اِبلت َّ

:)  عاطفة  )وا

 حرف تفصيل وتوكيد فيه معىن الشرط، لكنه مل يُرِْد به شيئا من ذلك هنا بل هو حرف زائد.  )أامَّا(:

 مبتدأ، وهو من مجلة اجلواب ال من مجلة الشرط  )اْلِعْلُم(:

ُب(:  )العلم(نعت لـ  )اْلُمْكتاسا

واقعة ىف جواب )أمَّا( وتسمى )فاء اجلزاء( وهي مزحلقة عن مكاهنا وأصل دخوهلا على املبتدإ )العلم( ألنه   )فا (:
مبدأ مجلة جواب )أما(، وأصل الكالم )وأما فالعلم املكتسب ...( فوجب الفصل بني الفاء و)أم ا( فزحلقت 

 عن املبتدإ إىل مجلة اخلرب.

 

 . 31، وحاشية السوسي على قرة العني للحطاب 86الشرح الكبري البن قاسم العبادي   145
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الشرط فمحذوفة وأصل الكالم )مهما يكن من شيء فالعلم هو املوقوف ..( فحذف اسم الشرط وأما مجلة 
)مهما( وفعله )يكن( وانبت عنهما )أما( فاتصلت ابلفاء فصارت )أما فالعلم هو ..( فأخرت الفاء من املبتدإ 

 إىل اخلرب لضرب من إصالح اللفظ

:)  مبتدأ  )ُهوا

ْوُقوُف(:  خرب  )اْلما

 ملبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ىف حمل رفع خرب )العلم(واجلملة من ا  

ومجلة )العلم فهو املوقوف ...( جواب )أما( على مذهب سيبويه وحذف جواب الشرط )مهما( لداللة جواب 
)أم ا( عليه، وللفارسي قوالن: أحدمها مثل مذهب سيبويه، واآلخر أن اجلواب للشرط وجواب أم ا حمذوف يدل 

 وذهب األخفش إىل أن اجلواب هلما مجيعا عليه جواب الشرط،

 اجلار واجملرور متعلق بـ )املوقوف(  )عالاى النَّظاِر(:  

ِل(:  معطوف على )النظر( )وااِلْسِتْدلا

 املعىن

 العلم احلادث وهو علم املخلوق ينقسم إىل قسمني: علم ضروري وعلم مكتسب: 

 ميكنه إنكاره كالعلم احلاصل ابلسمع أو البصر وابقى ما الميكن لإلنسان دفعه عن نفسه وال فالعلم الضروري:
 احلواس اخلمس الظاهرة مثال ذلك: 

 أن تكون مضطرا إىل التصديق أبن الذي أمامك فالن من الناس  -
 ومنه أن تسمع صوت صهيل فرس فتعلم أنه صوته  -
 أو متس جسما فتعلم أنه انعم أو خشن  -
 أو تشم رائحة فتعلم أهنا طيبة أو كريهة   -
 أو تذوق طعاما فتعلم أنه حلو أو حامض وهكذا. -
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مبعىن إخبار مجاعة كبرية من الناس يستحيل تواطؤهم على   ابلتواتر ومن أمثلة العلم الضرورى: العلم املستفاد  
 الكذب وذلك مثل أن يعلم َمْن مل يذهب إىل مصر أن هناك بلدا تسمى مصر وإن مل يرها.

كالعلم أبن الكل أعظم من اجلزء وأن النفى واإلثبات ال  ببديهة العقلل ومن العلوم الضرورية العلم احلاص  
 جيتمعان.

أيضا: فهو الذي حيتاج إىل نظر وأتمل وإقامة دليل وذلك مثل معرفة   )النظرى(ويسمى  العلم املكتسبوأما 
مياء والطب كثري من أحكام الفقه حنو: املذى جنس، وطواف الوداع واجب وغري ذلك. ومثل الرايضيات والكي

وغريها من العلوم فمثال معرفة أن جمموع زوااي املثلث مائة ومثانون درجة هذه حقيقة صحيحة لكنها غري معلومة 
 لكل الناس وال حتصل ابالضطرار بل البد ملعرفتها إىل شيء من النظر.

 ]قال صاحىب[

 ملاذا قلَت: )السمُع( وما عطف عليه خرب؟  قال:

صدوقه مجع ألنه يعود على )احلواس اخلمس( وهي مجع، و)السمع( مفرد والبد من ألن املبتدأ )هي( م قلت:
 التطابق بني املبتدإ واخلرب فلهذا قلت: السمع وما عطف عليه خرب

 ذكرَت: أن )ما( ىف قوله: "ما مل يقع" معرفة اتمة خاصة مبعىن )الِعْلم(.  قال:

 نعم.  قلت:

 لك غفلت عن هذاومل تذكر جواز كوهنا نكرة موصوفة فلع  قال:

 ال، مل أغفل عنه لكْن ال يصح أن تكون )ما( هنا نكرة موصوفة كما ذكرَت.قلت:  

 وملَ؟  قال:

 ألهنا حينئذ تقدر بكلمة )شيء( فيكون التقدير: )العلم الضروريُّ شيء مل يقع عن نظر واستدالل( قلت:  

 وأي شيء ىف ذلك؟  قال:
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فيه أن التعريف يكون غري مانع ألنه يتناول الظن والتقليد ىف اجلملة وال يسمى واحدا منهما علما مع  قلت:
واستدالل(، فالصواب أن )ما( هنا معرفة اتمة مبعىن أنه َيْصُدُق على كل منهما: )شيء مل يقع عن نظر 

 )العلم(.

 حسنا، ولكن ملَ ملَْ جتعلها معرفة انقصة؟  قال:

هذا ضعيف أيضا أن تكون )ما( هنا معرفة انقصة موصولة مبعىن )الذي( ألهنا حينئذ تكون نعتا  قلت:
 لـ)الضرورى( 

 وماذا يف هذا أيضا؟ قال:  

حينئذ: )العلم الضرورى: العلم الذي مل يقع اخل( فحذف املنعوت )العلم( وأقام فيه أن التقدير يكون  قلت:
 النعت؛ )ما( مبعىن الذي، مقامه وهذا ال جيوز، أو ضعيف.

 وملَ؟  قال:

ألن )ما( مبعىن )الذي( ال تكون نعتا للمعارف خبالف )الذي( فإنه يكون نعتا للمعارف كما نص على  قلت:
 .146ذلك أبو حيان

ملاذا قلت: إن )أَمَّا( ىف قوله: "وأما العلم املكتسب اخل" حرف زائد، ومل ترَض أن يكون حرف تفصيل  قال:
 وتوكيد وشرط؟

أما التفصيل فلم يُرِْدُه هنا وإال لذََكرَُه ىف بداية املوضع الذي بدأ التفصيل فيه وهو قوله: "والعلم الضرورى  قلت:
 .147( كما ىف املغىن، وليس بالزم هلا كما ىف الدسوقى... اخل"، والتفصيل غالب حال )أما

 وأما التأكيد فغري مراد أيضا ألنه ىف مقام ذِْكِر َحدٍ  وتعريٍف لشيء وال يستدعى هذا املقاُم أتكيدا، فتأمل.  

 وليس حرف شرط أيضا كما ذكر احملققون بل فيه معىن الشرط للزوم الفاء ىف جوابه.  

 

( ت. عادل عبد املوجود وآخرون ط. دار الكتب العلمية، و )ما( ىف القرآن الكرمي دراسة  81- 80 / 4البحر احمليط ) 146
 عبد اجلبار فتحى زيدان ط. مكتبة اجليل العرىب  /14حنوية /

 ط. دار الطباعة.  81 /1حاشية الدسوقى على مغىن اللبيب  147
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 بقي أنه زائد وهو الظاهر 

 فما سبب زايدته هنا؟  قال:

سبب زايدته هنا نفى توهم عطف قوله: "والعلم املكتسب" على قوله: "العلم الواقع إبحدى احلواس" إِذ  قلت:
الصحيح أنه معطوف على قوله: "العلم الضرورى"؛ ألنه قسََّم العلم إىل قسمني: ضروري ومكتسب، فلما ذََكَر 

 ا( لبيان أنه بصدد احلديث عن القسم الثاىن من أقسام العلم، وهللا أعلم. العلم الضرورى وطال الفصُل زاد )أمَّ 

 أرأيت قولَه: "كالعلم الواقع إبحدى احلواس... اخل" أليس قوله: "الواقع" حشوا؟  قال:

 وملَ؟  قلت:

 ألست قد ذكرَت قبُل أن بناء املتون على االختصار؟  قال:

 بلى.  قلت:

ورى ما مل يقع عن نظر واستدالل كالعلم إبحدى احلواس اخلمس" كان أوجز، فلو قال هنا: "العلم الضر  قال:
 أليس كذلك؟

 نعم، ليس كذلك.  قلت:

 وملَ؟  قال:

قد َقَدْرَت على اجلواب، فأخربىن: ملاذا حذفت قوله: "الظاهرة" فلم تقل: "احلواس اخلمس الظاهرة" وقد  قلت:
 فقط؟  ذكرَت التعريَف كله وكان ميكنك ذكر موضع السؤال

 وقد الحظت ذلك؟  قال:

 نعم، الحظته.  قلت:

حذفتها ألهنا حشو أيضا، وال فائدة من الوصف هبا؛ ألن املصنف بنيَّ احلواس بقوله اآلتى: "وهي  قال:
 السمع... اخل" فلم يتناول كالمه احلواس الباطنة ليحتاج إىل إخراجها هبذا الوصف.

 قد كنت أعلم أنك تظن ذلك فامسع جواب ما ذكرت.  قلت:
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 هات.  قال:

َم أن املعلوم هو قوله: "إبحدى" فيكون قوله: "كالعلم إبحدى أما لفظ )الواقع( فإنه زاد قلت: ه لئال يـُتَـَوهَّ
احلواس" حمتمال أن يكون معناه: أن يكون عند الشخص علم ومعرفة إبحدى هذه احلواس، ومقابل ذلك أنه 

 م بواسطتها.جيهل هذه احلواس فال يعرفها وليس هذا املراد، بل املراد أن هذه احلواس هي اآللة اليت حيصل العل

وأما قوله: "الظاهرة" فقد احرتز به عن احلواس اخلمس الباطنة الىت يثبتها الفالسفة، ففائدة النص على 
)الظاهرة( التنبيه على أن مثت حواس أخرى ابطنة ملن ال يعرفها وأما من يعرفها فإنه خيربه أن هذه احلواس 

 وله: "الظاهرة" ومنع من االلتباس وسوء الفهم بقوله: "الواقع".الباطنة ليست مما يشمله التعريف، فنبََّه واحرتز بق

 ايله من إمام! هلل درُّه! ما كنت أحسبه هبذه الدقة ىف هذا الكتاب من كثرة ما قرأت من تعقبات عليه  قال:

 رمحه هللا.  قلت:

 فاحلواس اخلمس الظاهرة هى الىت ذكرها بقوله: "وهي السمع والبصر اخل"  قال:

 نعم  قلت:

 فما احلواس اخلمس األخرى الباطنة؟  قال:

 هذا كالم يذكره احلكماء والفالسفة وال فائدة فيه  قلت له:

 فأخربىن وأوجز فقد تشوفت إىل معرفتها  قال:

 ال أبس، احلواس اخلمس الباطنة هي:  قلت:

 مس الظاهرة.احلس املشرتك: وهي القوة الىت ترتسم فيها صور اجلزئيات احملسوسة ابحلواس اخل-األوىل

 اخليال: وهي القوة الىت حتفظ الصور املرتسمة ىف )احلس املشرتك( فهى كاخلزانة له.-الثانية

الوامهة: وهي القوة الىت تدرك هبا املعاىن اجلزئية كالعداوة الىت تدركها الشاة من الذئب واحملبة الىت تدركها -الثالثة
 الشاة من أمها.

 ىت تدرِك املعاىن الىت يدركها الوهم كاخلزانة هلم.احلافظة: وهي القوة ال–الرابعة
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املتخيلة: وهي القوة املتصرفة ىف الصور الىت أتخذها من احلس املشرتك واملعاىن الىت أتخذها من الوهم –اخلامسة
 .  148ابلرتكيب والتفريق، وتسمى املفكِ رة

 أما أنت فجزاك هللا خريا، وأما أان فلم أفهم شيئا.  قال:

 ت: قد أخربتك أهنا ال فائدة هلا.وقل فضحكتُ 

 ملاذا مثل املصنف للعلم الضروري ابلعلم املدرك ابحلواس وترك الذي ببديهة العقل؟  قال:

ألن العلم الواقع ابحلواس حمل خالف فأراد أن ينص عليه وأما الذي ببديهة العقل فمتفق عليه، وقد  قلت:
 .149إىل أن العلم الضرورى غري منحصر فيما ذكره أشار بقوله: "كالعلم الواقع إبحدى احلواس اخلمس"

 فأشرت إليه أن اسكت.  فأراد أن يتكلم

ذهب الشيخ أىب احلسن األشعرى إىل أن ما يدرك ابحلواس يسمى علما، وذهب اجلمهور  قائال: مث استطردت
  فرقا ضروراي.إىل أن اإلحساس غري العلم؛ ألان إذا علمنا شيئا علما اتما مث رأيناه وجدان بني احلالتني

 .150فأجاب الشيخ عنه: أبن هذا ال مينع كونه نوعا من العلم خمالفا لسائر أنواعه

 فلماذا انقسم العلم إىل ضروري ومكتسب؟  قال:

 151.152ألنه لو كان الكل ضروراي ملا احتجنا إىل حتصيله، ولو كان كسبيا لدار وتسلسل  قلت:

 يقولون: العلم ينقسم إىل تصور وتصديق.  قال:

 

 ويف األخري زايدة إيضاح.  38- 37، وحاشية السوسي على قرة العني 87الشرح الكبري البن قاسم العبادي   148

 للشهاب الرملى ت. عثمان يوسف حاجى ط. مؤسسة الرسالة.   100غاية املأمول ىف شرح ورقات األصول  149

 . 99، وغاية املأمول 100شرح الورقات البن إمام الكاملية   150

الدور هو: توقف الشئ على ما يتوقف عليه وهو نوعان: الدور املصرح: وهو ما كان توقفه مبرتبة واحدة كأن يتوقف )أ(   151
 على )ب( وابلعكس، والدور املضمر: وهو ما كان توقفه مبراتب كأن يتوقف )أ( على )ب( و)ب( على )ج( وهكذا. 

أو هو: أن يستند وجود املمكن إىل علة مؤثرة فيه، وتستند هذه العلة إىل  وأما التسلسل فهو ترتيب األمور بطريقة غري متناهية، 
 علة مؤثرة فيها، وهي إىل علة اثلثة مؤثرة فيها وهكذا تسلسال مع العلل دون هناية. 

 . 100، وغاية املأمول 101شرح الورقات البن إمام الكاملية   152
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 .153نعم، وذلك أن إدراك الشيء إن خال عن احلكم عليه بنفى أو إثبات فتصوُّر وإال فتصديق  قلت:

 لو زدت األمر بياان  قال:

هو إدراك معىن املفرد من غري تعرض إلثبات شيء له وال لنفيه عنه: كإدراك معىن اللذة واألمل،  التصور: قلت:
 .ومعىن اإلنسان ومعىن الكاتب ومعىن الشجر وحنو ذلك

من غري تعرض إلثبات شيء له وال  –أى فهم املعىن املراد من ذلك املفرد  –فإدراك كل مفرد مما ذكران وحنوِِه 
 لنفيه عنه يسمى )تصورا(.

إثبات أمر ألمر ابلفعل أو نفيه عنه ابلفعل، وهو اإلسناد اخلربى عند البالغيني، واجلملة االمسية أو  والتصديق:
و: )الكاتب إنسان( فإدراك معىن اإلنسان فقط تصور ومعىن الكاتب فقط تصور، الفعلية عند النحويني، حن

  .154وإدراك كون اإلنسان كاتبا ابلفعل أو ليس كاتبا ابلفعل تصديق

 

 . 101غاية املأمول  153

حممد األمني الشنقيطى ت. سعود العريفى ط. دار عامل الفوائد، وشرح الفوزان   12- 11 /1آداب البحث واملناظرة  154
 .27( ص 1على الورقات هامش رقم )
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 قال املصنف:

ْنظُوِر ِفيِه. اِل اْلما  واالنَّظاُر: ُهوا اْلِفْكُر يف حا

لِيِل. ُل: طالاُب الدَّ  وااِلْسِتْدلا

ْطُلوِب. لِيُل: ُهوا اْلُمْرِشُد ِإىلا اْلما  واالدَّ

ِر. ُر ِمنا اْْلخا ُدُُهاا أاْظها : جتاِْويُز أاْمراْيِن أاحا  واالظَّنُّ

ِر. ِدُِهاا عالاى اْْلخا : جتاِْويُز أاْمراْيِن لا مازِيَّةا أِلاحا كُّ  واالشَّ

:) ملوقوف على النظر واالستدالل، فكأن قائال قال له: لالستئناف البياىن فإنه ملا عرَّف العلم املكتسب أبنه ا )وا
 وما النظر واالستدالل؟ فقال: والنظر كذا واالستدالل كذا.

 مبتدأ  )النَّظاُر(:

:)  ضمري فصل على األصح ال حمل له من اإلعراب  )ُهوا

 خرب  )اْلِفْكُر(:

اِل(: أى: )النظر: هو الفكر حالة كونه كائنا اجلار واجملرور متعلق بـ اخلرب )الفكر( أو مبحذوف حال منه    )يف حا
 ىف حال اخل( وقوله: "حال" مضاف

ْنظُوِر(:  مضاف إليه )اْلما

 متعلق بـ )املنظور(  )ِفيِه(:

:)  عاطفة   )وا

ُل(:  مبتدأ )اِلْسِتْدلا

 خرب، وهو مضاف )طالاُب(:

لِيِل(:  مضاف إليه  )الدَّ
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:)  لالستئناف البياين   )وا

لِيُل ُهوا   ْطُلوِب(:)الدَّ  مثل )والنظر هو الفكر اخل( اْلُمْرِشُد ِإىلا اْلما

:)  لالستئناف النحوى  )وا

:)  مبتدأ  )الظَّنُّ

 خرب، وهو مضاف  )جتاِْويُز(:

مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مثىن، وأصل الكالم على تقدير مضاف حمذوف أى:  )أاْمراْيِن(:
ضافني وجارٍ  والتقدير: )جتويز وقوِع كلٍ  من أمرين( وهذا األخري هو الذي )جتويز وقوع أمرين(، أو على تقدير م

 واقتصر عليه لشموله، فتأمل.  155ذكره ابن قاسم ىف الشرح الكبري

ُدُُهاا(: فحذف املضاف   156)أحُد(: مبتدأ، وأصله مضاف إليه أى: )وقوع أحِدمها( كما قدره ابن قاسم )أاحا
)وقوع( وأقام املضاف إليه )أحد( مقامه، وقضيته أنه بدل من )أمرين( بدل بعض من كل ألن التقدير قبل 

ى الضم ىف حمل جر احلذف )جتويز وقوع أمرين وقوع أحدمها اخل( فتأمل، و)أحد( مضاف واهلاء ضمري مبىن عل
 مضاف إليه وامليم حرف عماد واأللف عالمة التثنية

ُر(:  خرب إن كان ما قبله مبتدأ  )أاْظها

 أو نعت لـ)أحد( إن جعلته بدال. وفيه ضمري مسترت وجواب هو فاعله.

ِر(: اف متعلق بـ )أظهر(، وأصله أيضا )أظهر من وقوع اآلخر( فحدث فيه ما سبق من حذف املض )ِمنا اْْلخا
اخل، واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ىف حمل جر نعت لـ)أمرين(، إن جعلت )أحدمها أظهر( مبتدأ 

 وخربا( وإال فهما اتبعان كما سبق

كُّ جتاِْويُز أاْمراْيِن(:  يعرف إعرابه مما سبق  )واالشَّ

 

 . 104الشرح الكبري  155

 . 104الشرح الكبري  156
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:)  انفية للجنس  )لا

 اإلعراب واخلرب حمذوف والتقدير: ال مزية موجودة.  اسم )ال( مبىن على الفتح ال حمل له من  )مازِيَّةا(:

ِدُِهاا(:  اجلار واجملرور متعلق بـ )مزية( و)أحد( مضاف والضمري مضاف إليه كما تقدم  )أِلاحا

ِر(:  متعلق ابخلرب أيضا )عالاى اْْلخا

 ]قال صاحىب[

 قلَت: )هو( ضمري فصل على األصح ال حمل له من اإلعراب، فما تفسري ذلك؟  قال:

يقولون: )ضمري الفصل( حرف، وتسميته ضمريا جماز نظرا للصورة، وقيل: هو اسم ومسى به ألنه يفصل  لت:ق
 بني اخلرب والتابع أى مييز بينهما؛ إذ لو قيل: )النظر الفكر( لتوهم أن )الفكر( اتبع ال خربا.  واعلم أنه يشرتط:

 :الفصل  فيما قبل ضمري -1
حنو: كان زيد هو القائم فـ)زيد( مبتدأ يف األصل يعين قبل دخول الناسخ. أن يكون مبتدأ ولو ىف األصل  -

 و)النظر( يف قول املصنف: "النظر هو الفكر" مبتدأ
وأن يكون معرفة كما ىف هذا املثال فـ)زيد( معرفة ألنه علم، و)النظر( يف قول املصنف معرفة ألنه حملى بـ    -

 هو القائم،)أل(، وأجاز بعضهم كونه نكرة حنو: كان رجل 
 ويشرتط فيما بعده: -2
كونه خربا ولو ىف األصل فـ)القائم( يف املثال السابق )كان زيد هو القائم( خرب يف األصل قبل دخول    -

 الناسخ مث صار خربا له، و)الفكر( يف كالم املصنف خرب 
 وكونه معرفة أو كاملعرفة ىف أنه ال يقبل )أل( حنو: }جتَُِدوُه ِعنَد هللَا ُهَو َخيـْرًا{   -
 :ِسهويشرتط يف ضمري الفصل نف -3
 أن يكون بصيغة املرفوع فيمتنع: زيد إايه الفاضل، على أن يكون )إايه( ضمرَي فصل -
 وأن يطابق ما قبله فال جيوز: كنُت هو الفاضل، بل تقول: )زيد كان هو الفاضل( -

 قولك: "على األصح"؟ وقولك: "ال حمل له من اإلعراب"  قال:
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الفصل، مبتدأ، أو أتكيد على القول الضعيف من جواز أما قوىل: "على األصح" فمقابله أنه؛ أي ضمري    قلت:
 أتكيد الظاهر ابملضمر، وإمنا كان كونه فصال أصح إلفادته تقوية النسبة. 

 وأما قوىل: "ال حمل له من اإلعراب" فهذا ابتفاق على القول حبرفيته، وأما على القول ابمسيته فقيل: 

 ال حمل له كأمساء األفعال. -1
 ما قبله.وقيل: له حمل حبسب  -2
 وقيل: حبسب ما بعده. -3

ففى حنو: )زيد هو القائم( حمله رفع ابتفاقهما )ألن ما قبله )زيد( وما بعده )القائم( مرفوعان( وىف حنو: )كان 
زيد هو القائم( حمله رفع على أوهلما )زيد اسم كان مرفوع( ونصب على اثنيهما )القائم خرب كان منصوب(، 

 ( ابلعكس فتأمل.وىف حنو: )إن زيدا هو القائم

 أليس )النظر( طلٌب )واالستدالل( كذلك؟  قال:

 بلى  قلت:

 فلو اكتفى أبحد اللفظني كَفى.  قال:

 لعله مجع بينهما زايدة ىف اإليضاح، على أن تعريفه هلما يشري إىل أن النظر أعم من االستدالل  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

أبنه: )الفكر ىف  عرَّفا النظرخمصوص ابلتصديق. فلهذا النظر يكون ىف التصور والتصديق، واالستدالل  قلت:
حال املنظور فيه( والفكر قد يكون ىف حال الشيء مع احلكم عليه أبمر ما فهذا هو االستدالل، كقولنا: )الراب 

 حرام( و)املتعة حرام( فهذه عقود علم حترميها ابلفكر واالستدالل وحكم عليها.

مَّا وال حيكم عليه وذلك لعدم االستدالل فكان الفكر أعم واالستدالل أخص وقد يكون الفكر من جهِة تصوٍُّر 
 .157لوجوده ىف أحد الفكرين

 

 بتصرف.  102، واألجنم الزاهرات 137التحقيقات ىف شرح الورقات البن قاوان  157
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 بـَنيِ  ىل هذه التعريفات السابقة ولو أوجزت كان أحسن.  قال:

 سأحاول، ولكن اإلجياز مع اإليضاح صعب فاعلم:  قلت:

 أن النظر: على ضربني:-أول

 املنظور ابلبصرالنظر ابلعني: وهو إدراك   -1
 والنظر ابلقلب: وهو التفكري ىف حال املنظور فيه -2

 هو حركة النفس ىف املعقوالت قصدا، فإن كانت حركتها عن غري قصد واختيار مسيت )َحْدًسا(.  والفكر:

 فما هى املعقوالت؟  قال:

كل ما يدرك هو وأجزاؤه إبحدى احلواس  احملسوسات:هى املقابلة للمحسوسات وقد علمت أن  قلت:
 كل ما ال يدرك هو وال أجزاؤه إبحدى احلواس اخلمس.  فاملعقولت:اخلمس الظاهرة، 

 نعم، أكمل  قال:

 ختييالحركة النفس ىف احملسوسات تسمى    قلت:

 وإال فال.نظرا  والفكر إن كان لطلب علم أو ظن يسمى  

 مثل ماذا؟  قال:

 أكثره ال يكون لطلب علم أو ظن وهلذا ال يسمى )نظرا(  كأكثر حديث النفس فإن  قلت:

 وال حيصل )العلم( عن طريق النظر إال بثالثة شروط:

 أن يكون الناظر كامل اآللة )يعىن آلة االجتهاد( -1
 أن يكون نظره ىف دليل ال ىف شبهة  -2
 أن يستوىف الدليل لشروطه فيقدم ما جيب تقدميه ويؤخر ما جيب أتخريه وهكذا. -3

 املرشد ىف اللغة له معنيان:لدليل: هو املرشد إىل املطلوب" اعلم أن  "ا  قوله:
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 الناصب ملا به اإلرشاد )حقيقة(-أحدمها

 ما به اإلرشاد )جمازا(-اثنيهما

مثل العالمات الىت يضعها الناس ملعرفة الطرق واالجتاهات فتجد مثال عالمة مكتوب عليها )طريق مكة أو 
لعالمة يطلق عليها )دليل( و)مرشد( ألهنا تدل السائر ىف الطريق وترشده إىل طريق املدينة( وحنو ذلك فهذه ا

املطلوب إذا كان مطلوبه الذهاب إىل مكة أو املدينة مثال، ولكن إطالق )الدليل( و)املرشد( على ما به اإلرشاد 
 إطالق جمازى، وأما الناصب هلذه العالمات فيطلق عليه )الدليل( و)املرشد( حقيقة.

 أراد احلقيقة أو اجملاز ىف التعريف؟ف  قال:

 اجملاز  قلت:

 وملَ؟  قال:

 .158لتعليل الشراح قوله: "الدليل هو املرشد إىل املطلوب" بقوهلم: ألنه عالمة عليه  قلت:

 فهذا معناه أنه قد أدخل اجملاز ىف التعريف وهو ال جيوز.  قال:

أجاب الدمياطى: أبن تعريف الدليل مبا ذُِكَر عقب تعريف االستدالل بطلب الدليل قرينة على إرادة  قلت:
 .159معىن )املرشد( اجملازي إذ هو املناسب ملعىن االستدالل املذكور

 : "أحدمها أظهر من اآلخر" يفيد أن كال منهما ظاهر لكن أحدمها أظهر.-ىف تعريف الظن   –قوله    قال:

 نعم.  قلت:

 فاضرب يل مثاال  قال:

إذا ترددت ىف نزول املطر وعدمه مث رجحت نزوله بقرينة أنك رأيت الرايح قد هبت وأن اجلو قد صار  قلت:
غيما بعد أن كان صحوا فهذا الرتدد يف ثبوت نزول املطر ونفيه ال يسمى علما ألن العلم هو القطع ابلشيء 

 

 . 102دين عفانة، وشرح ابن إمام الكاملية ت. حسام ال 84انظر مثال شرح الورقات للمحلى   158

 . 6حاشية الدمياطى على شرح الورقات للمحلى  159
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)ظنا أو ومها أو شكا( فإن كان الرتدد مع رجحان الثبوت فهو واجلزم به على وفق ما هو عليه، لكنه قد يسمى  
فإن كان الرتدد ىف  )وُها(،ومقابله وهو الطرف املرجوح يسمى  )ظنا(أى أن الطرف الراجح يسمى  )الظن(

 .)الشك(النزول وعدمه على السواء فهو  

 فما معىن قوله: "ال مزية ألحدمها على اآلخر"  قال:

 قرينة متيزه وجتعلك تقدمه على االحتمال اآلخر وإمنا يتساوى االحتماالن عندك.أى ليس مع أحدمها    قلت:
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 قال املصنف:

ِل ِِباا. ْيِفيَُّة اِلْسِتْدلا مْجااِل، واكا ِبيِل اإْلِ  واُأُصوُل اْلِفْقِه: طُُرقُُه عالاى سا

:)  لالستئناف النحوى  )وا

 مبتدأ، ومضاف )ُأُصوُل(:

 مضاف إليه  )اْلِفْقِه(:

 خرب، و)طرق( مضاف واهلاء ضمري مبىن على الضم ىف حمل جر مضاف إليه )طُُرقُُه(:

ِبيِل(: متعلق مبحذوف حال من )طرق( أي طرقه حالة كوهنا كائنة على سبيل اإلمجال، و)سبيل(  )عالاى سا
 مضاف

مْجااِل(:  مضاف إليه  )اإْلِ

:)  عاطفة  )وا

ْيِفيَُّة(:  )كيفية( مضافمعطوفة على )طرق( و  )كا

ِل(:  مضاف إليه )اِلْسِتْدلا

 اجلار واجملرور متعلق بـ )االستدالل(  )ِِباا(:

 املعىن

عرَّف املصنف فيما سبق )أصول الفقه( ابعتبار مفرَدْيِه فعرَّف )األصل( وعرَّف )الفقه( ومل يذكر النسبة بينهما  
 الفن.وذكرها هنا ملا عرَّف )أصول الفقه( ابعتباره لقبا هلذا  

ومثل ذلك قولنا: )غالم زيد( فإذا تصورت )الغالم( فقط مث تصورت )زيدا( فقط مث علمت أنه َمَلَكُه فهذه   
نسبة تفيد إضافة )الغالم( إىل )زيد( فكذا من َعَرف )األصل( فقط و)الفقه( فقط فلن يعلم معىن الرتكيب حىت 

 يشرح له النسبة بينهما وهو ما ذكره املصنف هنا.
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"طرقه" أى طرق الفقه وهي اجلهات الىت ميكن هبا إدراكه، وهي األدلة وإمنا عرب بـ )الطرق( دون )األدلة(   وقوله:
ألن )الدليل( ىف عرف بعض األصوليني خاص مبا يفيد العلم، فال يطلقون اسم )الدليل( إال على الطريق 

يق الظىن كاالستدالل ابلقياس وغريه القطعى كاالستدالل )ابلكتاب والسنة املتواترة واإلمجاع(، وأما الطر 
 . 160فيسمونه )أمارة(، فلهذا عرب )ابلطرق( ألهنا صاحلة إلفادة العلم أو الظن

 واملراد بـ )طرق الفقه اإلمجالية( أدلته اإلمجالية وهي القواعد العامة الىت حيتاج إليها الفقيه مثل: 

 األمر للوجوب -1
 النهى للتحرمي -2
 اإلمجاع حجة -3

املسائل الكلية الىت تبحث ىف أصول الفقه، أما األدلة التفصيلية فال تذكر ىف أصول الفقه إال وحنو ذلك من 
على سبيل التمثيل واإليضاح مثل قوله تعاىل: }َوأَِقيُموْا الصَّاَلَة َوآتُوْا الزََّكاَة{ وكاإلمجاع على أن بنت االبن 

جزئية ال كلية تذكر ىف األصول  فهذه مسائل  161أتخذ السدس مع بنت الصلب حيث ال معصب هلما
 للتوضيح والتمثيل فقط.

وقوله: "وكيفية االستدالل هبا" إشارة إىل حال اجملتهد وهو أنه مع معرفة الطرق الكلية البد له من معرفة كيفية 
املبني االستدالل هبا كحمل املطلق على املقيد وتقدمي اخلاص على العام والناسخ على املنسوخ واجململ على 

 .162وحنو ذلك

  

 

لعياض بن انمى   18عبد احلميد اجلهىن ط. دار الصميعى، وهتذيب شرح الورقات  32الشرح الوسيط على الورقات  160
 السلمي، بتصرف. 

 بتصرف.  30شرح الورقات لعبد هللا الفوزان  161

 . 32ى الورقات الشرح الوسيط عل 162
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 قال املصنف

ُل وااْلُمب ا  ، وااْلُمْجما ْهُي، وااْلعاامُّ وااخْلااصُّ ِم، وااأْلاْمُر واالن َّ الا اُم اْلكا اُب ُأُصوِل اْلِفْقِه: أاْقسا ، واالظَّاِهُر  واأابْ وا ُ نيِه
عااُل،   مْجااُع، وا وااْلُمؤاوَُّل، وااأْلاف ْ ْنُسوُخ، وااإْلِ ُة، وات اْرتِيُب اأْلاِدلَِّة، واالنَّاِسُخ وااْلما حا ابا اأْلاْخبااُر، وااْلِقيااُس، وااحلْاْظُر وااإْلِ

اُم اْلُمْجتاِهِدينا  ْفيِت، واأاْحكا ُة اْلُمْفيِت وااْلُمْست ا  .واِصفا

_________________________________________________ 

:)  لالستئناف النحوى  )وا

اُب(:  مبتدأ، ومضاف )أابْ وا

 مضاف إليه، وهو مضاف أيضا ِل(:)ُأُصو 

 مضاف إليه  )اْلِفْقِه(:

اُم(:  )أقسام الكالم( وما عطف عليه خرب، و)أقسام( مضاف  )أاْقسا

ِم(: الا  مضاف إليه  )اْلكا

، واالظَّاِهُر  ُ نيِه ُل وااْلُمب ا ، وااْلُمْجما ْهُي، وااْلعاامُّ وااخْلااصُّ ْنُسوُخ، )وااأْلاْمُر واالن َّ عااُل، واالنَّاِسُخ وااْلما وااْلُمؤاوَُّل، وااأْلاف ْ
ُة اْلُمْفيِت واالْ  ت اْرتِيُب اأْلاِدلَِّة، واِصفا ُة، وا حا ابا مْجااُع، وااأْلاْخبااُر، وااْلِقيااُس، وااحلْاْظُر وااإْلِ اُم وااإْلِ ْفيِت، واأاْحكا ُمْست ا

:)  سام الكالم(كل واحد منها معطوف على )أق  اْلُمْجتاِهِدينا
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 أقسام الكالم من حيث الرتكيب

 قال املصنف

ُم: الا ُب ِمْنُه اْلكا راكَّ ِم: فاأاقالُّ ماا ي ات ا الا اُم اْلكا  فاأامَّا أاْقسا

ْرٌف. ْرٌف، أاِو اْسٌم واحا ِفْعٌل، أاْو ِفْعٌل واحا  امْسااِن، أاِو اْسٌم وا

 فاء الفصيحة  )فا (:

 معىن الشرطحرف تفصيل وتوكيد فيه    )أامَّا(:

اُم(:  مبتدأ، وهو من مجلة جواب )أما( كما علمت سابقا، و)أقسام( مضاف  )أاْقسا

ِم(: الا  مضاف إليه  )اْلكا

 فاء اجلزاء واقعة ىف جواب )أما( ومزحلقة عن موضعها وأصل دخوهلا على املبتدإ )أقسام(.  )فا (:

واخلرب حمذوف والتقدير: )فنقول: أقل ما يرتكب اخل( وَحْذُف القوِل من الكالم كثري مطرد، ولكن أين الرابط 
هنا بني املبتدأ واخلرب على هذا التقدير؟ الظاهر أن الرابط هو إعادة املبتدإ بلفظه وذلك لفظ )الكالم( ففي 

 ليتأمل وهللا أعلم.( فالكالم( ويف اخلرب )يرتكب منه  الكالماملبتدإ )أقسام  

 مبتدأ، وهو مضاف  )أاقالُّ(:

 مضاف إليه وهي معرفة اتمة مبعىن )اللفظ(  )ماا(:

ُب(: راكَّ  فعل مضارع   )ي ات ا

 ظرف لغو متعلق بـ )يرتكب(، والضمري )اهلاء( يعود على )ما( )ِمْنُه(:

ُم(: الا  لـ)ما( والرابط الضمري يف )ِمْنُه(  فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما ىف حمل جر صفة  )اْلكا

خرب املبتدإ )أقل( واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما يف حمل نصب مقول القول احملذوف الذي  )امْسااِن(:
 هو اخلرب.
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 وميكن أن نعربه بطريقة أخرى فنقول:

لثاين، واملبتدإ الثاين وخربه خرب املبتدأ خرب املبتدإ ا )امسان(:مبتدأ اثن، و )أاقاله(:مبتدأ أول، و )أقسام الكالم(:
األول، ولكن ما موقع الفاء يف قوله: "فأََقلَّ"؟ وما الرابط بني مجلة املبتدإ الثاين وخربه؟ لعل الرابَط إعادُة املبتدإ 

 بلفظه أو مبعناه، فتأمل هذا املوضع.

 عاطفة، تفيد التقسيم  )أاِو(:

 معطوف على )امسان(  )اْسٌم(:

 معطوف على )اسم(  (:)واِفْعلٌ 

 عاطفة، تفيد التقسيم  )أاْو(:

 معطوف على )اسم(  )ِفْعٌل(:

ْرٌف(:  معطوف على )فعل( )واحا

ْرٌف(:   يعرف إعرابه مما سبق  )أاِو اْسٌم واحا

 املعىن

 أقل ما يتألف منه الكالم، حبيث يكون مفيدا فائدة اتمة حيسن السكوت عليها، ما أيتى:

 وصوره أربع:  امسان -أ
 مبتدأ وخرب حنو: زيد كاتب -1
 مبتدأ وفاعل سد مسد اخلرب حنو: أقائم الزيدان -2
 مبتدأ وانئب فاعل سد مسد اخلرب حنو: أمضروب الزيدان -3
 اسم فعل وفاعله حنو: هيهات العقيُق. -4

 له صوراتن:اسم وفعل و -ب
 فعل وفاعل حنو: كتب زيد. -1
 فعل وانئب فاعل حنو: ُسرَِق املتاُع. -2
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مثل: )ما قام( وهذا أثبته بعضهم ومل يـَُعدَّ الضمري ىف )قام( الراجع إىل )زيد( كلمًة لعدم  فعل وحرف -ج
ظهوره وتبعهم املصنف لقصد التسهيل على املبتدي فإن امللفوظات أقرب للفهم من املعقوالت  

ه كلمة.163كما ىف حاشية السوسي  ، لكن اجلمهور على َعدِ 
قالوا: إمنا كان )اي زيد( كالما ألن   164)اي زيد( وأكثر النحاة  وهذا ىف النداء خاصة حنو:  اسم وحرف -ح

تقديره: )أدعو زيدا أو أاندى( وكل ما ىف األمر أن حرف النداء انب عن الفعل )أدعو أو 
 أاندى(. 

 

  

 

 .54حاشية السوسي على قرة العني  163

بعض النحاة ذهب إىل ما ذهب إليه املصنف هنا وهو أن )اي زيد( مركب من اسم وحرف وممن ذهب إىل هذا اإلمام   164
 .  108، واألجنم الزاهرات 117عبد القاهر اجلرجاىن. انظر شرح الورقات البن الفركاح 
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 أقسام الكالم من حيث املدلول

 قال املصنف:

: أاْمٍر وان اْهٍي،   ِسُم ِإىلا قا ُم ي ان ْ الا َباٍ وااْسِتْخبااٍر.وااْلكا  واخا

ٍم. عاْرٍض، واقاسا ، وا : َتاانٍه قاِسُم أاْيًضا ِإىلا  واي ان ْ

:)  استئنافية )حنوي(  )وا

ُم(: الا  مبتدأ  )اْلكا

قاِسُم(: فعل مضارع وفاعله مسترت فيه جوازا تقديره )هو( يعود على )الكالم( واجلملة من الفعل والفاعل ىف  )ي ان ْ
 حمل رفع خرب.

 واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية  

 ظرف لغو متعلق بـ )ينقسم( )ِإىلا أاْمٍر(:

 معطوف على )أمر(  )وان اْهٍي(:

َباٍ   معطوف على )أمر( (:)واخا

 معطوف على )أمر(  )وااْسِتْخبااٍر(:

:)  عاطفة  )وا

قاِسُم(: فعل مضارع وفاعله يعود على )الكالم( واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع معطوفة على مجلة  )ي ان ْ
 اخلرب )ينقسم إىل أمر ...اخل(

فهو مفعول مطلق لفعل حمذوف وجواب  مصدر )آَض أيضا(: إذا رجع، أى رجع إىل تقسيم الكالم، )أاْيًضا(:
 تقديره )آض(.

:)  ظرف لغو متعلق بـ )ينقسم( )ِإىلا َتاانٍه
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ٍم(: قاسا  معطوفان على )متن(  )واعاْرٍض، وا

 املعىن

 ينقسم الكالم إىل:

 وهو ما يدل على طلب الفعل مثل: )قم(  أمر -5
 وهو ما يدل على طلب الرتك مثل: )ال تقم(  وهنى -6
 وهو ما حيتمل الصدق والكذب مثل: )جاء زيد(  وخَب -7
 وهو االستفهام مثل: )هل جاء زيد( فيقال ىف جوابه: نعم أو ال  واستخبار -8
وهو طلب ما ال طمع فيه مثل: )ليت الشباب يعود( أو طلب ما فيه عسر كقول الفقري:  وإىل َتن: -9

 ج()ليت ىل مااًل فأح
 وهو الطلب برفق حنو: أاَل تنزل عندان.  –بسكون الراء    –  وعاْرضٍ  -10
مٍ  -11  وهو احللف حنو: وهللا ألفعلن كذا  وقاسا
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 أقسام الكالم من حيث الستعمال

 قال املصنف:

ِقيقاٍة، واجماااٍز. : حا قاِسُم ِإىلا را ي ان ْ  واِمْن واْجٍه آخا

 تعريف احلقيقة

 قال املصنف:

اِطباةا.فااحلْاِقيقاُة: ماا با  ا اْصطُِلحا عالاْيِه ِمنا املُخا اِل عالاى ماْوُضوِعِه، واِقيلا: ماا اْستُ ْعِملا ِفيما  ِقيا يف اِلْسِتْعما

 تعريف اجملاز

 قال املصنف:

اُز: ماا جُتُوِهزا بِِه عاْن ماْوُضوِعِه. جا  وااْلما

:)  عاطفة أو استئنافية )استئناف حنوي(.  )وا

 ظرف لغو متعلق بـ )ينقسم( )ِمْن واْجٍه(:

:) را  نعت لـ)وجه( جمرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل.  )آخا

قاِسُم(: فعل مضارع والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على الكالم، واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق   )ي ان ْ
ى قوله: "والكالم ينقسم إىل أمر ..." إن جعلت الواو عاطفة أو ال هبما ال حمل هلا من اإلعراب إما معطوفة عل

 حمل هلا أيضا استئنافية إن جعلت الواو استئنافية 

ِقيقاٍة(:  ظرف لغو متعلق بـ )ينقسم( )ِإىلا حا

 معطوف على )حقيقة(  )واجماااٍز(:

 فاء الفصيحة أى إذا أردت أن تعرف ماهى احلقيقة فاحلقيقة  )فا (:
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، 165مبتدأ، وهي )فعيلة( من احلق الذي هو ضد الباطل، مبعىن )فاعل( من )َحقَّ الشيء( إذا ثبت )احلْاِقيقاُة(:
ة166أو مبعىن )مفعول( من )حقَّْقُت الشيء( إذا أثبتُّهُ  ة  167، نُِقَل إىل الكلمة الثابت  ىف  168أو املثبَـَت

 .170، والتاء فيها للنقل من الوصفية إىل االمسية، وقيل للتأنيث169مكاهنااألصلى

 معرفة اتمة مبعىن )لفظ( وهي اسم مبىن على السكون ىف حمل رفع خرب   )ماا(:

:)  فعل ماض مبىن على الفتح ال حمل له من اإلعراب والفاعل مسترت جوازا يعود على )ما(  )باِقيا

اِل(:  ظرف لغو متعلق بـ )بقي(، والكالم على حذف مضاف أى: )ما بقي ىف حال االستعمال( )يف اِلْسِتْعما

ظرف لغو أيضا متعلق بـ )بقي(، و)موضوع( مضاف و)اهلاء( ضمري مبىن على الكسر ىف  )عالاى ماْوُضوِعِه(:
 حمل جر مضاف إليه.

:)  عاطفة  )وا

 فعل ماض مبىن للمجهول  )ِقيلا(:

 لتقدير: )هي ما(، و)ما( معرفة مبعىن )اللفظ( خرب مبتدأ حمذوف وا  )ماا(:

فعل ماض مبىن للمجهول وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازا يعود على )ما( واجلملة من الفعل  )اْستُ ْعِملا(:
وانئب الفاعل ىف حمل رفع نعت لـ)ما(، ومجلة )هي ما استعمل( من املبتدإ واخلرب ىف حمل رفع انئب فاعل 

 لـ)قيل(.

ا(:  اجلار واجملرور متعلق بـ )اسُتعِمل( و)ما( مبعىن )معىن( أى )لفظ استـُْعِمَل ىف معىن(  )ِفيما
 

 فيكون فعله الزما، ومنه قوله تعاىل: }َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعَذاِب َعَلى اْلَكاِفرِيَن{  165

 فيكون فعله متعداي  166

 إذا جعلت )احلقيقة( فعيلة مبعىن فاعل 167

 إذا جعلت )احلقيقة( فعيلة مبعىن مفعول  168

 يريد بـ )مكاهنا األصلى(: معناها األصلى.  169

( ط. دار الكتب العلمية، والشرح الكبري البن قاسم  205- 204ب القزويىن )صاإليضاح ىف علوم البالغة للخطي  170
( وفيهما زايدة بسط وتفصيل، وغاية املرام ىف شرح مقدمة  57( ط. العلمية، وحاشية السوسي على قرة العني )ص132)ص

 ( ط. دار الرتاث ودار ابن حزم. 392- 391 / 1اإلمام للتلمساين ت. حمند أوإدير مشنان )
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:)  فعل ماض مبىن للمجهول  )اْصطُِلحا

انئب فاعل لـ)اصطلح( أى )لفظ استعمل ىف معىن اصطلح عليه أي اصطلح على أن املعىن لذلك  )عالاْيِه(:
 ىف حمل جر صفة لـ)ما(  اللفظ( واجلملة من الفعل وانئب الفاعل

اِطباةا(: أى  –بكسر الطاء  –متعلق بـ )اصطلح( أى اصطُلح عليه اصطالحا صادرا من املخاِطبة  )ِمنا املُخا
 اجلماعة املخاِطبة أبن َوَضَعْت هذا اللفظ إزاء هذا املعىن، أو بفتح الطاء )املخاطَبة( مبعىن التخاطب.

:)  عاطفة  )وا

اُز(: جا  مبتدأ )اْلما

 خرب وهي مبعىن )لفظ(  (:)ماا

:)  فعل ماض مبىن للمجهول وجيوز قراءته ابلبناء للمعلوم أى جَتَوََّز املتجو ِز.  )جُتُوِهزا

 ظرف لغو متعلق بـ )جَتَوَّز( إن جعلته مبنيا للفاعل، وإال فنائب فاعل واجلملة ىف حمل رفع صفة لـ)ما( )بِِه(:

 وع( مضاف واهلاء مضاف إليه.متعلق بـ )جتوز( و)موض )عاْن ماْوُضوِعِه(:

 املعىن

 وذكر للحقيقة تعريفني:ينقسم الكالم أيضا إىل حقيقة وجماز عرَّفهما املصنف  

 ما بقي ىف االستعمال على موضوعه وذلك مثل كلمة )أسد( املوضوعة للحيوان املفرتس:  –األول  

= فإذا قلت: رأيت أسًدا، تريد رأيت احليوان املفرتس املسمى هبذا االسم فقد استعملت الكلمة )أسد( فيما 
 وضعت له وهذه هى احلقيقة.

لت الكلمة )أسد( ىف غري ما وضعت له ىف = أما إذا قلت: )رأيت أسدا( تريد به رجال شجاعا فقد استعم
 اللغة أي جتوزت وتعديت هبا عن املعىن الذي وضعت له ىف اللغة وهذا هو اجملاز. 
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 .172مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلى 171: أن يكون التـََّعدِ ي صحيحا أبن يكون لعالقةويشرتط فيه

و)احلقيقة( ابملعىن السابق ال تشمل إال احلقيقة اللغوية فقط، وأما احلقيقة الشرعية واحلقيقة العرفية فال تشملهما 
مع أنه سيذكرمها بعدها مباشرة، وهذا هو اختياره أعىن: أن احلقيقة تنقسم إىل هذه األقسام الثالثة اآلتية 

 يشمل األقسام الثالثة وهو اآليت.  ر للحقيقةذكر تعريفا آخ)اللغوية والشرعية والعرفية( وهلذا  

"ما استعمل فيما اصطلح عليه من املخاطبة" أى لفظ استعمل ىف معىن اصطُِلح عليه من  احلقيقة:أن -الثاين
اجلماعة املخاِطبة أو ىف اصطالح التخاطب، وذلك مثل: كلمة )الصالة(: فأهل اللغة يستعملوهنا مبعىن الدعاء، 

 لوهنا مبعىن األقوال واألفعال املفتتحة ابلتكبري واملختتمة ابلتسليم.وأهل الشرع يستعم

فإذا استعمل أهل الشرع الصالة هبذا املعىن املصطلح عليه بينهم فهو حقيقة شرعية، أما إن استعملوها مبعىن 
 الدعاء فهو جماز؛ ألنه غري مصطلح عليه بينهم. وأهل اللغة ابلعكس من ذلك.

استعمال لفظ )دابة( ىف الفرس أو ىف ذوات األربع وهو ىف اللغة لكل ما يدب على  يةاحلقيقة العرفومثال 
 األرض.

 ]قال صاحىب[

 ذكرَت أن )عليه( انئب فاعل لـ)اصطُِلَح(، و)به( انئب فاعل لـ)جُتُو َِز( فكيف ينوب اجملرور عن الفاعل؟  قال:

 ينوب اجملرور عن الفاعل بشرطني:  قلت:

رور خمتصا وذلك أبن يكون معرفة كما هنا فالضمري ىف )عليه( و)به( معرفة فتحقق أن يكون اجمل –األول 
 الشرط األول

 

إن كانت العالقة املشاهبة مسى اجملاز )استعارة( وإن كانت غري املشاهبة مسى اجملاز )جمازا مرسال(، انظر التلخيص ىف علوم   171
 شرح عبد الرمحن الربقوقى ط. دار الفكر العرىب.  295البالغة للخطيب القزويىن 

 .61حاشية السوسي على قرة العني  172
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أن يكون حرف اجلر غري مالزم لطريقة واحدة مثل: مذ ومنذ املالزمتني جلر الزمان، وحروف القسم  –الثاىن 
مع عدم وجود مفعول به ىف املالزمتني جلر املقسم به، وما هنا )على( و)الباء( كذلك فتحقق الشرط الثاىن 

 الكالم ينوب عن الفاعل.

 ذكر املصنف للحقيقة تعريفني فهال اكتفى أبحدمها السيما الثاىن ألنه أمشلهما.  قال:

 الثاىن أمشلهما كما ذكرت وهو اختياره كما تقدم، لكن األول يناسب املبتديء لسهولته.  قلت:

 ر له تعريفني كما ذكر لـ)احلقيقة( تعريفني؟وذكر للمجاز تعريف واحد وكان ينبغى أن يذك  قال:

 نعم ينبغى أن يكون للمجاز تعريفني مقابلني للتعريفني املذكورين للحقيقة هكذا:   قلت:

 احلقيقة: اللفظ املستعمل فيما وضع له -أ
 اجملاز: اللفظ املستعمل ىف غري ما وضع له -ب
 احلقيقة: اللفظ املستعمل فيما اصطُِلَح عليه من املخاِطَبة -ت
 اجملاز: اللفظ املستعمل ىف غري ما اصطُِلَح عليه من املخاِطَبة -ث

 فلم اقتصر على أحد التعريفني للمجاز؟  قال:

 .173اقتصر على ذلك، كما قال املارديىن، اكتفاء مبا َقدََّم ىف تعريف احلقيقة؛ ألن اجملاز مقابل للحقيقة  قلت:

 ما معىن )اجملاز(؟ وما معىن: "جُتُوِ َز به عن موضوعه"؟  قال:

ىت تعدت ( أى الاْلائزةاجملاز معناه اجلواز واالنتقال، مأخوذ من جاز املكاَن جيوزه، مث نقل إىل )الكلمة  قلت:
( على معىن أهنما جازوا هبا وعدوها مكاهنا األصلى اجملوز ِبامكاهنا األصلى أى معناها احلقيقى أو )الكلمة 

، واستظهر اخلطيب القزويىن أنه ىف األصل اسم مكان 174فـ)اجملاز( مصدر مبعىن اسم الفاعل أو اسم املفعول
ازا حلاجىت( أي: طريقا هلا؛ ألن الكلمة ُجِعَلْت نقل من اسم املكان إىل الكلمة من قوهلم: )جعلت كذا جم

 

 د. عبد الكرمي النملة. ط. مكتبة الرشد ابلرايض   ت.  111األجنم الزاهرات للمارديىن  173

ت. أبو فهر حممود حممد   352- 351، وأسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاىن 61حاشية السوسي على قرة العني  174
 شاكر ط. دار املدىن جبدة. 
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َي به، و)عن موضوعه( أي عن املعىن الذي 175طريقا لفهم معناها الذي نقلت إليه ؛ فمعىن )جُتُوِ َز به(: تـُُعدِ 
 وضع له هذا اللفظ ىف اللغة.

 فما معىن االصطالح؟  قال:

ٍ خاص هبم كما سبق مثاله بكلمة هو اتفاق طائفة من الناس على استعمال كلمة ىف معىن  قلت: معنيَّ
 )الصالة( عند أهل اللغة وعند أهل الشرع

 فما هو الوضع ىف قوهلم: )جُتُوِ َز به عن موضوعه( وقوهلم: )ُوِضَع له( وحنومها؟  قال:

 َجْعُل اللفظ إبزاء املعىن  الوضع:  قلت:

 هل تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز عام ؟  قال:

 ك: "عامٌّ "؟ماذا تعىن بقول  قلت:

 أعين هل كل كلمة هلا معىن حقيقى وآخر جمازى؟  قال:

 ال  قلت:

 فأيهما أكثر احلقيقة أم اجملاز؟  قال:

 احلقيقة.  قلت:

 فهل كل حقيقة هلا جماز؟  قال:

 ال  قلت:

 فهل كل جماز له حقيقة؟  قال:

 .176فيه خالف، قيل: إن اجملاز يستلزم سبق احلقيقة وقيل: ال  قلت:

 

 . 61، وحاشية السوسي على قرة العني 276- 275اإليضاح ىف علوم البالغة للقزويىن   175

 وما بعدها ت. عادل عبد املوجود وعلي معوض ط. عامل الكتب 382  /1اجب للتاج السبكى رفع احل 176
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 .177وقال اإلمام الغزاىل: "واعلم أن كل جماز فله حقيقة وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون هلا جماز"

 فهل كل األمساء صاحلة لدخول اجملاز فيها؟  قال:

 إال ضرابن من األمساء فال يدخلهما اجملاز:  قلت:

 ألعالم حنو: زيد وعمرو ألهنا أمساء ُوِضَعْت للَفْرِق بني الذوات ال للَفْرِق بني الصفاتأمساء ا –األول  

 .178األمساء الىت ال أعم منها مثل: )املعلوم( و)اجملهول( و)املدلول( و)املذكور(  –الثاىن  

  

 

 ت. د. محزة بن زهري حافظ.   34 /3املستصفى لإلمام الغزاىل  177

 . 35- 34 / 3املستصفى  178
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 أقسام احلقيقة

 قال املصنف:

ِإمَّا   ِإمَّا ُعْرِفيٌَّة.وااحلْاِقيقاُة: ِإمَّا لُغاِويٌَّة، وا ْرِعيٌَّة، وا  شا

)  لالستئناف البياىن فكأن سائال قال له: وما أقسام احلقيقة فقال: واحلقيقة إما لغوية اخل  :)وا

 مبتدأ :)احلْاِقيقاُة(

 حرف تفصيل، و)إما( األوىل هذه غري عاطفة ابتفاق  )ِإمَّا(:

 خرب:  )لُغاِويٌَّة(

ِإمَّا(: عاطفة، لكن هل العطف هنا ابلواو أو )إبما( فيه خالف بني العلماء فمنهم من ذهب إىل أن )إما(  )وا
عاطفة وممن ذهب إىل هذا: سيبويه واملالقى ىف رصف املباىن والصيمرى واجلزوىل واملرادى، ومنهم من ذهب إىل 

رماىن وابن درستويه وابن عصفور وابن أهنا غري عاطفة ومنهم: الفارسى وابن كيسان وابن بـَْرهان وابن مالك وال
 .179السراج واجلرجاىن ويونس وهؤالء ذهبوا إىل أن العطف ابلواو

 واملختار أن العطف هنا ابلواو وأن )إما( غري عاطفة وهي حرف تفصيل كاألوىل

ْرِعيٌَّة(:  معطوفة على )لغوية( )شا

ِإمَّا ُعْرِفيٌَّة(:  مثل )وإما شرعية(  )وا

 املعىن

 قيقة إىل ثالثة أقسام:تنقسم احل

وهي اللفظ املستعمل فيما وضع له ىف اللغة مثل: الصيام فهو ىف اللغة اإلمساك،  حقيقة لغوية: -12
 والصالة فهى ىف اللغة الدعاء

 

 . 4هامش رقم 383- 382 /1انظر مغىن اللبيب/ عبد اللطيف اخلطيب  179
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وهي اللفظ املستعمل فيما وضع له ىف الشرع كالصالة فهى ىف الشرع أقوال وأفعال  حقيقة شرعية: -13
وكالصيام فهو ىف الشرع: إمساك عن املفطرات من طلوع  مفتتحة ابلتكبري خمتتمة ابلتسليم،

 الشمس إىل غروهبا
 وهي اللفظ املستعمل فيما وضع له ىف العرف، وهي نوعان:  حقيقة عرفية: -14
عرفية عامة: وعرَّفوا )العرف العام( أبنه: لفظ ال يتعني انقله أي: ال يكون انقله مجاعة خمصوصة كأهل  ◼

حنو ذلك ومثاله: لفظ )الدابة( فهى ىف العرف العام تستعمل مبعىن النحو وأهل الفقه وأهل الطب و 
 ذات األربع ولكنها ىف وضع اللغة لكل ما يدب على األرض

عرفية خاصة: وعرفوا )العرف اخلاص(: أبنه لفظ يتعني انقله أى أن يكون بني مجاعة خاصة كأهل  ◼
 ل وهو ىف اللغة ملن صدر منه الفعلالنحو ومثاله: لفظ )الفاعل( عند النحاة لالسم املرفوع ابلفع

 إذا أطلق العرف فاملراد به العرف العام.  تنبيه:
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 أقسام اجملاز

 قال املصنف:

داٍة، أاْو نُ ْقصااٍن، أاْو ن اْقٍل، أاِو اْسِتعااراٍة. : ِبزَيا اُز ِإمَّا أاْن ياُكونا جا  وااْلما

ْيٌء{   ِمْثِلِه شا : }لاْيسا كا داِة ِمْثُل ق اْوِلِه ت اعااىلا اُز اِبلزهَيا جا : [11]الشورى:  فااْلما ْولِِه ت اعااىلا ْقصااِن ِمْثُل ق ا اُز اِبلن ُّ جا . وااْلما
انِ [82]يوسف:  }وااْسأاِل اْلقاْرياةا{   ْنسا ُْرُج ِمنا اإْلِ ا خيا اْلغااِئِط ِفيما ْقِل: كا اُز اِبلن َّ جا قاْوِلِه . وااْلما اُز اِبِلْسِتعااراِة: كا جا . وااْلما

  } ضَّ ارًا يُرِيُد أان يانقا : }ِجدا  . [77]الكهف:  ت اعااىلا

:)  لالستئناف البياىن أو عاطفة   )وا

اُز(: جا  مبتدأ )اْلما

 حرف تفصيل  )ِإمَّا(:

 حرف مصدرى ونصب  )أاْن(:

:) فعل مضارع من كان التامة مبعىن )يوجد( منصوب بـ )أْن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل  )ياُكونا
 ضمري مسترت جوازا تقديره )هو( يعود على )اجملاز(.

 ومجلة )يكون( من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول احلريف )َأْن(.

 للمبتدإ )اجملاز(.و)َأْن( وما دخلت عليه ىف أتويل مصدر خرب  

واجلملة من املبتدإ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية أو معطوفة على مجلة 
 )واحلقيقة إما لغوية اخل( إن جعلتها عاطفة

داٍة(:  متعلق بـ )يكون(  )ِبزَيا

 عاطفة وتفيد التقسيم  )أاْو(:

 وف على اجملرور جمرورمعطوف على )زايدة( واملعط  )نُ ْقصااٍن(:
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 معطوف على )نقصان( )أاْو ن اْقٍل(:

 معطوف على )نقل( )أاِو اْسِتعااراٍة(:

 فاء الفصيحة  )فا (:

اُز(: جا  مبتدأ )اْلما

داِة(:) متعلق مبحذوف صفة لـ)اجملاز( والتقدير: فاجملاز الكائن ابلزايدة مثل اخل، ويصح أن يكون املتعلَُّق  اِبلزهَيا
 سيبويه خالفا للجمهور والتقدير: فاجملاز حالة كونه كائنا ابلزايدةحاال على رأي  

 خرب، واجلملة من املبتدإ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب ابتدائة و)مثل( مضاف  )ِمْثُل(:

)قول( مضاف إليه، و )قول( مضاف أيضا و)اهلاء( ضمري الغائب مبين على الكسر يف حمل جر  )ق اْولِِه(:
 مضاف إليه.

(:)ت اعا  فعل ماض مبىن على فتح مقدر على آخره )األلف( منع من ظهوره التعذر، والفاعل ضمري مسترت  اىلا
 جوازا تقديره )هو(، أي تعاىل هللا عن النقائص.

 واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية. 

ْيٌء{(: ِمْثِلِه شا )الكاف( صلة، أي زائدة، و)مثل(  )كمثله(:فعل ماض من أخوات كان،  :)ليس( )}لاْيسا كا
خرب ليس مقدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف 

اسم ليس  :)شيء(اجلر الزائد، و)مثل( مضاف و)اهلاء( ضمري مبين على الكسر يف حمل جر مضاف إليه، 
 مؤخر.

(:)واالْ  ْولِِه ت اعااىلا ْقصااِن ِمْثُل ق ا اُز اِبلن ُّ جا يعرف إعرابه مما تقدم، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على  ما
 مجلة )اجملاز ابلزايدة اخل(

فعل أمر مبين على السكون والفاعل مسترت وجواب تقديره أنت،   )اسأل(:عاطفة،  )الواو(:  )}وااْسأاِل اْلقاْرياةا{(:
مفعول به، وقيل: الكالم على حذف مضاف والتقدير: أهل القرية، واجلملة يف حمل نصب معطوفة  )القرية(:

 على مجلة }ِإنَّ ابـَْنَك َسَرَق{ اليت هي يف حمل نصب مقول القول يف قوله: }فـَُقوُلواْ ِإنَّ ابـَْنَك َسَرَق{
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ْقِل( اُز اِبلن َّ جا  م.مبتدأ، ونعت للمبتدإ أو حال منه كما تقد : )وااْلما

اْلغااِئِط(: متعلق مبحذوف خرب واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة )اجملاُز ابلزايدة مثُل ...(  )كا
 و)أل( فيه للعهد واملراد به الفضلة املخصوصة الىت خترج من دبر اإلنسان.

ا(:  مستعمال فيما خيرج اخلاجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من )الغائط( أى حالة كون لفظ الغائط    )ِفيما

ُْرُج(:  اجلملة من الفعل والفاعل ىف حمل جر صفة لـ)ما(  )خيا

اِن( ْنسا متعلق بـ )خيرج( وأصل الكالم على تقدير مضاف أى )خيرج من دبر اإلنسان( فإنه ال يطلق : )ِمنا اإْلِ
 على ما خيرج من اإلنسان مطلقا

ْولِِه ت اعا  قا اُز اِبِلْسِتعااراِة كا جا (:)وااْلما  إعرابه كما تقدم.  اىلا

:)} ارًا يُرِيُد أان يانقاضَّ فعل مضارع وفاعله مسترت جوازا  )يريد(:مفعول به فعله }فـََوَجَدا{،  )جدارا(: )}ِجدا
فعل مضارع منصوب أبن وفاعله  )ينقض(:حرف مصدري ونصب،  )أن(:تقديره هو يعود على )جدارا(، 

مسترت يعود على )جدارا( ومجلة )ينقض( من الفعل والفاعل ال حمل هلا صلة )أن(، و)أن( وما دخلت عليه يف 
 أتويل مصدر مفعول به لـ)يريد(، ومجلة )يريد أن ينقض( يف حمل نصب نعت لـ)جدارا(

 املعىن

اجملاز بعد تعريفه وكالمه هنا عن اجملاز غري حمرر وحمل حبثه، ملا ذكر أنواع احلقيقة بعد تعريفها ذكر هنا أنواع 
 للمجاز أربعة أنواع:على كل حال، يف علم البيان ال األصول، فذكر  

وهو أن تزاد لفظة يف الكالم حبيث لو حذفت لصح الكالم بدوهنا؛ مثل قوله تعاىل:  جماز ابلزَيدة:-األول
ري القرآن: )ليس مثَله شيء( لصح الكالم بدوهنا، وجه الزايدة: أن الكاف }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ فلو قيل يف غ

لو مل تكن زائدة لكانت مبعىن )مثل( وهذا ابطل ملا يلزم عليه من إثبات املثل هلل تعاىل إذ يصري املعىن: )ليس 
مثل وهو هللا تعاىل؛ مثَل مثِله شيء( فاملنفي هو مثل املثل فيكون املثل اثبتا وهو ابطل ألنه لو ثبت لكان له 

 فلهذا قالوا: الكاف زائدة لتوكيد نفي املثل، ويف اآلية كالم آخر.
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وهو أن حتذف لفظة من الكالم حبيث لو مل تـَُقدَّر َلَما صح الكالُم بدوهنا؛ مثل قوله  جماز ابلنقص:-الثاين
والتقدير: واسأل أهل القرية، ووجه  –كما قال العلماء–تعاىل: }َواْسَأِل اْلَقْريََة{ فالكالم على تقدير مضاف 

اجملاز يف هذا النقص أنك لو أجريت الكالم على ظاهره لكان معناه اسأل القرية نفسها وهي ال ُتسَأل فصار 
 معناه: اسأل أهل القرية.

وهو أن تنقل لفظة عن معناها األصلي إىل معىن آخر؛ مثل: كلمة )الغائط(: فهو ىف  اجملاز ابلنقل:-الثالث
ة يطلق على املكان املنخفض بني مرتفعني، وكان الذي يقضى حاجته يقصد ذلك كثريا طلبا للسرت مث نقل اللغ

 إىل اخلارج املذكور من دبر اإلنسان.

وهي استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة بني املعىن املنقول عنه واملعىن  اجملاز ابلستعارة:-الرابع
{ َشبََّه )َمْيَل املستعمل فيه مع قرين ة مانعة من إرادة املعىن األصلي؛ مثل قوله تعاىل: }ِجَدارًا يُرِيُد َأن يَنَقضَّ

اجلدار إىل السقوط( بـ )إرادة السقوط( اليت هي من صفات احلي جبامع )القرب من الفعل يف كل( مث استعري 
( مث اشتق منه )يريد( مبعىن )مييل( على اللفظ الدال على املشبه به )إرادة السقوط( للمشبه)ميله إىل السقوط

 .180سبيل االستعارة التصرحيية التبعية

 ]قال صاحيب[

ذكرَت أنَّ )َأْن( والفعل؛ )يكون( ىف قوله: "إما أن يكون بزايدة" يف أتويل مصدر خرب، فما معىن )يف  قال:
 أتويل مصدر(؟

جُيْعل يف أتويل املصدر ابعتبار األحكام اللفظية:  يعين أن كلمة )َأْن( إذا دخلت على الفعل املضارع فإنه    قلت:
كصحة دخول حرف اجلر عليه وعطف املفرد عليه، ال أن جُيعل يف أتويله ابعتبار املعىن أبن يقصد به املعىن 

 املصدري.

وقلَت: إن )مجلة )يكون( من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول احلريف )َأْن(. فهل  قال:
 ْن( من املوصوالت مثل )الذي( وحتتاج إىل صلة وعائد؟)أَ 

 

ط. الدار التونسية،   8 /16، وتفسري التحرير والتنوير 38، وشرح الورقات للفوزان 9حاشية الدمياطي على شرح احمللي  180
 ت. د. علي حممود مقلد ط. دار مكتبة احلياة.  167- 166وتلخيص البيان يف جمازات القرآن للشريف الرضي 
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املوصول نوعان: موصول امسي: كـ )الذي( و)َمْن( وهو الذي حيتاج إىل صلة وعائد، وموصول حريف:  قلت:
 وهو كل حرف يؤول مع صلته مبصدر. 

هي الفعل املتصرف  وهذا حيتاج إىل صلة لكن ال حيتاج إىل عائد: مثل: )َأْن(، فهي حتتاج إىل صلة، وصلُتها
 الذي تدخل عليه ماضيا كان أو مضارعا أو أمرا، ولكنها ال حتتاج إىل عائد. 
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 األم                      ر
 قال املصنف:

ِبيِل اْلُوُجوِب. ْوِل ممَّْن ُهوا ُدوناُه عالاى سا  وااأْلاْمُر: اْسِتْدعااُء اْلِفْعِل اِبْلقا

األبواب املهمة يف أصول الفقه؛ ألن مدار التكليف على األوامر والنواهي، قال اعلم أن ابب األمر والنهي من 
السرخسي: "فأحق ما يبدأ به يف البيان األمر والنهي ألن معظم االبتالء هبما، ومبعرفتهما تتم معرفة األحكام 

 .181ويتميز احلالل من احلرام"

:) قوله: )فأما أقسام الكالم فأقل( ألنه ملا ذكر أبواب   إما استئنافية، وإما عاطفة على )أقسام الكالم( يف )وا
أصول الفقه إمجاال عطف )األمر( وما بعده على )أقسام الكالم( فقال: "وأبواب أصول الفقه: أقسام الكالم 

 واألمر والنهي اخل".

 مبتدأ  )اأْلاْمُر(:

 خرب، وهو مضاف. )اْسِتْدعااُء(:

 مضاف إليه. )اْلِفْعِل(:

متعلق بـ )استدعاء( أو مبحذوف حال منه والتقدير: )األمر: استدعاء الفعل حال كون ذلك  )اِبْلقاْوِل(:
 االستدعاء كائنا ابلقول أو مدلوال عليه ابلقول( 

مركبة من كلمتني األوىل )ِمْن( بكسر امليم وهي حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب،  )ممَّْن(:
ْن( بفتح امليم اسم موصول مبعىن الذي مبين على السكون يف حمل جر بـ )ِمْن( األوىل، مث أدغمت والثانية )مَ 

)نون( األوىل يف )ميم( الثانية فصارت )ممَّن(، واجلار واجملرور متعلق مبا تعلق به قوله: "ابلقول" أي بـ )استدعاء( 
 أو مبحذوف حال منه.

:)  ع مبتدأ.ضمري مبين على الفتح يف حمل رف  )ُهوا

 

 . 40تب العلمية، وشرح الورقات لعبد هللا الفوزان ت. أبو الوفا األفغاين ط. دار الك   11 /1أصول السرخسي  181
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)دون( ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو متعلق مبحذوف خرب املبتدأ )هو(،  )ُدوناُه(:
و)دون( مضاف و)اهلاء( ضمري مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه، واجلملة من املبتدإ واخلرب ال حمل هلا 

 العائد.  من اإلعراب صلة املوصول )َمْن( وضمري الغائب يف )دونه( هو

ِبيِل(:  متعلق بـ )استدعاء(، و)سبيل( مضاف )عالاى سا

 مضاف إليه  )اْلُوُجوِب(:

 املعىن

هذا تعريف األمر عند املصنف، قوله: "استدعاء الفعل" معناه طلب الفعل، خرج به النهي فإنه طلب الرتك، 
له: "ممن هو دونه" خرج به الطلب وقوله: "ابلقول" خرج به الطلب بغري القول كالطلب ابإلشارة أو الكتابة وقو 

من املساوي فإنه يسمى )التماسا(، وطلب األدىن من األعلى فيسمى )دعاء(، وقوله: "على سبيل الوجوب" 
أي على سبيل احلتم خرج به ما مل يكن على سبيل احلتم والوجوب أبن ُجو َِز الرتُك فإنه ليس أبمر على ظاهر  

ا ليس أبمر وإليه ذهب أبو بكر الرازي والكرخي، لكن احملققني على كالم املصنف فيكون املندوب على هذ 
 .182خالفه وهو أن املندوب مأمور به

 ]قال صاحيب[

 إذا كانت السني للطلب وطبقنا هذا على كلمة )استدعاء( يف قوله: "األمر استدعاء القول ابلفعل اخل" قال:
 معىن له.لكان املعىن: )األمر طلب دعاء الفعل ابلقول( وهذا ال  

 قد سبق يف شرح التعريف أن )االستدعاء( معناه الطلب.  قلت:

 ال أبس، أليس )الوجوب(: هو طلب الفعل طلبا جازما؟  قال:

 بلى  قلت:

 فلو جعلت )استدعاء( مبعىن الطلب لكان تكرارا.  قال:

 

 . 9حاشية الدمياطي على احمللي  182
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 وملَ؟  قلت:

 ألنك لو حذفت )الوجوب( ووضعت مكانه معناه وهو: )طلب الفعل طلبا جازما( لصار املعىن: )األمر قال:
 طلبا جازما(  طلب الفعلابلقول على سبيل    طلب الفعل

 .  183السني هنا للتأكيد وليست للطلب كما قال العلماء  قلت:

وهي )اجلزم( فيكون املعىن: )األمر: طلب أو أن املراد بـ )سبيل الوجوب( صفة الوجوب الالزمة له والثابتة له 
 الفعل على صفة اجلزم( فتأمل.

  

 

 . 74، وحاشية السوسي على قرة العني 165الشرح الكبري للعبادي  183
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 قال املصنف:
عاْل.  واِصيغاُتُه: اف ْ

لِيُل عالاى أانَّ اْلُمرا  ُل عالاْيِه، إلَّ ماا دالَّ الدَّ رُِّد عاِن اْلقارِيناِة حُتْما ِق واالتَّجا ْطالا ِهيا ِعْندا اإْلِ ادا ِمْنُه النَّْدُب أاِو وا
ُل عالاْيِه. ُيْحما ُة ف ا حا ابا  اإْلِ

:)  إما عاطفة على قوله: "واألمر استدعاء اخل" أو لالستئناف النحوي. )وا
 )صيغة( مبتدأ، ومضاف و)اهلاء( ضمري الغائب العائد إىل األمر مضاف إليه  )ِصيغاُتُه(:

عاْل(:  مقصود لفظها مبنية على احلكاية يف حمل رفع خرب.  )اف ْ
:)  )صيغته(.عاطفة على    )وا

:)  مبتدأ. )ِهيا
:) ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق بقوله: "حُتَْمل" اآليت، و)عند(  )ِعْندا

 مضاف.
ِق(: ْطالا  مضاف إليه. )اإْلِ
رُِّد(:  يعين: أنه فسر )اإلطالق( بـ )التجرد عن القرينة(.  184معطوف على )اإلطالق( وهو عطف تفسري  )واالتَّجا

 متعلق مبحذوف حال من )التجرد( ِن اْلقارِيناِة(:)عا 
ُل(: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وانئب الفاعل مسترت جوازا تقديره  )حُتْما

 )هي( يعود على )صيغته( واجلملة من الفعل وانئب الفاعل يف حمل رفع خرب.
 متعلق بـ )حُتَْمل(.)عالاْيِه(:  

:)  أداة استثناء.  )إلَّ
معرفة انقصة )أي اسم موصول( مبعىن )اليت(، أو معرفة اتمة مبعىن )الصيغة( وعلى كل فهي اسم مبين  )ماا(:

 على السكون يف حمل نصب على االستثناء
:)  فعل ماض.  )دالَّ

لِيُل(: فاعل واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا صلة )ما( إن جعلتها موصولة أو يف حمل نصب صفة  )الدَّ
 علتها معرفة اتمة.لـ)ما( إن ج

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.  )عالاى(:
:)  حرف توكيد ونصب  )أانَّ

 اسم )أنَّ( منصوب   )اْلُمراادا(:

 

 وقيل من عطف األخص وقيل من عطف األعم وال طائل حتت ذلك فيكفي فيه ما تقدم أعاله.  184
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 متعلق بـ )املراد( )ِمْنُه(:
 ما دل خرب )أنَّ( مرفوع، ومجلة )أنَّ( وامسها وخربها يف أتويل مصدر جمرور بـ )على( والتقدير: )إال )النَّْدُب(:

.)  الدليل على كون املراد منه الندب( واجلار واجملرور )على كون( متعلق بـ )دلَّ
 عاطفة  )أاِو(:

ُة(: حا ابا  معطوف على )الندب( واملعطوف على املرفوِع مرفوٌع. )اإْلِ
ُل(: ُيْحما والفاعل  )الفاء( للسببية، و)حيمل( فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، )ف ا

 مسترت جوازا تقديره هو يعود على )ما( أي: فيحمل ما دل الدليل اخل.
 اجلار واجملرور متعلق بـ )حيمل(.  )عالاْيِه(:

 
 املعىن
 صيغة األمر )افعل( ومثلها كل ما يدل على األمر بصيغته

 لى األمرفإذا دلت الكلمة على األمر بصيغتها ومل توجد قرينة صارفة عن ذلك فإن الكلمة حتمل ع
أما إن وجدت قرينة صارفة عن إرادة األمر فإن الصيغة الدالة على األمر حتمل على غري األمر كالندب أو 

 اإلابحة.
: قوله تعاىل: }َوأَِقيُموْا الصَّاَلَة{ فإن صيغة }أَِقيُموْا{ حممولة املطلقة اجملردة عن القرينة= مثال صيغة األمر 

 وجتردها عن القرينة.على الوجوب إلطالقها  
تَـُغوَن  احملمولة على الندب لوجود القرينة= ومثال صيغة األمر  الدالة على إرادته منها: قوله تعاىل: }َوالَِّذيَن يـَبـْ

صيغة أمر ولكن  [ فكلمة }َفَكاتُِبوُهْم{33اْلِكَتاَب ممَّا َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْرًا{ ]النور: 
ليس املراد هبا األمر بل الندب لوجود القرينة الصارفة عن األمر وهي أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل يُلزِم 

 الصحابة بعتق َمْن حتت أيديهم من األرقاء، ومل يُلزِمهم مبكاتبتهم. 
له تعاىل: }َوِإَذا َحَلْلُتْم الصارفة: قو  احملمولة على اإلابحة لوجود الدليل والقرينة= ومثال صيغة األمر 

[ يعين: إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا، فكلمة )اصطادوا( صيغة أمر ومل يقل أحد 2فَاْصطاُدوْا{ ]املائدة: 
إن املراد هبا هنا األمر، بل قالوا: إهنا لإلابحة، والقرينة الصارفة عن الوجوب أنه أمر جاء بعد حظر، والقاعدة 

ر يفيد اإلابحة( ألنه مبثابة اإلذن فكانوا ممنوعني من الصيد حال اإلحرام مث أذن هلم بعد أن: )األمر بعد احلظ
 ذلك فأفاد اإلذن واإلابحة ال الوجوب. 

 
 ]قال صاحيب[

 ملاذا اقتصر املصنف على صيغة )افعل(؟  قال:
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 ألهنا أشهر الصيغ الدالة على األمر وأكثرها دوراان يف الكالم.  قلت:
 إذا كانت صيغة األمر هي )افْـَعْل( وما كان على زِنَِتَها ملَْ يشمل هذا حنو: )اْضِرْب، وَأْكرِْم، واستخرِْج، قال:

 و)َوْلَيطَّوَُّفواْ(، و)لِيـُْنِفْق( ... اخل(
خبصوصه أو هذا الوزن خبصوصه بل املراد كون اللفظ داال على األمر ليس املراد بـ )افْـَعْل( هذا اللفظ  قلت:

 بوضعه.
 نعم، فهمُت هذا.  قال:

 فهمَت ماذا؟  قلت:
َيِتِه وليس املراد  قال:   فهمُت أن مراد املصنف بقوله: "َوِصيَغُتُه افْـَعْل" كوُن اللفظ داال على األمر هبيئته وبِنـْ

 خصوص لفظ )افعل( وال وزنه، أليس كذلك؟
 نعم، ليس كذلك.  قلت:

 وملَ؟   قال:
َيًة(.  قلت:  ألين مل أذكر يف كالمي )هيئًة( وال )بِنـْ

 ، وماذا يف هذا؟ غاية ما فيه أين ذكرُت كالمك مبعناه، أم حتسب أن كالمك ال ميكن التعبري عنه185وِإنْ   قال:
 مبعناه؟!

بل ميكن التعبري عنه أبحسن منه لفظا ومعىن، ولكنك مل تفهم شرحي لكالم املصنف على وجهه  قلت:
 الصحيح فعربَت عنه بغري معناه.

 تقول: )شرحي(! وأنت تعلم أنه ليس شرحك بل شرح العلماء.  قال:
 ألن ما يقوله ال أستطيع أن أجحده.  فسكتُّ 

 ان وما ذكرتَه أنت؟وهل هناك فرق بني ما ذكرتُه أ  فاستطرد قائال:
 نعم، بينهما فرق كبري.  قلت:

 وما هو؟  قال:
َيِتها( اللتني ذكرهتما؟  قلت:  هل تعرف معىن )هيئة الكلمة( و)بِنـْ

.  فسكتا
)هيئة الكلمة(: هي الكيفية العارضة للكلمة ابعتبار احلركات والسكنات وتقدمي بعض احلروف على  قلت:

سمى يف مصطلح النحاة )أمرا( دون )املضارع املقرون ابلالم( فإن داللته بعض، يعين أن املراد ابهليئة هو ما ي
 على األمر ابلالم وليس هبيئته كما هو ظاهر.

 

 فحذف ما يفهم من السياق أي: وإن مل تذكره يف كالمك فهو صحيح،  185
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َيُة الكلمة(: فهي مادهتا يعين حروفها. وظاهٌر أن األمر ال يدل هبا وإال لدل املاضي واملضارع اجملرد من  وأما )بِنـْ
 .186الالم عليه لوجود املادة يف ذلك

 ملاذا حتمل صيغة األمر عند اإلطالق وعدم القرينة على األمر دون الندب أو اإلابحة؟  قال:
ألهنا حقيقة يف األمر جماز يف غريه من الندب وغريه على الصحيح واللفظ إذا أطلق محل على معناه  قلت:

جتردها عن القرينة الصارفة عن احلقيقي حنو: }أَِقيُموْا الصَّاَلَة{ فالصيغة فيه حممولة على الوجوب إلطالقها و 
 .187الوجوب

 اذكر يل بعض الصيغ الدالة على األمر فإن املصنف مل يذكر إال واحدة.  قال:
الصيغ اليت تدل على األمر كثرية يذكرها بعض العلماء يف مبحث األمر والنهي وبعضهم يف مبحث  قلت:

 كثرية أمهها ما أييت:  الواجب ألهنا الصيغ اليت تدل على إفادة الوجوب وعلى كل فهي
عاْل( وفروعها -1 )افعلي، افعال، افعلوا، افعلن( وما كان على هذا الوزن حنو: اْضِرْب، اْقرْأ،  صيغة )اف ْ

 اْذَهْب.
ومنها ما هو مبدوء ابهلمزة ولكنها مضمومة حنو: )اُْكُتْب(، أو مبدوء ابلتاء  صيغ ِفْعِل األمِر األخرى -2

 حنو: )َتذَكَّْر(
 املضارُع اجملزوِم بالِم األمرِ  -3

 .[9]النساء:  اَّللََّ َوْليَـُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا{    ْليَـتـَُّقوا: قوله تعاىل: }فَـ مثال

 اسِم فعِل األمر -4

 ،  [105]املائدة:  أَنـُْفَسُكْم اَل َيُضرُُّكْم َمْن َضلَّ ِإَذا اْهَتَديـُْتْم{    َعَلْيُكمْ : قوله تعاىل: }اَي أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا  مثال

 املصدر النَّائب عن فعِل األمِر، -5

 . [4]حممد:الر ِقَاِب{   َفَضْربَ = قوله تعاىل: }فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا  مثال

( وما يتصرَُّف عنهاص -6  ،  يغُة )أامارا

ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرىَب{    أَيُْمرُ = قوله تعاىل: }ِإنَّ اَّللََّ  أمثلة  . [90]النحل:اِبْلَعْدِل َواإْلِ

 

 .77حاشية السوسي على قرة العني  186

 السابق  187
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 . [58]النساء:  َأْن تـَُؤدُّوا اأْلََمااَنِت ِإىَل أَْهِلَها{   أَيُْمرُُكمْ = وقوله: }ِإنَّ اَّللََّ  

هبنَّ: السَّمِع والطَّاعِة، واجلهاِد، واهلجرِة، واجلماعِة"،  أمرينخبمٍس هللا  آمركمْ عليه وسلم: "وأان =وقوله صلى هللا 
مِذيُّ وغريُه(  . )جزٌء من حديٍث صحيٍح أخرجه الرتِ 

7- ،) ( و )ُكِتبا تابا  صيغة )كا

 . [216]البقرة:َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم{    ُكِتبَ = قوله تعاىل: } أمثلة

َلَة، وإذا ذحبُتم كتَب = وقوله صلى هللا عليه وسلم: "إنَّ هللا  اإلحساَن على كلِ  شيٍء، فإذا قتلُتْم فأحسُنوا الِقتـْ
ْبَح، َوْلُيِحدَّ أحدُكْم شْفَرتَُه فلرُيِْح ذبِيحَتُه"    . من حديِث شدَّاد بِن أوٍس[]أخرجه مسلٌم  فأحسُنوا الذَّ

( وما يتصرَُّف عنها، -8  صيغُة )ف اراضا

 ، أي: أوجبنا العمل هبا.[1]النور:{  َوفـََرْضَناَها= قوله تعاىل: }ُسورٌَة أَنـَْزْلَناَها  أمثلة

ال: = وعن عبدهللا بن عباٍس رضي هللا عنهما: أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملَّا بعَث معاًذ إىل اليمِن ق
"إنَك تقُدُم على قوٍم أهِل كتاٍب، فليُكن أوَّل ما تدعوهْم إليِه عباَدُة هللا عزَّوجلَّ، فإذا عرُفوا هللا فأخربهم أنَّ هللا 

عليهم زكاًة تُؤخُذ من  فرضعليهْم مخَس صلواٍت يف يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخربُْهم أنَّ هللا قد  فرض
 . ]متفق عليه[م، فإن أطاُعوا هبا فخْذ منهْم َوتـََوقَّ كرائَم أمواهلِم"  أغنيائهم فرتَدُّ على فُقرائهِ 

 صيغة )لُه عليك ِفعُل كذا( -9

 . [97]آل عمران: َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبياًل{   َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيتِ قوله تعاىل: }  أمثلة =

، "ولكم عليهنَّ أن ال يوطئَن فُرَشُكْم أحًدا تكرُهونهُ = وقوله صلى هللا عليه وسلم يف حقِ  الرَّجل على امرأته: 
 .  ]أخرجه مسلٌم من حديث جابر بن عبِدهللا[فإْن فعلَن ذلَك فاْضرِبُوهنَّ ضراًب غري ُمرب ٍِح"  

 . [234]البقرة:{  اِبْلَمْعُروفِ   َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ = ومنه قوله تعاىل: }

 صيغُة اخلَب الَّيت فيها تنزيل املطلوب منزلةا التَّامِه احلاصل أتكيًدا لألمر به -10

 . [234ة:  ]البقر أِبَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا{    يـَتَـَربَّْصنَ قوله تعاىل: }َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا    أمثلة =
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 ما ورد فيه ترتيُب املؤاخذة على ترِك المتثالِ  -11

 .  [279]البقرة:  ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه{   فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا فَْأَذنُوا حِبَْربٍ قوله تعاىل: }  أمثلة =

 . عبدهللا وأيب هريرة[]متفٌق عليه من حديث جريِر بن  "  "من ال يرحُم ال يُرحمُ = وقول النيب صلى هللا عليه وسلم:  

 وصُف ترِك المتثاِل ابملخالفةِ  -12

ومن حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: "شرُّ الطَّعام طعاُم الوليمِة، يُدعى هلا األغنياُء ويرتُك الفقراُء،  أمثلة =
 .]متفق عليه["  ترَك الدَّعوَة فقد عَصى هللَا ورسولَه

 . [11]احلجرات:{  ولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َوَمْن ملَْ يـَُتْب فَأُ = وقوله تعاىل: }

 ما رُتِهب على تركه عدُم العتداِد ابلعملِ  -13

 . ]متفٌق عليه من حديث ُعبادة بِن الصَّامت["  "ال صالَة ملن مل يقرْأ بفاحتِة الكتابِ قوله صلى هللا عليه وسلم:    أمثلة =

 . ث صحيٌح أخرجه أصحاُب السُّنِن وغريُهْم[]حدي"  "ال نكاَح إالَّ بويل ٍ = وقوله صلى هللا عليه وسلم: 

 
 أشكل علىَّ قولُه: "إال ما دلَّ الدليُل".  قال:

 أيُّ شيء أشكل عليك فيه؟  قلت:

 أين املستثىن املستثىن منه؟ وهل االستثناء متصل أو منفصل؟ لقد حاولت استخراج ذلك فلم أستطع.  قال:

االستثناء هنا منقطع، وبيانُه: أنه استثىن )الصيغة املقرونة ابلقرينة( من )الصيغة اجملردة منها(، وظاهر أن  قلت:
ء على هذا منقطع، فهو كقولك: )قام القوُم إال )الصيغة املقرونة( ليست داخلة يف )الصيغة اجملردة( فاالستثنا

 محارا( فاحلمار ليس من جنس القوم؛ فلهذا يقال له استثناء منقطع.

 ذكرَت أن األمر بعد احلظر يفيد اإلابحة وليس هذا بصحيح  قال:

 بل صحيح، وكأنك تعين أنه ليس شامال.  قلت:
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 نعم  قال:

ما كان عليه قبل النهي؛ فإن كان واجبا َردَُّه واجبا وإن كان الصحيح أن األمر بعد احلظر يـَُردُّ إىل  قلت:
مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح، ويف اآلية األمر ابالصطياد بعد النهي عنه حال اإلحرام وقد كان مباحا 

 قبل النهي فلهذا رجع بعد احلظر إىل اإلابحة.

 فما مثال األمر الذي رجع إىل الوجوب بعد احلظر؟  قال:

 اله: حديُث ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت: َجاَءْت فَاِطَمُة بِْنُت َأيب ُحبَـْيٍش ِإىَل النَّيب ِ مث قلت:
؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى ةَ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَلْت: اَي َرُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ اْمَرأٌَة أُْسَتَحاُض َفاَل َأْطُهُر أَفََأدَُع الصَّالَ 

َا َذِلِك ِعْرٌق، َولَْيَس حِبَْيٍض، فَِإَذا أَقْـبَـَلْت َحْيَضُتِك َفَدِعي الصَّالََة،  َوِإَذا أَْدبـََرْت فَاْغِسِلي هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »الَ، ِإمنَّ
َم مُثَّ َصلِ ي« قَاَل: َوقَاَل َأيب: »مُثَّ تـََوضَّئِ  يَء َذِلَك الَوْقُت«َعْنِك الدَّ . فهنا حظر وهو 188ي ِلُكلِ  َصالٍَة، َحىتَّ جيَِ

ترك الصالة وقت احليضة وأمر ابلصالة بعد إدابرها والصالة قبل امتناعها ابحليض كانت واجبة فبعد زوال 
  احلظر رجع األمر إىل الوجوب ال إىل اإلابحة، وهللا أعلم.

 

 (  333( ومسلم )331، 325، 320، 306، 228رواه البخاري ) متفق عليه من حديث عائشة:  صحيح  188
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 من مسائل األمر

 قال املصنف:

.والا   ْورا لِيُل عالاى قاْصِد التَّْكرااِر، والا ي اْقتاِضي اْلفا  ي اْقتاِضي التَّْكراارا عالاى الصَِّحيِح، ِإلَّ ِإذاا دالَّ الدَّ
:)  عاطفة على )األمر( أي: األمر كذا وصيغته كذا وال يقتضي كذا. وجيوز أن تكون استئنافية.   )وا

:)  انفية  )لا
وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مسترت فعل مضارع مرفوع  )ي اْقتاِضي(:

 جوازا تقديره )هو( يعود على )األمر(
  :)  مفعول به  )التَّْكراارا

 متعلق بـ )يقتضي(، وأصل الكالم على حذف مضاف والتقدير: )على القول الصحيح(.  )عالاى الصَِّحيِح(:
ما تعلق هبا معطوفة على مجلة )األمر استدعاء( إن جعلت الواو عاطفة، واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول و 

 وفيه عطف الفعلية على االمسية وهو جائز، أو استئنافية إن جعلت الواو استئنافية 
)  أداة استثناء:  )ِإلَّ

 ظرف ملا يستقبل من الزمان متضمن معىن الشرط  )ِإذاا(:
:)  من اإلعراب. فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له  )دالَّ

لِيُل(:  فاعل، واجلملة يف حمل جر إبضافة )إذا( إليها.  )الدَّ
(، و)قصد( مضاف.  )عالاى قاْصِد(:  متعلق بـ )َدلَّ

 مضاف إليه. )التَّْكرااِر(:
:) ْورا  يعرف إعرابه مما تقدم  )والا ي اْقتاِضي اْلفا

 
 املعىن

 ذكر املصنف هنا مسألتني من مسائل األمر:

أن األمر املطلق )غري املقيد( ال يقتضي )التكرار( يعين: ال يقتضي أن تـَْفَعَلُه َمرًَّة بعد أخرى،  –األوىل املسألة 
َرََّة( يعين: وال يقتضي فعَل املأمور به مرة واحدة، إال إذا دل الدليل على قصد التكرار 

ويف بعض النسخ )وال امل
أن من العلماء من قال: )إن األمر املطلق يقتضي  على القول الصحيح. وقوله: "على الصحيح"، مقابله

 التكرار( وهو قول مرجوح عند املصنف. 
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مثال هذه املسألة: قراءة الفاحتة يف الصالة مأمور هبا فلو كنت يف صالة سرية وأنت مأموم وقرأت الفاحتة وبقي 
 عندك وقت هل تكرر قراءة الفاحتة؟ اجلواب: ال؛ ألن األمر ال يقتضي التكرار.

 أما إذا دل الدليل على قصد التكرار فإان حنمله عليه للدليل وليس لألمر.

 أمثلة على ذلك:

 األمر ابإلميان ابهلل -1
األمر بتقوى هللا، فاإلنسان مطالب هبذه االعتقادات دائما كلما كان مدركا، والقرينة: أن هذه  -2

القلب من اإلميان حلل مكانه االعتقادات لو خال منها القلب حلل مكاهنا نقيضها؛ فلو خال 
الكفر، فاإلنسان مطالب أبن يبقى على إميانه وعلى تقواه وعلى مراقبته هلل عز وجل ما دام ذاكرا 

 مدرًِكا.
الصلوات اخلمس: فهي تتكرر كل يوم، والقرينة النصوُص اليت وردت يف وجوب تكرارها: كما يف قوله  -3

من: "فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض صلى هللا عليه وسلم ملعاذ حني بعثه إىل الي
 عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة"

تعليق األمر على سبب فإذا تكرر السبب تكرر الوجوب: كالزىن سبب لوجوب احلد فمن زىن مرة فإنه  -4
 حُيَدُّ، فإن زىن مرة اثنية فإنه حُيَدُّ مرة اثنية، وإن اثلثة فثالثة وهكذا.

 أن األمر املطلق ال يقتضي الفور، أي: املبادرة إىل الفعل يف أول وقت يتمكن فيه من الفعل. –ية  املسألة الثان

واعلم أن بعض األوامر حتتاج إىل وقت واستعداد حىت يتمكن اإلنسان من فعلها: كاحلج مثال، فإذا بلغ 
يء عليه ألن احلج على املستطيع، اإلنسان وعلم بوجوب احلج عليه وأراد أن يـَُؤدِ يَُه فلم يتمكن من ذلك فال ش

وأما إن كان متمكنا من الفعل فأخره بدون عذر فهل أيمث ابلتأخري أو ال؟ اختلف العلماء يف ذلك الختالفهم  
 يف مسألة األمر املطلق هل يقتضي الفور أو ال؟ 

 فَمْن ذهب إىل أنه يقتضي الفور قال: أيمث ابلتأخري.

ر كاملصنف وأكثر الشافعية قال: ال أيمث ابلتأخري لكن لو مات قبل أن حيج وَمْن ذهب إىل أنه ال يقتضي الفو 
 مع استطاعته فإنه أيمث.
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مثال آخر: الكفارات والنذور: فإذا وجبت كفارٌة على إنسان، أو َنَذَر أن يفعل شيئا )ومل يقيْدُه بوقت وال 
يف شهر كذا أو ليال أو هنارا أو يف مكان   مكان( كأن ينذر أن يصلَي مائَة ركعٍة هلل )دون أن يقيدها أبن تكون

كذا ...اخل( هل يلزمه املبادرة وأيمث ابلتأخري أو ال؟ هذا أيضا مبين على مسألة اقتضاء األمر للفور: فَمْن ذهب 
 إىل أن األمر يقتضي الفور قال: أيمث ابلتأخري، ومن ذهب إىل أنه ال يقتضي الفور قال: ال أيمث.

 وهللا أعلم.

 يب[]قال صاح

 بنيِ  يل االستثناء يف قوله: "إال إذا دل الدليل" هل هو متصل أو منقطع؟  قال:

أرى أن االستثناء يصعب عليك كثريا وهو ابب صعب حيتاج إىل دربة فسأبينه لك؛ فاعلم أنه استثىن  قلت:
)التكرار حيث دل الدليل على قصده( من )األمر املطلق الذي ال يقتضي التكرار( وظاهر أن )التكرار( ليس 

 من جنس )األمر( فاالستثناء هنا ...

 ن املستثىن ليس من جنس املستثىن منهاالستثناء هنا منقطع أل  فبادرين قائال:

 أحسنت. فضحكت وقلت له:

 أين الدليل على أن األمر يقتضي الوجوب؟ فأان أحسب أن يف هذا تعسفا.  قال:

 وملَ؟  قلت:

 ألين أجد كثريا من األوامر الشرعية ال تقتضي الوجوب.  قال:

 أان مل أقل: إن األمر يقتضي الوجوب.  قلت:  

 قلَت، بل قلَته وكتبَته، ورجوُعَك هذا دليل على ما ظهر يل وهو أن األمر ال يقتضياآلن ترجع عما  قال:
 الوجوب، ووو...

 حسبك، أىنَّ يُْذَهُب بك؟ لقد قلُت لك: إين مل أقل: إن األمر يقتضي الوجوب.  قلت:

 فما قلَت؟  قال:
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 )األمر املطلق(: فاألول يشمل:يقتضي الوجوب، وفـَْرٌق بنْي )األمر( و  األمر املطلق ما قلُته هو: أن    قلت:

 األمر املطلق الذي يفيد الوجوب-( 1)

 واألمر املقيَّد املقرتن بقرينة تصرفه عن الوجوب، -( 2)

 فتدبر وال تعجل. 

 فقد قلَت: األمر ال يقتضي التكرار وال املرة، فكيف ذلك؟! هذا معناه أنه ال يقتضي شيئا!  قال:

ليس األمر على ما فهمَت بل املراد أن األمر ال يدل على خصوص واحد منهما فال حيمل على التكرار  قلت:
وال على املرة، وإمنا هو لطلب املاهية، ولكن املرة ضرورية؛ إذ ال يوجد حتصيُل )املأموِر به( أبقل منها؛ فتجب 

َرَّة واألصل براءة الذمة مما زاد عليها.
 امل
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 جب إل بهما ل يتم الوا

 قال املصنف:

ِة أاْمٌر اِبلطَّ  اأْلاْمِر اِبلصَّالا مباا لا ياِتمُّ اْلِفْعُل إلَّ بِِه: كا ا. وااأْلاْمُر إبِِجيااِد اْلِفْعِل أاْمٌر بِِه، وا دِهياِة ِإلايها اراِة اْلُمؤا  ها

ِة. ْأُموُر عاِن اْلُعْهدا ُْرُج اْلما ِإذاا فُِعلا خيا  وا

:)  استئنافية   )وا

 مبتدأ  )اأْلاْمُر(:

متعلق بـ )األمر( أو مبحذوف صفة له أي )األمر الكائن إبجياد الفعل( أو حال منه أي: )األمر يف  )إبِِجيااِد(:
 حال كونه اثبتا إبجياد الفعل(. و)إجياد( مضاف

 مضاف إليه. )اْلِفْعِل(:

 خرب  )أاْمٌر(:

 متعلق ابخلرب )أمر(  )بِِه(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )به(، و)ما( هنا موصولة مبعىن الذي.  مباا(:)

:)  انفية  )لا

 فعل مضارع مرفوع  )ياِتمُّ(:

 فاعل  )اْلِفْعُل(:

:)  أداة حصر  )إلَّ

متعلق بـ )يَِتم ( واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول والعائد هو : )بِِه(
 الضمري يف )به(.



165  

اأْلاْمِر(:) متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير: )وذلك كائن كاألمر( فـ)ذلك( مبتدأ و)كائن( خرب  كا
 و)كاألمر( متعلق ابخلرب.

ويصح أن تكون الكاُف امسا مبعىن )ِمْثل( وتكون يف حمل رفع خرب ملبتدإ حمذوف أي: )وذلك مثُل( وهي )أي 
وعلى هذا يقرأ )األمر( من قوله: "كاألمر ابلصالة" ابلرفع ألنه  الكاف( مضاف واجلملة بعدها مضاف إليه،

يكون مبتدأ، خربه )أَْمٌر ابلطهارة( ويكون معىن اجلميع: )وذلك مثُل هذه اجلملِة: األمُر ابلصالِة أْمٌر ابلطهارِة 
 ...اخل( وهذا وْجٌه حسٌن إن مل يكن أحسن فتأمله

ِة(: مبحذوف صفة له أي: )كاألمر الكائن ابلصالة( أو حال منه أي )األمر يف األمر( أو متعلق بـ ) )اِبلصَّالا
 حال كونه اثبتا ابلصالة(.

 خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير: )فهو أمر(  )أاْمٌر(:

اراِة(:  مثل )ابلصالة(  )اِبلطَّها

دِهياِة(:  نعت لـ)الطهارة( ونعت اجملرور جمرور  )اْلُمؤا

ا(:  متعلق بـ )املؤدية(  )ِإلايها

:)  استئنافية   )وا

 ظرف ملا يستقبل من الزمان  )ِإذاا(:

فعل ماض مبين للمجهول مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب وانئب الفاعل ضمري مسترت تقديره  )فُِعلا(:
السياق، أي: وإذا فـََعَل املكلُف الفعَل املأموَر به على الوجه  هو يعود على )الفعل املأمور به( املفهوم من

 املطلوب منه شرعا فإنه خيرج عن العهدة، واجلملة من الفعل وانئب الفاعل يف حمل جر إبضافة )إذا( إليها.

ُْرُج(:  فعل مضارع مرفوع ألنه جواب شرط غري جازم  )خيا

ْأُموُر(: التقدير )خيرج الشخص املأمور(، واجلملة ال حمل هلا من فاعل وأصله صفة ملوصوف حمذوف و  )اْلما
 اإلعراب جواب الشرط
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ِة(:  متعلق بـ )خيرج(  )عاِن اْلُعْهدا

 

 املعىن

أي  –ما ال يَِتمُّ األمر إال به فهو مأمور به، وإذا فـََعَل املكلُف الفعَل املأمور به على الوجه الصحيح فإنه 
 خيرج عن املطالبة ابلفعل مرة أخرى.خيرج عن العهدة أي:  –الشخص املأمور  

قوله تعاىل: }َوأَِقيُموْا الصَّاَلَة{ فالصالة مأمور هبا، وال تتم الصالة إال ابلطهارة وما اليتم )املأمور به( إال  مثال:
به فهو مأمور به أي أن الطهارة مأمور هبا لتتم الصالة على الوجه الصحيح املأمور به، فاملكلف إذا أدى 

بشروطها وأركاهنا مل يطاَلب إبعادهتا مرة أخرى أما إذا مل يؤدها على الوجه املأمور به كأن ترك شيئا من الصالة 
 أركاهنا أو شروطها اليت ال تتم الصالة إال هبا مل خيرج عن العهدة بل يطالب إبعادهتا مرة أخرى.

 ]قال صاحيب[

 هل قاعدة )ما ال يتم املأمور إال به فهو مأمور به( مثل قاعدة )ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب(؟  قال:

 ليست مثَلها  قلت:

 فما الفرق بينهما؟  قال:

 ال فرق  قلت:

 فنظر إيلَّ متعجبا

فظ: )ما مها سواء، ال فرق بينهما، فهذه القاعدة هي نفسها األخرى، ولكن أكثر العلماء يذكروهنا بل فقلت:
 ال يتم الواجب إال به فهو واجب(، وبعضهم يذكرها بلفظ: )ما ال يتم املأموُر به إال به فهو مأمور به(.

 فهال شرحت يل هذه القاعدة مع ضرب بعض األمثلة  قال:

مُتُه الَّيت ينبيِن عليها حتصُلُه، يرجُع إىلاعلم أن   قلت:   ثالثِة أقساٍم:ما يتوقَُّف عليه اإلتياُن ابلواجِب، وهَو مقدِ 

 [ ما ل يدُخُل حتتا ُقدرِة العبِد.1]



167  

مٌة ال تَِتمُّ صالُة الظُّهِر إالَّ هبا لكنَّها ليسْت حتَت ُقدَرِة  مثُل: زواِل الشًّمِس لوجوِب صالِة الظُّهِر، فهذِه مقدِ 
كلَِّف. فهذا الِقسُم ال يندرُج حتَت املسألِة املذكورِة.

ُ
 امل

 [ ما يدُخُل حتتا ُقدرِة املكلَِّف لكنَُّه غرُي مأموٍر بتحِصيِلِه.2]

 النِ صاِب لوجوِب الزَّكاِة، واالستطاَعِة لُوجوِب احلجِ ، فإنَّه حتَت ُقدرتِه أن جيمَع النِ صاَب، وأن بُلوغِ  مثُل:
 يكتِسب لُِيحقِ ق االسِتطاعَة للحجِ ، لكنَّ ذلَك ال جيُب عليِه. فهذا ال يدخُل أيًضا حتَت املسألِة املذكورَِة.

 ٌر بتحِصيِلِه.[ ما يدُخل حتتا ُقدراِة املكلَِّف وهو مأمو 3]

 الطَّهارِة للصَّالَِة، والسَّعِي للُجُمَعِة، فهذا جيُب عليِه اإلتياُن بِه، وهو املقصوُد ابلقاعَدِة.  مثُل:

ةً ومن هذا التقسيِم ُيالحُظ أنَّ هذِه املسألَة  إلثباِت ُوجوِب ما مل يرِْد ِبُوجوبِه دليٌل، إمنا هي مسألٌة  ليسْت قاعدا
ماُت الَواجِب، أمَّا أن يُقاَل: تثُبُت هبا واجباٌت ال دليَل عليها إالَّ هذه اجلُملِة فهذا ما ال  ُقسِ مْت عليَها مقدِ 

 وجوَد لُه على التَّحقيِق.

فهذا يعين أن غايَة العبادة امتثاُل األمر؛ فَمْن ظن  "وإذا فُِعلا خرج املأمور عن العهدة"أرأيت قوله:  قال:
 الطهارة وصلَّى مث ابن حمِداث صحْت صالتُُه وخرج عن العهدة؛ ألنه امتثل األمر إبتيانه ابلصالة.

األمُر أن أييت ابلصالة مكتملة الشروط واألركان وهنا مل أيت بشروطها، فالصالة ال تسمى صالة بدون  قلت:
 خيرج عن العهدة. طهارة؛ وهلذا مل

 فقد قال األصوليون يف هذه الصورة: صالته صحيحة  قال:

 وقع اخلالف بني األصوليني والفقهاِء هنا ولكنه خالف لفظي:   قلت:

 فقال األصوليون: غاية العبادة امتثال األمر -
 ء.وقال الفقهاء: غاية العبادة سقوطها عن املكلف، يعين امتثال األمر على وجه يندفع به القضا -

 فزاد الفقهاء عن األصوليني: اندفاع القضاء
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فقد زعمَت أن اخلالف بينهما لفظيٌّ فكيف ذلك؟ واألصوليون يقولون يف هذه الصورة: صالته  قال:
 صحيحة، والفقهاء يقولون: صالته غري صحيحة!

كلٌّ من األصوليني والفقهاء يقولون بوجوب إعادة الصالة يف هذه الصورة وأمثاهِلا ولكن اخلالف يف  قلت:
يون يقولون: صالته صحيحة المتثاله األمر ولكن جتب عليه اإلعادة وصف هذه الصالة قبل اإلعادة فاألصول

 لوجود خلل يف بعض الشروط.

والفقهاء يقولون: صالته غري صحيحة لوجوب القضاء عليه وأما امتثاله األمَر أبداء الصالة فإنه مل يكن على 
 وجه يندفع به القضاء.

لعبادة قبل اإلعادة وهذا خالف لفظي غري مؤثر فظهر هبذا أن اخلالف بني الفريقني إمنا هو يف وصف ا
 ، فتأمل.التفاقهما على وجوب اإلعادة
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 قال املصنف:
ْهِي واماا لا ياْدُخُل[  ]الَِّذي ياْدُخُل يف اأْلاْمِر واالن َّ

.  ياْدُخُل يف ِخطااِب هللِا ت اعااىلا اْلُمْؤِمُنونا
ُر دا  ْجُنوُن غاي ْ اِهي واالصَّيبُّ وااْلما  اِخِلنيا يف اخلِْطااِب.واالسَّ

اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع خرب ملبتدإ حمذوف على تقدير مضاف وأصل الكالم:  )الَِّذي(:
)هذا ابب الذي يدخل يف األمر ... اخل(، وجيوز كونه مبتدأ واخلرب حمذوف على تقدير مضاف أيضا والتقدير: 

 )ابب الذي يدخل يف األمر اخل هذا موضعه(
مسترت جوازا تقديره هو يعود على )الذي( وهو العائد، واجلملة من  فعل مضارع مرفوع، والفاعل )ياْدُخُل(:

 الفعل والفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول.
 متعلق بـ )يدخل(  )يف اأْلاْمِر(:

ْهِي(:  معطوف على األمر  )واالن َّ
:)  عاطفة  )وا

 اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع معطوف على )الذي(  )ماا(:
:)  انفية حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  )لا

فعل مضارع مرفوع، والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على )ما( وهو العائد واجلملة ال حمل هلا  )ياْدُخُل(:
لداللة ما قبله عليه أي: )وما ال يدخل فيهما أي يف األمر من اإلعراب صلة )ما(، وُحِذَف اجلار واجملرور 

 والنهي( 
 

 فعل مضارع مرفوع  )ياْدُخُل(:
 متعلق بـ )يدخل( و)خطاب( مضاف )يف ِخطااِب(:

 اسم اجلاللة مضاف إليه  )هللِا(:
:) قديره هو فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، والفاعل مسترت جوازا ت )ت اعااىلا

يعود على اسم اجلاللة واملفعول به حمذوف للعلم به والتقدير )تعاىل هللا عن النقائص( واجلملة ال حمل هلا من 
 اإلعراب استئنافية. 

:)  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل  )اْلُمْؤِمُنونا
:)  استئنافية   )وا

اِهي(:  درة على آخره منع من ظهورها الثقلمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة مق  )السَّ
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:)  عاطفة  )وا

ْجُنوُن(:  معطوفان على الساهي  )الصَّيبُّ وااْلما

ُر(:  خرب مرفوع، و)غري( مضاف )غاي ْ

:)  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياء ألنه مجع مذكر سامل  )دااِخِلنيا

 متعلق بـ )داخلني(  )يف اخلِْطااِب(:

 ال حمل هلا من اإلعراب استئنافيةومجلة )الساهي ... غرُي ...( 

 املعىن

 ذََكَر املصنف هنا ترمجًة؛ )أي عنواان( هلذا الباب بقوله: "الذي يدخل ... وما ال يدخل" 

]البقرة:  اخلطاب التكليفي املتضمن لطلب الفعل أو الرتك كقوله تعاىل: }َوأَِقيُمواْ الصَّاَلَة{  : خطاب هللا(واملراد بـ )

 . [32]اإلسراء:  ، وقوله: }َواَل تـَْقَربُواْ الز اَِن{  [43

 مأخوذ من السهو وهو نسيان الشيء والغفلة عنه وذهاب القلب إىل غريه.  )الساهي(:و

 له خطاب التكليف وَمْن ال يتناوله، والقصد بيان املكلف من غريه.فمعىن الرتمجة: ابب بيان من يتناو 

َ ذلك بقوله: "يدخل يف خطاب هللا املؤمنون" أي أن كل املؤمنني يدخلون يف خطاب هللا تعاىل التكليفي  مث بنيَّ
 مث استثىن من املؤمنني بعض األصناف اليت ال تدخل يف خطاب األمر والنهي وهم ثالثة أصناف: 

 الساهي، ]مقابُِلُه )الذاكر املنتبه([ -1
 الصيب، ]مقابله )البالغ([ -2
 اجملنون، ]مقابله )العاقل([ -3

دُّ املكلف:فصار   املسلم البالغ العاقل املنتبه، فأما غري املسلم فيأيت يف الفصل اآليت، وأما الصيب واجملنون فهما   حا
ع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن املبتلى غرُي مكلََّفنْيِ ابلنص وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "رف

حىت يربأ )وىف رواية: وعن اجملنون )وىف لفظ: املعتوه( حىت يعقل أو يفيق( وعن الصيب حىت يكرب. )وىف رواية: 
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. وأما السهو والنسيان فمن عوارض األهلية فالساهي حال سهوه غري مطاَلٍب أبمر وال هني 189حىت حيتلم( "
 نتبه صار ُمَكلَّفا خماطَبافإذا ا

 ]قال صاحيب[

ملاذا قال يف الرتمجة: )الذي يدخل ... وما ال يدخل( فاستعمل )ما( اليت لغري العاقل وأطلقها على  قال:
 املكلف العاقل؟

 اجلواب عليه من وجوه:  قلت:

 (.أنه نـَزََّلُه منزلة غري العاقل ليوافق صفات غري العاقل املذكورة )اجملنون   –أحدها  

 التنبيه على أن َمْن مل يدخل يف خطاب التكليف فليس يف حكم ذوي العقول.-اثنيها  

أن )ما( واقعة على صفات َمْن يعقل كالنساء يف قوله تعاىل: }فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم ِمَن النِ َسآِء{  –اثلثها 
الطيب من النساء، وكذا ما هنا فيكون املعىن: ، فقيل: )ما( هنا واقعة على النوع أي: فانكحوا النوع [3]النساء:  

 والنوع الذي ال يدخل يف األمر والنهي.

 أن )ما( تستعمل يف العاقل قليال وهذا منه.  –رابعها  

 لو وضع املصنف هذا الباب بعد ابب النهي كان أحسن  قال:

 وضعه بعدمها كان أنسب نعم، أظن ذلك؛ ألن هذا الباب يتعلق ابلبابني )األمر والنهي( مجيعا، فلو   قلت:

 ملاذا عرب جبمع الذكور يف قوله: "يدخل ... املؤمنون" ومل يقل: )واملؤمنات(؟  قال:

 فما تقول أنت؟  قلت:

 

الرواية  ( وله 2/171( وله الرواية الثانية، والدارمى )2/100( والسياق له، والنسائى )4398رواه أبو داود ) صحيح: 189
(، وأمحد  2/59(، واحلاكم )77(، وابن اجلارود ىف املنتقى )ص 1496(، وابن حبان )2041الثالثة، وابن ماجه )

(، عن محاد بن سلمة عن محاد عن إبراهيم عن األسود عنها مرفوعا، كذا  208/1(، وأبو يعلى )ق 144، 101، 6/100)
 (. 297ذكره اإلمام األلباين يف إرواء الغليل )
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 أقول: عاملهن معاملة غري العقالء لنقصان عقلهن  قال:

 أحسنت ... لو قلت: ال أدري.  قلت:

 وملَ؟ أََلْسَن انقصات عقل ودين؟  قال:

 ذا؟بلى، فكان ما  قلت:

 ال أدري  قال:

 لو قلتها من البداية ألرحتنا؛ إذ على قولك تصري النساء غري مكلفات  قلت:

 فلماذا ترك ذكرهنَّ وهن مكلفات كالرجال؟  قال:

 اجلواب عنه من وجوه:  قلت:

 أنه من ابب التغليب فاقتصر على ذكر أشرف النوعني –األول  

ملقايسة أي أهنن يدخلن يف اخلطاب بطريق القياس أنه على ظاهره، وأحال حكم اإلانث على ا –الثاين 
 .190والتبع 

 .191أن يقدر موصوفا شامال للذكور واإلانث أي: األشخاص املؤمنون  –الثالث  

 أمل تزعم أن الصيب واجملنوَن غرُي مكلَفنْيِ؟  قال:

 بلى  قلت:

ُتـَْلفات؟  قال:
 أال تعلم أن الزكاة واجبة يف ماليهما، وكذا أروش اجلناايت وِقَيم امل

 بلى  قلت:

 أليس هذا تناقضا؟  قال:
 

 . 192لشرح الكبري على الورقات البن قاسم: ا 190

 .85- 84حاشية السوسي على قرة العني:   191
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 نعم، ليس تناقضا  قلت:

 وملَ؟  قال:

 النفكاك اجلهة  قلت:

 كيف ذلك؟قال:  

 ما هنا خطاب تكليف، وما هناك خطاب وضع  قلت:

 تزعم أنك ُتَذلِ ُل العقبات، والواقع أنك ُتَكثِ ُرها، فهالَّ َحَلْلَت هذا التناقض الذي ذكرتُه لك أبيسر من هذا   قال:

 قد ذكرت لك آنفا أن املراد بـ )خطاب هللا( هنا هو )خطاب التكليف( املتضمن لطلب الفعل أو الرتك  قلت:

 نعم  قال:

 لشيء سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا منه اخلوأما )خطاب الوضع( فقد سبق وهو جعل ا  قلت:

 فمن جهة التكليف )األمر والنهي( ال يؤمران ابلزكاة وال بقيمة املتلفات وحنو ذلك، وإمنا املأمور بذلك وليهما.

 وأما من جهة )خطاب الوضع( فاعلم:  

 فيه التكليف ابلبلوغ والعقل  ل يشرتطأنه  -أوال 

ام أبسباهبا أي: وضع أسبااب تقتضي أحكاما ترتتب عليها حتقيقا للعدل يف أن الشارع قد ربط األحك-اثنيا 
خلقه ورعاية ملصاحل العباد، فمىت ُوِجَد السبُب ُوِجَد احلكم، فإذا ُوِجَد النصاُب وجبت الزكاُة سواء كان النصاب 

احب احلق إبسقاط لبالغ أو لصيب، لعاقل أو لغري عاقل، وكذا إذا وجد اإلتالف وجب الضمان إذا مل يرض ص
 .192حقه

"ُمُروا أولدكم ابلصالة وهم أبناُء سبع سنني، واضربوهم عليها فما تقول يف قوله صلى هللا عليه وسلم:    قال:
 أليس هذا أمرا للصيب؟  وهم أبناُء عشر سنني؛ وفرهِقوا بينهم يف املضاجع."

 

 . 50شرح الورقات للفوزان:  192
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 نعم، ليس أمرا للصيب  قلت:

 اظ األمر كما سبق يف حبث )صيغة األمر(؟وملَ؟ أليس لفظ )ُمُروا( من ألف  قال:

 بلى، هو من ألفاظ األمر  قلت:

 فَمْه؟  قال:

ٌه للصبيان )األوالد(؟  قلت:  هل لفظ )ُمُروا( ُمَوجَّ

ال، ليس اللفظ  مث قال وهو يف هذه احلال:ونظر ألعلى متأمال كأنه كان غافال عن هذه احلقيقة  فسكت
 موجها لألوالد بل ألولياء أمورهم.

أحسنت، وقد قال العراقي يف طرح التثريب: "الصبيان ليسوا حمال للتكليف فال أيمرهم الشارع بشيء،  قلت:
 193وإمنا أيمرهم األولياُء بذلك على طريق التمرين كسائر ما يـَُربُّونـَُهم عليه."

 دعنا من الصيب واجملنون وأخربين عن الساهي؛ أليس سجود السهو مشروعا له؟  قال:

 بلى  قلت:

 أليس إن أتلف شيئا حال سهوه ضمنه؟  قال:

 بلى  قلت:

 فهذا تكليف له  قال:

 .194ال، ليس هذا تكليفا للساهي بل أمر له بعد ذهاب السهو عنه بتدارك ما فاته أو جرب ما أتلفه  قلت:

 كأين عرفت شرط التكليف مما سبق  قال:

 وما هو؟  قلت:

 

 ( ط. دار إحياء الرتاث العريب87 /7طرح التثريب يف شرح التقريب: )  193

 (. 206(، والتحقيقات البن قاوان: )ص149شرح الورقات البن الفركاح: )ص  194
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 شرط التكليف: فهُم اخلطاب وقوة محله  قال:

 .195ت؛ فقد قال العلماء: الساهي واجملنون ال يفهمان، والصيب ليس له الطاقةأحسن قلت له:

 وأزيدك هنا أن الساهي يدخل فيه: الناسي واملخطئ والنائم.  قال:

 أحسنت  قلت:

وأزيدك أيضا أن بعض العلماء ذهب إىل أن الصيب ليس كاجملنون؛ فالصيب ميكن أن يتوجه إليه خطاب  قال:
يفعله من األمور الواجبة على البالغني يسمى يف حقه نداب ويثاب عليه، وما يكون من الندب والكراهة، فما 

 احملرمات واملكروهات يكون مبثابة املكروه يف حقه يثاب على تركه وال يعاقب على فعله.

 ما شاء هللا، أحسنت.  قلت:

 

  

 

 . 205وان: التحقيقات البن قا  195
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 ]الكفار خماطبون بفروع الشريعة[

 قال املصنف:

: ُم؛ لِقاْوِلِه ت اعااىلا ْسالا ُهوا اإْلِ مباا لا تاِصحُّ ِإلَّ بِِه: وا رااِئِع، وا را   وااْلُكفَّاُر خُمااطاُبونا بُِفُروِع الشَّ قا ُكْم يف سا لاكا }ماا سا
  } ْ ناُك ِمنا اْلُمصالِهنيا  . [43-  42]املدثر:  قااُلوا ملا

:)  استئنافية   )وا

 مبتدأ  )اْلُكفَّاُر(:

:)  خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل )خُمااطاُبونا

 متعلق بـ )خماطبون(، و)فروع( مضاف )بُِفُروِع(:

رااِئِع(:  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة  )الشَّ

:)  عاطفة  )وا

الباء حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب، و)ما( اسم موصول مبعىن الذي مبين على  )مباا(:
 السكون يف حمل جر، واجلار واجملرور متعلق بـ )خماطَبون(

:)  انفية  )لا

:)  فعل مضارع مرفوع، والفاعل مسترت تقديره هي يعود على )فروع الشرائع(  )تاِصحُّ

:)  أداة حصر  )ِإلَّ

 اجلار واجملرور متعلق بـ )تصح(  )بِِه(:

:)  لالستئناف البياين فكأن سائال سأله: وما الذي ال تصح إال به؟ فقال: وهو اإلسالم.  )وا

:)  مبتدأ  )ُهوا

ُم(: ْسالا  خرب  )اإْلِ



177  

جمرور ابلالم وعالمة جره  )قول(:حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب،  )الالم(:)لِقاْولِِه(: 
اجلار واجملرور متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير: وذلك كائن لقوله، و)قول( مضاف الكسرة، و 

 ضمري مبين على الكسر يف حمل جر مضاف إليه  )اهلاء(و

:) فعل ماض مبين على الفتح املقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، والفاعل مسترت تقديره هو يعود  )ت اعااىلا
 جير له ذكر يف اللفظ لكنه معلوم من السياق   على لفظ اجلاللة وإن مل

 اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ  }ماا{:

ُكْم{ لاكا فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، والفاعل ضمري مسترت جوازا يعود  )سلك(:: }سا
عالمة مجع الذكور حرف مبين  م()امليضمري مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به، و )الكاف(على )ما(، و

 على السكون ال حمل له من اإلعراب، ومجلة )سلككم( من الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  }يف{:

:} قارا اسم جمرور بـ )يف( وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، واجلار واجملرور متعلق  }سا
 ابلفعل }َسَلَك{ من }َسَلَكُكْم{.

)قال( فعل ماض مبين على الضم التصاله بواو اجلماعة، و)الواو( ضمري مبين على السكون يف حمل  }قااُلوا{:
 رفع فاعل

:}  م وقلبحرف نفي وجز   }ملْا

فعل مضارع من )كان(الناقصة جمزوم بـ )مل( وعالمة جزمه السكون الظاهر على آخره وهو النون  }ناُك{:
احملذوفة ختفيفا لكثرة االستعمال واألصل )َنُكوْن( فالتقى ساكنان: )الواو والنون( فحذفت الواو ألهنا حرف علة 

 فصار )َنُك(، وامسها ضمري مسترت وجواب تقديره )حنن(.فصار )َنُكْن( مث حذفت النون ختفيفا لكثرة االستعمال  

:} لِهنيا  اجلار واجملرور متعلق مبحذوف خرب )َنُك(  }ِمنا اْلُمصا

 املعىن

 اتفق العلماء على أن الكفار:  
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 خماطبون أبصل اإلسالم وهو اإلميان. -1
 وخماطبون ابملعامالت كالبيع والشراء واإلجارة والرهن وحنوها -2
ابلعقوابت كاحلدود والقصاص، قال أبو إسحاق اإلسفراييين: "ال خالف أن خطاب وخماطبون  -3

الزواجر من الزان والقذف يتوجه على الكفار كما يتوجه على املسلمني."، وقال السرخسي: "ال 
 196خالف يف أهنم خماطبون ابإلميان والعقوابت واملعامالت يف الدنيا واآلخرة."

د هبا: األحكام العملية من األوامر كالصالة والزكاة، والنواهي كالزان وشرب اخلمر( )واملرا  = وأما فروع الشريعة
 فقد اختلفوا فيها على مذاهب:

أهنم خماطبون بفروع الشرائع كما ذكره املصنف وهو مذهب الشافعي وأصح الروايتني عن أمحد ومذهب -األول
، لكن هذا 197وأكثر املعتزلة وهو الصحيح املالكية وبعض احلنفية كأيب بكر الرازي ومذهب أهل احلديث

 اخلطاب مشروط ابإلسالم فهم خماطبون ابلفروع ومبا ال تتم إال به وهو اإلسالم.

أهنم ليسوا مكلفني ابلفروع وبه قال مجهور احلنفية وهو رواية عن أمحد وإليه ذهب الشيخ أبو حامد -الثاين
ة، وابن خويز منداد املالكي، وقال اإلبياري: إنه ظاهر مذهب االسفراييين من الشافعية وعبد اجلبار من املعتزل

 مالك.

أهنم مكلفون ابلنواهي دون األوامر واحتجوا أبن الكافر يتصور منه االنتهاء عن املنهيات يف حالة -الثالث
 الكفر خبالف العبادات فعلم أهنم مل يكونوا خماطبني هبا.

هي قال الزركشي: "ولعله انقلب مما قبله ويرده اإلمجاع السابق على أهنم مكلفون ابألوامر فقط دون النوا-الرابع
 تكليفهم ابلنواهي".

 أن املرتد مكلف دون الكافر األصلي.-اخلامس

 أهنم مكلفون مبا عدا اجلهاد، أما اجلهاد فال؛ المتناع قتاهلم أنفسهم-السادس

 

( د. عبد الكرمي النملة ط. دار العاصمة، والبحر احمليط للزركشي  146 /2إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ) 196
 ( ت. عبد القادر عبد هللا العاين ط. وزارة األوقاف ابلكويت. 400 /1)

 (. 155-  154التحقيقات والتنقيحات السلفيات ملشهور حسن آل سلمان ) 197
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 األشعري، وحكاه سليم الرازي عن بعض األشعريةالتوقف حكاه الشيخ أبو حامد االسفراييين عن  -السابع

وهو وجه خرَّجه الزركشي من تصرفات األصحاب يف الفروع وهو التفصيل بني احلريب وغريه فاحلريب -الثامن 
 .198غري مكلف ابلفروع وأما غريه فمكلف هبا

 ]قال صاحيب[

 ع؟ملاذا َوَقَع اإلمجاع على أن الكفار خماطبون ابإلسالم دون الفرو   قال:

 ألن اإلسالم خيرج من الكفر املوجب للخلود يف النار وال كذلك الفروع.  قلت:

وألن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث إىل الناس كافة ليدعوهم إىل اإلميان؛ فلو مل يكونوا خماطَبني ابإلسالم مل 
 يكن للرسالة فائدة وكان إرسال الرسل عبثا.

 ، متحقق فيهم.وألن مناط التكليف، وهو البلوغ والعقل

 هل يثاب الكافر لو صلى أو زكى أو فعل غري ذلك من فروع اإلسالم؟  قال:

 ال  قلت:

 فما فائدة خطاهبم هبذه الفروع؟  قال:

 لكي يعذبوا يف اآلخرة على تركها كما يعذبون على ترك اإلميان.  قلت:

 أفهم من هذا أن فائدة خطاهبم هبا أخرويٌة فقط  قال:

 الصحيح أن مثت فوائد دنيوية أيضا مرتتبة على خطاهبم ابلفروع منها:يقال هذا، ولكن    قلت:

 تنفيذ طالق الكافر وعتقه وظهارِه وإلزامه الكفارة -1
ومنها: إذا قتل احلريبُّ مسلما ففي وجوب القود أو الدية خالف مبين على االختالف يف خطاهبم  -2

 ابلفروع

 

 (. 403- 398 /1البحر احمليط للزركشي ) 198
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املسجد أو ال؟ فيه خالف كذلك مبين على هذه ومنها: هل جيوز متكني الكافر اجلنب من دخول  -3
 املسألة

 ومنها: حترمي مثن اخلمر عليهم كما نص عليه الشافعي -4
ومنها: أهنم هل يقطعون يف السرقة ويقتلون يف احلرابة حدا أم غري حد؟ فمن ذهب إىل أهنم غري  -5

فع فهو تعزير ال حد؛ مكلفني ابلفروع قال: إهنم يقطعون يف السرقة ويقتلون يف احلرابة من ابب الد 
 ألن احلدود كفارات ألهلها وليست هذه كفارات

ومنها: إذا دخل الكافر مكة فأسلم وأحرم فهل عليه دم لرتك امليقات أو ال؟ قال الشافعي: عليه دم  -6
ألنه خماطب ابلفروع فبعد اإلسالم يستأنف الفرائض من يوم أسلم غري أنه ال يؤمر إبعادة ما فرط 

نها، وقال حممد بن احلسن: ليس عليه دم لرتك امليقات ألنه مل يكن عليه حيث إنه فيه يف الشرك م
 غري خماطب ابلفروع

ومنها: هل حيل للمسلم أن يطأ زوجته النصرانية إذا خرجت من احليض قبل أن تغتسل وميضي عليها  -7
جيب أن  وقت صالة؟ فيه خالف مبين على هذه املسألة فمن قال: )إهنم خماطبون ابلفروع( قال:

تغتسل أوال، ومن قال: )إهنم غري خماطبني ابلفروع( قال: ال جيب أن تغتسل ألهنا غري مأمورة 
 بذلك

لقد تفكرت فلم أجد إال أن الكافر ليس أهال للعبادة؛ ألنه ال يثاب، فلما مل يكن من أهل الثواب مل قال:  
 يكن من أهل اخلطاب.

 فهذا استعمال للعقل مع ورود النص، وَردٌّ للنص ابلعقل.  قلت:

 فأين النص على هذه املسألة؟قال:  

ما ذكره املصنف اإلمام وهو قوله تعاىل: }ِإالَّ َأْصَحاَب الَيمنِيِ يف َجنَّاٍت يـََتَسآَءُلوَن َعِن اْلُمْجرِِمنَي َما قلت:  
ُب بِيَـْوِم َسَلَكُكْم يف َسَقَر قَاُلواْ ملَْ َنُك ِمَن ا ْلُمَصلِ نَي َوملَْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنَي وَُكنَّا خَنُوُض َمَع اخْلَآِئِضنَي وَُكنَّا ُنَكذِ 
يِن َحىتَّ أاََتاَن الَيِقنُي{ ]املدثر:    [47  –  39الدِ 

، مث قال:  آنت أعلُم أم أبو حنيفة  فسكتا

 أانفعلمت ما سيقوله ففاجئته بقويل:  
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ةٍ    وانتفخت أوداجه وهو يكظم غيظهفنظر إيلَّ حِبدَّ

 َهوِ ْن عليك فلم أكمل كالمي بعدفقلت له:  

 وهل بقي بعد قولك هذا كالم، لقد فضلت نفسك على أيب حنيفة رمحه هللا فماذا تقول بعد هذا؟!قال:  

 أان مل أقل إال احلقفأردت اإلمعان يف استثارته فقلت:  

 ه عين وهنض ليرتكينوأراد أن يفتك يب مث أعرض بوجه  فازداد غيظا

 على رِْسِلَك فأان مل أنتِه مما أردت قـَْوَلهُ   فقلت له:

 وهو معرض عين: قل ما تشاء وأوجز فإين على عجل  فقال

 أان ال أساوي قالمة ظفر من أيب حنيفة رمحه هللا  قلت:

 وهل هذا هو ما أردت أن تقوله حني قلَت: أانفالتفت إىلَّ متهلال قائال:  

 هونعم، هذا  قلت:  

 فإذا أقررت هبذا فهل عرفَت هذا الدليل ومل يعرفه أبو حنيفة  قال:

هبذا ضل املتعصبون من املقلدة، فمهما جئتهم بنص من كتاب أو سنة أو استدالل صحيح من قياس أو قلت:  
أثر وحنو ذلك إال أجابوا مبثل ما أجبت به مستنكرين أن يذهب هذا الدليل عن إمامهم ويعلمه َمْن هو دونه 

 فجعلوا إمامهم ال جيوز أن خيفى عليه دليل وال أن يذهب عنه تعليل.

 أكمْل.فقال يل:   وقد كان صاحيب رجال منصفا غري متعصب

 إن أحببت أن أزيدك أدلة أخرى فعلت.فقلت:  

 نعم، أحب ذلكقال:  

 األدلة على أن الكفار خماطبون بفروع الشريعة منها:  قلت:
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آايت سورة املدثر السابقة، وجه الداللة منها: أهنم ذكروا أن من سبب العذاب أهنم مل يصلوا يف الدنيا  -1
 ومل يزكوا )وهو املراد إبطعام املسكني وهللا أعلم( وكوهنم كانوا خيوضون مع اخلائضني.

 ونقص املكيال   أنه تعاىل ذم قوم شعيب ابلكفر -2
 وذم قوم لوط ابلكفر وإتيان الذكور  -3
 وذم عادا قوم هود ابلكفر وشدة البطش  -4
، فـ)أل( يف }النَّاِس{ [97]آل عمران:  قوله تعاىل: }َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبياًل{   -5

 لالستغراق فتشمل املؤمن والكافر.
نَي َحىتَّ أَتْتِيَـُهُم اْلبَـي ِ  -6 َنُة َرُسوٌل ِمَن قوله تعاىل: }ملَْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكنَي ُمنـَْفكِ 

ْن بـَْعِد َما َجاَءتْـُهُم  اَّللَِّ يـَتـُْلو ُصُحًفا ُمَطهَّرًَة ِفيَها ُكُتٌب قـَيِ َمٌة َوَما تـََفرََّق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ مِ 
يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويـُْؤتُوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن    اْلبَـيِ َنُة َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

 ملشركني( فإًذا هم مأمورون ،  الضمري يف }أُِمُروْا{ يعود على )أهل الكتاب وا[5  –  1]البينة:  اْلَقيِ َمِة{  
ُ ِإالَّ   -7 اِبحلَْقِ  َواَل يـَْزنُوَن قوله تعاىل: }َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا آَخَر َواَل يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ

،  [69، 68]الفرقان:  َياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهااًن{  َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أاََثًما. ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم اْلقِ 
 فسبب مضاعفة العذاب األمور الثالثة: الكفر والقتل والزان.

ِق ِإىَل َربِ َك قوله تعاىل: }َكالَّ ِإَذا بـََلَغِت التـَّرَاِقَي. َوِقيَل َمْن رَاٍق َوَظنَّ أَنَُّه اْلِفرَاُق َواْلتَـفَِّت السَّاُق اِبلسَّا -8
َق َواَل َصلَّى َوَلِكْن َكذََّب َوتـََوىلَّ مُثَّ َذَهَب ِإىَل أَْهِلِه يـََتَمطَّى{  يـَوْ  –  26]القيامة:  َمِئٍذ اْلَمَساُق َفاَل َصدَّ

 ، فذم الكفار على ترك الصدقة وعلى ترك الصالة فدلعلى أهنم خماطبون هبما. [33
، فتوعد [7،  6]فصلت:  ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم اِبآْلِخرَِة ُهْم َكاِفُروَن{  قوله تعاىل: }َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكنَي. الَِّذيَن اَل يُـ  -9

 هللا املشركني ابلويل لكفرهم وألهنم ال يؤتون الزكاة. 
{ نَ قوله تعاىل: }الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اَّللَِّ زِْداَنُهْم َعَذااًب فـَْوَق اْلَعَذاِب مبَا َكانُوا يـُْفِسُدو  -10

 ، فرتب هللا عز وجل زايدة العذاب على الكفر وعلى الصد عن سبيل هللا.[88]النحل:  

هذه أدلة ظاهرة على هذه املسألة تبني رجحان مذهب اجلمهور فيها وهو أن الكفار خماطبون ابلفروع قال:  
 ولكن...

 لكن ماذا؟قلت:  
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ون ابلفروع، فإذا نظرت يف كتب الفقه لكين أجد األصحاب يذكرون يف كتب األصول أن الكفار خماطبقال:  
 وجدهتم يقولون: إن الصالة والزكاة والصيام واحلج ال جتب على الكافر األصلي، فكيف نوفق بني ذلك؟

 ...قلت:  

 وأخرى وهي أهنم كيف يكلفون مبا لو فعلوه ملا صح منهم؟ أليس هذا تكليَف ما ال يطاق؟فبادرين قائال:  

.  فسكتُّ

 قد حتريت يف أمريأجبين فإين  فقال: 

 إمنا أنتظر فراغك مما عندك  قلت:

 قد فرغت فأجبين  قال:

أما قولك: كيف يكلفون مبا لو فعلوه ملا صح منهم؟ وأنه تكليف مبا ال يطاق. فالذي أوقعك يف هذا قلت:  
 وقعت فيهاإلشكال أنك مل تنظر إال إىل نصف املسألة وتركت نصفها اآلخر ولو أنعمت النظر ملا وقعت فيما  

 وكيف ذلك؟قال:  

 ألنك مل تنظر إال إىل قوهلم: )الكفار خماطبون ابلفروع(قلت:  

 أليست هذه هي املسألة؟قال:  

 بلى ولكن هلا تتمة  قلت:

 وما هي؟قال:  

 هي قول املصنف: "ومبا ال تصح إال به وهو اإلسالم."  قلت:

.  فسكتا

 الواجب إال به فهو واجب(؟أليس قد مر علينا قاعدة )ما ال يتم  قلت:  

 بلىقال:  
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فالصالة والزكاة والصيام واحلج و...اخل كلها واجبة على الكافر وال تصح منه إال بشرط تقدم اإلسالم قلت: 
ْحِدَث خماَطب ابلصالة ومبا ال تصح الصالة إال به وهي الطهارة، فلو 

ُ
على اإلتيان هبذه الفرائض، فكما أن امل

صالته وهو مع ذلك خماَطب هبا وابلطهارة ألن الصالة ال تصح إال هبا فهو خماطب  صلى وهو حمِدث مل تصح
ابألمرين مجيعا، وكذلك الكافر خماطب ابلفروع ومبا ال تصح إال به وهو اإلسالم فهو خماطب ابألمرين مجيعا  

 تصح هذه الفروع كاحملِدث، فلو صلى أو زكى أو صام ... اخل وهو كافر مل تصح منه ألنه مأمور بتقدمي ما ال
حِدث لو صلى حمِداث مل تصح 

ُ
إال به وهو اإلسالم، فلو مل يسلم مل تصح صالته وال زكاته وال صومه ... اخل كامل

 صالته وبقي مطالَبا هبا وبتقدمي ما ال تصح إال به

قد فهمت هذه جيدا، وبقي السؤال األول؛ وهو اختالف طريقة األصحاب يف كتب األصول عن كتب قال:  
 الفروع؟

جوابه ما تقدم وهو أهنم مكلفون ابلفروع وبتقدمي األصل الذي ال تصح الفروع إال به وهو اإلسالم، فإذا قلت: 
مضى زمن ميكن فيه حتصيل األصل والفرع ومل يفعلوا أمثوا عليهما مجيعا؛ كاحملِدث على ترك الصالة، قال 

بني إطالق أصحابنا يف )األصول(: التكليف، ويف الزركشي بعد أن ذكر هذا اجلواب: "وهذا انفع يف اجلمع 
الفروع: أن الصالة والزكاة والصيام واحلج ال جتب على الكافر األصلي، ومل يزل هذا اإلشكال يدور يف 

 . 199النفس"
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 ]األمر ابلشيء هني عن ضده والعكس صحيح[

ْهُي عاِن   ِه، واالن َّ ْيِء ن اْهٌي عاْن ِضدِه ِه.وااأْلاْمُر اِبلشَّ ْيِء أاْمٌر ِبِضدِه  الشَّ

:)  استئنافية   )وا

 مبتدأ  )اأْلاْمُر(:

ْيِء(:  متعلق بـ )األمر(  )اِبلشَّ

 خرب  )ن اْهٌي(:

ِه(:  متعلق بـ )هْني( )عاْن ِضدِه

ِه(: ْيِء أاْمٌر ِبِضدِه ْهُي عاِن الشَّ  يعرف إعرابه مما تقدم  )واالن َّ

 املعىن

 يعمل هبا الفقهاء ويبنون عليها كثريا من فروعهم الفقهية ومعناها: هذه قاعدة من القواعد األصولية اهلامة اليت
 بواحد من أضداده.، وأن النهي عن الشيء يستلزم األمر  مجيع أضدادهأن األمر ابلشيء يستلزم النهي عن 

 ]قال صاحيب[

 ما معين هذه القاعدة؟  قال:

 هو ما سبق: أن األمر ابلشيء يستلزم النهي عن ضده  قلت:

 سر يل قولك: األمر ابلشيء هني عن مجيع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بواحد من أضداده.فف  قال:

مثال الشق األول من القاعدة وهو )األمر(: أننا مأمورون ابلقيام يف الصالة لقوله تعاىل: }َوُقوُموْا َّللَِِّ  قلت:
، وقوله صلى هللا عليه وسلم: "َصلِ  قائًِما فإن مل تستطع فقاعدا فإن مل تستطع فعلى [238]البقرة: قَانِِتنَي{ 

و)القيام( له أضداد من: القعود والركوع والسجود واالضطجاع، فإذا ترك اإلنسان جنب."  فهنا أمر بـ )القيام(، 
القيام لغري عذر وصلى قاعدا أو مضطجعا أو راكعا أو ساجدا دون قيام مل تصح صالته؛ ألن األمر ابلقيام 

 يستلزم النهي عن مجيع أضداده.
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واحد من أضداده( فمثاله قوله صلى هللا عليه وأما الشق الثاين من القاعدة وهو: )أن النهي عن الشيء أمر ب
وسلم: "ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول وال غائط." فاإلنسان إذا جعل القبلة عن ميينه أثناء قضاء 

 احلاجة فقد اجتنب النهي، وإذا جعلها عن يساره فقد اجتنب النهي أيضا

 ملاذا كان النهي عن الشيء أمر بضد واحد؟قال:  

ألنك لو تلبست أبي ضد من أضداد النهي انشغلت عن املنهي عنه، ومل تكن متلبسا به وال عامال به،   قلت:
كما سبق يف مثال النهي عن استقبال القبلة عند قضاء احلاجة فلو جعلت القبلة عن ميينك مل تكن مستقبال هلا 

 ولو جعلتها عن يسارك مل تكن مستقبال هلا.

 ة أن األمر ابلشيء هو عني النهي عن ضده؟هل أفهم من هذه القاعد  قال:

 ال.  قلت:

 ظاهر القاعدة يدل على ذلك فلماذا تنفيه؟  قال:

 هل صيغة )افعل( هي نفسها )ال تفعل(؟  قلت:

 ومل ينطق بشيء. فنظر إىلَّ 

 هل قولك: )قُْم( هو نفسه قولك: )ال تقعد(.  قلت:

 ال.  مث قال:فتفكََّر قليال وهو ينظر إىلَّ  

 األمُر ابلشيء ليس عنَي النهي عن ضده.إذن ف  قلت:

 نعم، ليس عيَنه، ولكن ملاذا أجدهم يف كتب األصول يقولون: األمر ابلشيء هو عني النهي عن ضده؟  قال:

 اعلم أن كون )األمر ابلشيء هو عني النهي عن ضده( من املسائل اليت فيها الناُر حتت الرماد.  قلت:

 وملَ؟  قال:

 زعم ابطل، واملبين على ابطل ال شك أنه ابطل.ألهنا مبنية على    قلت:
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 وكيف ذلك؟  قال:

 اعلم )أوال( أن هذه املسألة فيها ثالثة مذاهب:   قلت:

 أن األمر ابلشيء هو عني النهي عن ضده وهذا قول مجهور املتكلمني.  –األول  

؛ ألن قولك: اسكن، أن األمر ابلشيء ليس عني النهي عن ضده ولكنه يستلزمه، وهذا أظهر األقوال–الثاين 
يستلزم النهي عن احلركة؛ ألن املأمور به وهو )السكون( ال ميكن وجوده مع التلبس بضده وهو )احلركة(؛ 
الستحالة اجلمع بني الضدين. وهذا قول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع القاضي الباقالين يف آخر مصنفاته 

 وكان يقول ابلقول األول.

 يتضمنه، وهو قول املعتزلة واإلبياري من املالكية، وإمام احلرمني والغزايل من الشافعية  أنه ليس عينه وال–الثالث  

 قلَت: إن هذه املسألة من املسائل اليت فيها النار حتت الرماد ومل تبني ذلك.  قال:

 لو تركَتين بينُت.  قلت:

 فبنيِ  كيف ذلك.  قال:

: "الذي يظهر وهللا أعلم أن قوَل املتكلمني وَمْن وافقهم من 200-رمحه هللا  –قال الشيخ الشنقيطي  قلت:
األصوليني: )أن األمر ابلشيء هو عني النهي عن ضده( مبينٌّ على زعمهم الفاسد: أن )األمر قسمان: نفسي 

 يغة( ا. هـ. هل فهمت اآلن.عن الص اجملرَّدُ ولفظي( وأن )األمر النفسي: هو املعىن القائُم ابلذات  

 ال.  قال:

إهنم جيردون )األمر( عن الصيغة وينظرون إىل املعىن القائم ابلنفس فقولك: )اسكن( معناه الذي يف  قلت:
 النفس: تْرُك احلركة، وقولك: )ال تتحرك( معناه الذي يف النفس: ترك احلركة. فاملعىن القائُم ابلنفس واحد 

 اياااااه، أتعين أهنم يبنون هذا على مسألة عقدية وهي معتقدهم يف صفة الكالم أبنه الكالم النفسي؟  قال:

 نعم، ولكين مل أقل ذلك من عندي بل نقلته عن الشيخ الشنقيطي رمحه هللا  قلت:
 

 ( للشيخ حممد األمني الشنقيطي ط. دار عامل الفوائد. 37مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر )ص 200
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 فهال نقلَت يل بعض كالمه هنا  قال:

وضح ذلك: اشرتاطهم يف كون )األمر حسنا، سأنقل لك بعض كالمه فبعد أن ذكر ما سبق قال: "وي قلت:
هنيا عن الضد( أن يكون األمر نفسيا، يعنون اخلطاب النفسي اجملرد عن الصيغة، وجزم ببناء هذه املسألة على 
الكالم النفسي صاحب )الضياء الالمع( وغريه، وقد أشار املؤلف إىل هذا بقوله: "من حيث املعىن، وأما 

من املسائل اليت فيها النار حتت الرماد؛ ألن أصل هذا الكالم مبينٌّ على زعم الصيغة فال" ومل ينتبه ألن هذا 
ابطل وهو أن كالم هللا جمرد املعىن القائم ابلذات اجملرد عن احلروف واأللفاظ ألن هذا القول الباطل يقتضي أن 

 ا.هـ 201ألفاظ كلمات القرآن حبروفها مل يتكلم هبا ربُّ السماوات واألرض، وبطالن ذلك واضح"

 إذن فهذه مسألة َعَقِديَّة وال دخل هلا يف أصول الفقه  قال:

 بل هلا دخل وينبين عليها أحكام كثرية  قلت:

 فاضرب يل مثاال واحدا أَِقْس عليه.  قال:

 لو قال الرجل المرأته: )ِإْن خالْفِت هنِيي فأنت طالق( مث قال هلا: )قومي( فقعدت.  قلت:

 نعم، ماذا يكون لو حدث هذا؟  منتبها جدا وإذا به يقول:احيب إذا يب أجُدُه وبينا أان أضرب هذا املثال لص

 ُتطَلَُّق وال ُتطَلَُّق وتطلق على الراجح.  قلت:

 ما هذا؟  قال:

 هذا جواب ما ذكرتَ   قلت:

 وكيف ذلك؟ مل أفهم شيئا، فلو زدته بياان  قال:

 نعم، وقرة عني، بيانه كاآليت:  قلت:

 ُتطَلَُّق على املذهب األول القائل أبن: )األمر ابلشيء هو عني النهي عن ضده(= أهنا  

 

 . 37مذكرة أصول الفقه  201
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 = وال ُتطَلََّق على املذهب الثالث القائل أبن: )األمر ابلشيء ليس عني النهي عن ضده وال يستلزمه(

ولكنه يستلزمه( = ُتطَلَُّق على الراجح على املذهب الثاين القائل أبن: )األمر ابلشيء ليس عني النهي عن ضده  
وإمنا قلنا: على الراجح؛ ألنه يتفرع على اخلالف يف )الزم القول( هل هو قول أو ال؟ والراجح: أنه قول إذا 

 .202التزمه قائله، ما عدا كالم هللا سبحانه وكالم رسوله صلى هللا عليه وسلم فالزمه حق مطلقا

 

  

 

 ( عبد احلميد الرفاعي. 60الشرح الوسيط على الورقات )ص  202
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 النهي

 قال املصنف:

رْ  ْهُي: اْسِتْدعااُء الت َّ ِبيِل اْلُوُجوبِ واالن َّ  ِك اِبْلقاْوِل ممَّْن ُهوا ُدوناُه عالاى سا

:)  استئنافية   )وا

ْهُي(:  مبتدأ  )الن َّ

 خرب، وهو مضاف )اْسِتْدعااُء(:

 واالستدعاء معناه: الطلب، أي: طلب الرتك

ْرِك(:  مضاف إليه  )الت َّ

 متعلق مبحذوف حال من )استدعاء( أي: حالة كون ذلك االستدعاء كائنا أو مدلوال عليه ابلقول  )اِبْلقاْوِل(:

مكونة من كلمتني: )ِمْن(: حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، )َمْن(: اسم موصول  )ممَّْن(:
  (مبعىن الذي مبين على السكون يف حمل جر، واجلار واجملرور متعلق بـ )استدعاء

:)  مبتدأ  )ُهوا

)دون( ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق مبحذوف خرب، و)دون(  )ُدوناُه(:
مضاف و)اهلاء( ضمري مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه، واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال 

 حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول )َمْن(

ِبيِل( اجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من اخلرب )استدعاء( أي: حالة كون االستدعاء على سبيل   :)عالاى سا
 الوجوب، و)سبيل( مضاف

 مضاف إليه  )اْلُوُجوِب(:

 املعىن
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 هذا تعريف النهي وهو: طلب الرتك ابلقول ممن هو دونه )أي دون الطالب( على سبيل احلتم واإللزام.

 .  [27]األنفال:  َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل خَتُونُوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوا أََمااَنِتُكْم َوأَنـُْتْم تـَْعَلُموَن{  مثال: قوله تعاىل: }اَي أَيُـّ 

 فهذا طلُب ترٍك، وهو ترُك اخليانة.

 والطلب حاصل بواسطة القول.

 واملطلوب منه )العبد( أقل رتبة من الطالب؛ إِذ الطالُب هو هللا سبحانه.

 طلب حصل على سبيل اإللزام.وال

 .203النتيجة: أن هذا الطلب يسمى هنيا

 ]قال صاحيب[

 أرى أن تعريف النهي مشابه لتعريف األمر  قال:

 نعم، ولكن بينهما فرق  قلت:

 وما هو؟  قال:

 األمر طلب فعل، والنهي طلب ترك  قلت:

 متعجبا كأنه مل يعجبه ما أقول وذلك لظهور هذا الفرق جدا. فنظر إيلَّ 

واألمر بعد احلظر يرجع إىل ما كان عليه قبل النهي: واجبا أو مندواب أو مباحا كما سبق، وأما النهي    فقلت له:
قول بعد األمر فليس كذلك بل هو للتحرمي فقط وال يعترب تقدم الوجوب قرينة دالة على اإلابحة، بل اإلمجاع من

 .204على أن النهي بعد الوجوب للحظر والتحرمي

 

 ( ط. دار االعتصام40- 39شرح الورقات خلالد ابمحيد األنصارى ) 203
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إذا كان تعريف النهي مشاهبا لتعريف األمر فلماذا مل يذكر يف ابب النهي من املباحث مثل ما ذكره يف  قال:
 ابب األمر مثل الصيغة وغريها؟

 قلت: كأن املصنف يريد أن يشري بذلك إىل أن مباحث النهي هي نفسها مباحث األمر فمثال:

 = )صيغة األمر(: )افْـَعْل( فيـُْفَهم من ذلك 

 أن )صيغة النهي(: )ال تفعْل(.

 = )صيغة األمر(: حُتَْمُل على )الوجوب( يف األصل فيفهم 

 أن )صيغة النهي(: حُتَْمُل على )التحرمي( يف األصل أي: إذا خلت من القرينة كما سبق يف األمر.

 هم  = األمر )ال يقتضي الفور وال التكرار( فيف

 أن النهي )يقتضي الفور والدوام(

 .205وهكذا

 فقوله يف التعريف: "على سبيل الوجوب" معناه وجوب الرتك  قال:

 نعم.  قلت:

 وذكر هذا القيد إلخراج )الكراهة( ألهنا ليست على سبيل وجوب الرتك  قال:

 نعم، أحسنت.  قلت له:

 ت الصيغة واحدة.ولكين ال أدري كيف أفرق بني الكراهة والتحرمي إذا كان  قال:

 سبحان هللا، لقد ذكرَت أنت هذا اآلن وهو: إن كان على سبيل وجوب الرتك أو ال؟  قلت:

قال: أان أعلم هذا، ولكين أسأل: كيف أعرف أن صيغة النهي هذه املراد منها وجوب الرتك أو أهنا ليست على 
 سبيل وجوب الرتك.

 

 (. 40األنصاري )صشرح الورقات خلالد  205
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 ابلدليل والقرينة كما سبق يف مباحث األمر.  قلت:

 فاضرب يل مثاال على الكراهة أو مثالني.  قال:

 قلت: مثال الكراهة:

= أنه صلى هللا عليه وسلم قد هنى عن املشي بنعٍل واحدة فَعْن َأيب ُهَريـْرََة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم 
يًعا، أَ  يًعا«قَاَل: »الَ مَيِْش َأَحدُُكْم يف نـَْعٍل َواِحَدٍة، لُِيْحِفِهَما مجَِ ، فحمل العلماء هذا النهَي على 206ْو لِيُـْنِعْلُهَما مجَِ

الكراهة، فمن ذلك مثال قول ابن حبان بعد أن روى هذا احلديث: "قـَْولُُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْحِفِهَما 
يًعا« أَْمُر َنْدٍب َوِإْرَشاٍد، َقَصَد هِبَِما  يًعا، أَِو انـَْعْلُهَما مجَِ الزَّْجَر َعِن اْلَمْشِي يف نـَْعٍل َواِحَدٍة، أَْو ُخفٍ  مجَِ

 .207واحدة"

= مثال آخر: أنه صلى هللا عليه وسلم هنى أن ميس الرجل ذكره بيمينه فَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب قـََتاَدَة، َعْن أَبِيِه، 
ا َشِرَب َأَحدُُكْم َفاَل يـَتَـنَـفَّْس يف اإِلاَنِء، َوِإَذا أََتى اخَلاَلَء َفاَل مَيَسَّ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »ِإذَ 

 208ذََكرَُه بَِيِميِنِه، َواَل يـََتَمسَّْح بَِيِميِنِه«

 فحمل كثري من العلماء النهي عن مس الذكر ابليمني على الكراهة ال التحرمي.

 هي يف احلديثني على الكراهة دون التحرمي؟مل أفهم أيضا ملاذا محلوا الن  قال صاحيب:

ألنه يف ابب اآلداب، والعلماء يعتربون أن النواهي واألوامر إذا قصد هبا التجمل وحسن األدب فاألمر  قلت:
 .209حيمل على الندب، والنهي حيمل على الكراهة وال حيمالن على الوجوب والتحرمي

 210منك."وأيضا فقد قال صلى هللا عليه وسلم لطلق بن على حني سأله عن مس ذكره: "إمنا هو بضعة 

  
 

 ( 2097( ومسلم )5856رواه البخاري ) صحيح: 206

 (. 82 / 8األلباين )-التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان  207

 ( 267(، ومسلم )5630، 154،  153رواه البخاري ) صحيح: 208

 (، عياض بن انمي السلمي. 37هتذيب شروح الورقات )ص 209

 ( ت. عبد القادر شيبة احلمد. 306 / 1كما قال احلافظ يف الفتح )  حسن أو صحيح 210



194  

 قال املصنف:

ْنِهيِه عاْنُه. اِد اْلما  واياُدلُّ عالاى فاسا

:)  استئنافية   )وا

:)  فعل مضارع مرفوع، والفاعل مسترت تقديره هو يعود على )النهي(  )ياُدلُّ

اِد(:  متعلق بـ )يدل(، و)فساد( مضاف  )عالاى فاسا

:) ْنِهيِه  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة  )اْلما

 متعلق بـ )املنهي( )عاْنُه(:

 املعىن

 النهي يقتضي الفساد

 ]قال صاحيب[

 يقولون هذه املسألة من مسائل األصول العظيمة حىت أفردها بعضهم بتأليف مستقل  قال:

 النهي يقتضي الفساد(  نعم هي كذلك، ومن أمجعها كتاب احلافظ العالئي: )حتقيق املراد يف أن  قلت:

 فقد أوجزَت جدا يف ذكر املعىن ؟!  قال:

 نعم فعلُت؛ أِلُبَيِ نـَُها هنا على وجهها  قلت:

 فهات  قال:

 قد علمت أن احلكم الشرعي ينقسم إىل حكم تكليفي وحكم وضعي  قلت:

 نعم  قال:

 والنهي يقتضي حكما شرعيا ابلنسبة إىل كل واحد منهما  قلت:
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 كيف ذلك؟  قال:

مقتضى النهي التكليفي: )التحرمي( على الراجح وقد يقتضي )الكراهة( فمن مَثَّ يقال: )النهي يقتضي  قلت:
 التحرمي(

 ومقتضى النهي الوضعي: )الفساد( فلذا يقال: )النهي يقتضي الفساد(

 َفصِ ْل هذه املسألة أحسنت، ولكنك مل تُـ   قال:

 نعم، وهاك هو:  قلت:

 هل تعلم ما هو عني الشيء؟ وما ركنه؟ وما شرطه؟ وما وصفه املالزم؟ وما وصفه املنفرد؟ وما هو الفساد؟

 وما عالقة هذا مبا حنن فيه؟  قال:

 ما سبق هو طريق فهم هذه املسألة الصعبة  قلت:

 فما عني الشيء؟  قال:

 ذاتُـــه  قلت:

 م! أحتسبين أجهل هذا؟! أم حتسُب أن هذا حيتاج إىل سؤال؟اي ساَل   قال:

 إن مل يَـْحَتْج إىل سؤال فرمبا حيتاج إىل مثال  قلت:

 نعم، رمبا حيتاج ملثال، املثال مهم للتوضيح، ال أبس ابملثال، فكيف توضح عني الشيء ابملثال؟  قال:

نهي عن )عني الشيء( أو )ذات الشيء( اعلم أن النهي إذا كان عن الشيء غري مقيٍد بصفة فهو ال قلت:
، فهذا هنٌي عن الشرك عيِنه، ومنه قوله تعاىل: }َواَل [13]لقمان:  مثاله قول لقمان البنه: }اَي بـُيَنَّ اَل ُتْشرِْك اِبهلِل{ 

 ، فهذا هني عن الزان نفِسه غري مقيد بوصف آخر.[32]اإلسراء:  تـَْقَربُواْ الز اَِن{  

 قد علمت هذا، فأخربين ما ركُن الشيء؟  قال:

 ركن الشيء هو جزُء ماهيته  قلت:
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 فما معىن ماهية الشيء؟  قال:

 ماهية الشيء: ما يصلح جوااب لسؤال )ما هو(  قلت:

 مثل ماذا؟  قال:

 مثل أن يسألك سائل: )ما هو البيع(؟ فتجيبه أبن البيع عبارة عن ابئع معه سلعة يبيعها، ومشرٍت يريد أن  قلت:
يشرتَي السلعة، وصيغٍة يقول املشرتى للبائع: بعين هذه السلعة فيقول البائع: بعتك مثال، ومثن للسلعة، فهذا 
هو البيع وما ذكرتُُه هنا هو أركانه. فإذا جاء هني عن ركن من أركان هذا البيع دل على فساد هذا البيع فمثال 

َه النهُي إىل ركن البيع لو كانت السلعة كلبا أو خنزيرا أو ميتة أو دما أو وث ًنا أوحنو ذلك َفَسَد البيع ألنه قد تـََوجَّ
فقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن مثن الكلب وأجرة البِغيِ  وُحلوان الكاهِن، فإذا أراد إنسان أن يبيع كلبا 

هللا عليه وسلم هنى  قلنا له ال جيوز بيَع الكلب، فإن قال: فما دليلكم على هذا؟ قلنا: ما تقدم أن النيب صلى
 عن مثن الكلب، وهذا النهي هنٌي عن ركن الشيء والنهي يقتضي الفساد فدل على أن هذا البيع فاسد

 فهمت هذه أيضا، فما شرط الشيء؟  قال:

سبق بيانه وأنه ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته كالوضوء فإن عدمه يلزم   قلت:
الة وأما وجوده فال يلزم منه وجود الصالة أو عدمها لذاته بل وجود الصالة يلزم بدخول وقتها ال منه عدم الص

 ابلوضوء.

 فما وصف الشيء املالزم ووصفه غري املالزم أو وصفه املنفصل؟  قال:

 الوصف املالزم هو: الذي ال ينفك عن الشيء.   قلت:

 والوصف املنفصل هو: الذي يتصف به الشيء يف وقت دون وقت. 

 فما مثال ذلك؟  قال:

مثاله قولك: زيد طويل فالطول وصف مالزم ال يكون يف وقت دون وقت فال يكون طويال يف النهار  قلت:
 قصريا يف الليل، وال طويال يف الصيف قصريا يف الشتاء وهكذا، فهذا وصف مالزم.
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وأما الوصف غري املالزم )املنفصل( فهو ما يـَْعِرُض للشيء يف وقت دون وقت وذلك كقولك: رأيت رجال   
ضاحكا، فالضحك وصف غري مالزم فال ميكن أن يوجد إنسان ضاحك يف الليل والنهار وأثناء نومه ويقظته 

 ويف حله وترحاله ويف صالته وخارجها وهذا ظاهر وهللا أعلم

طالن فقد مضى بياهنما وأن الفساد يف العبادة معناه عدم االعتداد هبا وعدم براءة الذمة وأما الفساد والب
 ووجوب القضاء، ويف العقود عدم النفوذ وعدم ترتب آاثره عليه من نقل ملكية وحنوها.

 إذا علمت ما سبق عرفت هذه املسألة على وجهها فاعلم أن النهي يقتضي الفساد إذا توجه إىل:

 ء )عيِنه(= ذات الشي

 = أو ركِنه

 = أو شرِطهِ 

 = أو وصِفِه املالزم

 أما إذا توجه النهُي إىل وصِف الشيء غري املالزم فإنه ال يقتضي الفساد.

 إذا كانت هذه املسألة هبذا الوضوح فلماذا خيتلف العلماء عند تطبيقها؟  قال:

ف مالزم أو منفصل؟ كالصالة يف خيتلف العلماء عند تطبيقها بسبب اختالفهم يف الوصف هل هو وص  قلت:
األرض املغصوبة مثال فاحلنابلة يقولون: إن هذا وصف مالزم ألنه يشغل هذه األرض املغصوبة ابلقيام والركوع 
والسجود ... اخل فهذا وصف مالزم ال ينفك فالصالة عندهم ابطلة ألن النهي يقتضي الفساد إذا كان لوصف 

م يقولون: إن هذا وصف منفصل فإن الصالة شيء واألرض املغصوبة شيء الشيء املالزم، وأما الشافعية فإهن
 آخر خارج عن ماهية الصالة فالصالة صحيحة تسقط عنه الفرض وتربأ هبا ذمته لكنه غري مثاب عليها.

أقول: ومما يدل على أن هذا وصف منفصل َتَصوُُّر أن هذه األرض املغصوبة جبوار أرضه اليت ميلكها ملكا 
أوقع بعض الصالة يف املغصوبة مث خطا خطوة واحدة فأصبح يف أرضه الشرعية فأوقع فيها ابقي الصالة شرعيا ف

فهنا قد انفصل الوصف )الصالة يف األرض املغصوبة( يف صالة واحدة فهذا يدل على أن هذا الوصف وصف 
 منفصل غري مالزم، وهللا أعلم.
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 قال املصنف:

ْهِديُد، أاِوالتَّْسِوياُة، أاِوالتَّْكِوينُ واتارُِد ِصيغاُة اأْلاْمِر وااْلمُ  ُة، أاِوالت َّ حا ابا  رااُد بِِه: اإْلِ

:)  استئنافية   )وا

 فعل مضارع مرفوع  )تارُِد(:

 فاعل، ومضاف  )ِصيغاُة(:

 مضاف إليه  )اأْلاْمِر(:

:)  واو احلال  )وا

 مبتدأ  )اْلُمرااُد(:

 اجلار واجملرور متعلق بـ )املراد(  )بِِه(:

ُة(: حا ابا خرب، واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما يف حمل نصب حال من )األمر( أي ترد صيغة األمر  )اإْلِ
 يف هذه احلال أي مرادا به اإلابحة أو ...اخل

 عاطفة  )أاِو(:

ْهِديُد(:  معطوف على اإلابحة )الت َّ

 عاطفة  )أاِو(:

 معطوف على التهديد ُة(:)التَّْسِويا 

 عاطفة  )أاِو(:

 معطوف على التسوية )التَّْكِويُن(:

 املعىن
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 أتيت صيغة األمر )افعل وما شاهبها( لغري الوجوب فقد يراد هبا اإلابحة أو التهديد أو غري ذلك

 قال صاحيب  

 على أي شيء يعود الضمري يف قوله: )واملراد به اإلابحة...اخل(؟  قال:

 على األمر يف قوله: )وترد صيغة األمر(  قلت:

 أليس األمر هو الطلب؟  قال:

 بلى، طلُب الفعل ابلقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب  قلت:

 والطلب ابلقول يعين الصيغة؟  قال:

 نعم  قلت:

 دل عليه شيء آخر؟فالطلب شيء والصيغة اليت ت  قال:

 نعم  قلت:

 فالذي يُعقل أن الصيغة هي اليت ميكن أن يراد هبا املعاين املذكورة: )اإلابحة والتهديد ...اخل( وأما نفس قال:
 الطلب )األمر( فال يعقل أن يراد به ذلك

 وملَ؟  قلت:

 ألن هذه املعاين املذكورة ليس فيها طلب  قال:

 نعم، أحسنت  قلت:

 : فكان الصواب أن يقول: )وترد صيغة األمر واملراد هبا( حىت يعود الضمري على )الصيغة( ال على )األمر(قال

 لو قال ذلك لكان جائزا  قلت:

 : فقوله )واملراد به( خطأ، والصواب )واملراد هبا(قال
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ق: إن خطأ شيخك أوىل من صواب نفسك، فانظر أوال يف توجيه كالم اإلمام لقد قلت لك فيما سب قلت:
 هل جتد له وجها صحيحا وإال فقل: لعل له وجها وأنت جهول.

 : فما توجيهه؟قال

 حيتمل ثالثة أوجه:  قلت:

 أن يف الكالم استخداما-األول 

 أن اإلضافة يف قوله: )صيغة األمر( بيانية-الثاين 

 عود على )صيغة( وإن كان مذكراأن الضمري ي-الثالث 

 نظر املستفهم الذي طرق مسَعُه كالٌم غريب ال يعرف معناه وقال: ماذا؟  فنظر إيلَّ 

 جوابه ما مسعت، أي أن توجيه كالم اإلمام هو ما مسعتَ  قلت له:

 مل أفهم شيئا  قال:

 إذا مل تعرف معىن )االستخدام( و)اإلضافة البيانية( فكيف تعرتض على اإلمام وخُتَطِ ؤه؟! قلت له:

ْر يل ما سبق  فأطرق خجال  مث قال: ففسِ 

 حىت تعتذر قلت له:

 أان آسف  قال:

 ال أريدك أن تعتذر يل بل لإلمام فضحكُت مث قلت:

 أان آسف اي إمام فقال:

َه مث قلت له: فازددت ضحكا على ضحك حىت كدت أستلقي على ظهري  اي هذا وهل اإلمام بيننا حىت تـَُوجِ 
 اخلطاب إليه؟!

 لقد حريتين فماذا تريد؟  فقال:
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 أريدك أن تعتذر لإلمام  قلت:

 كيف؟  قال:

 هذه اليت أردُت، لو قلَتها أوال ألرحتنا   قلت:

 وهو ميٌت؟فكيف تريدين أن أعتذر هلذا اإلمام    قال:

 أن تدعَو هللا له ابلرمحة واملغفرة  قلت:

 هكذا ينبغي أن نفعل بعلمائنا، فرمحه هللا وغفر له  قال:

فهو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه، مث يؤتى  الستخدام يف الصطالح:أما  قلت:
 بضمري مرادا به املعىن اآلخر، )وفيه كالم آخر(.

 مثل ماذا؟  قال:

 مثل قول معاوية بن مالك:  قلت:

 إذا نزل السماُء ِبرض قوٍم *** رعيناه وإن كانوا غضااب

 أراد بـ )السماء( املطر، وابلضمري الراجع عليه من )رعيناه( النبت؛ إذ إهنم ال يرعون املطر وإمنا يرعون النبات.

األمر( مث أعاد عليه الضمري مبعىن الصيغة وما هنا كذلك تقدم لفظ )األمر( مبعىن الطلب يف قوله: )وترد صيغة 
 يف قوله: )واملراد به اإلابحة ...اخل( فهذا من ابب )االستخدام( كما تقدم

 ولكن األمر ليس من معانيه )الصيغة(  قال:

وهل )السماء( من معانيها النبات؟! وإمنا املراد أن )األمر( يستخدم أحياان مراًدا به الصيغة ألهنا تدل  قلت:
 عليه

 فهذا االستخدام فماذا عن )اإلضافة البيانية(  قال:
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  أن يصح اإلخبار ابملضاف إليه عن املضاف فإذا قلت: )سوق زيد( مل تكن اإلضافة بيانية إذ :ضابطها قلت:
ال يصح أن تقول: )السوق زيد( أو )السوق هو زيد( فتجعل املضاف إليه خربا عن املضاف، أما إذا قلت: 

فيصح أن تقول: )دين هو اإلسالم( فتخرب عن املضاف ابملضاف إليه فلهذا نقول اإلضافة  )دين اإلسالم( مثال
يف )دين اإلسالم( بيانية وكذلك ما هنا )صيغة األمر( يصح أن تقول: )صيغة هي األمر( فتجعل املضاف إليه 

 )األمر( خربا عن املضاف )صيغة( واملعىن صحيح على ذلك.

 )به( وهو مذكر جيوز أن يعود على )صيغة( وهي مؤنث، فكيف ذلك؟فقد ذكرت أن الضمري يف    قال:

جيوز ذلك جلواز تذكري املضاف )صيغة( لتذكري املضاف إليه )األمر( أي أن املضاف جيوز أن يكتسب  قلت:
 التذكري من املضاف إليه. 

 فهل تعرف العرب ذلك؟  قال:

 نعم، قال الشاعر:  قلت:

اين  وا  ُرْؤياُة اْلِفْكِر ما ي اُؤوُل لاُه اأْلاْمُر *** ُمِعنٌي عالاى اْجِتنااِب الت َّ

 رؤية الفكر عواقَب األمور ومصائَرها كل ذلك يعني على العمل ويصرف عن الكسل.  املعىن:

 أن لفظ )ُمِعني( مذكر وقد وقع خربا للمبتدإ )رؤية( وهي مؤنث، والذي سهَّل ذلك هو إضافة )رؤية( الشاهد:
اكتساب إىل اسم مذكر هو )الفكر( فاكتسب منه التذكري، ولكن هذا النوع قليل يف كالمهم وعكسه )أي 

 املضاف التأنيث من املضاف إليه( أكثر منه، وهللا أعلم.

 فما معاين ِصَيِغ األمر؟ مع التمثيل والتوضيح إن استلزم األمر.  قال:

 معاين صيغ األمر:  قلت:

 . [43]البقرة:  وقد تقدم، ومثاله قوله تعاىل: }َوأَِقيُمواْ الصَّاَلَة وآتُواْ الزََّكاَة{   = اإلجياب:1

 . [33]النور:  تقدم أيضا، ومثاله قوله تعاىل: }َفَكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخيـْرًا{  = الندب:  2
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، وقوله تعاىل: [168]البقرة:  أْلَْرِض َحاَلاًل طَيِ ًبا{ تقدمت أيضا، ومثاهلا قوله تعاىل: }ُكُلوْا ممَّا يف ا= اإلابحة: 3
،  [10]اجلمعة: ، وقوله تعاىل: }فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانَتِشُروْا يف اأْلَْرِض{ [2]املائدة: }َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوْا{ 

 وكقولك: جالس احلسن أو ابن سريين.

 أليس هذا الرتكيب: )جالس احلسن أو ابن سريين( موضوع للتخيري؟  قال صاحيب:

 بلى، ولكنه هنا لإلابحة  قلت:

 فما الفرق بني اإلابحة والتخيري؟  قال:

ال جيوز اجلمع بني األمرين؛ فال جيوز اجلمُع بني جمالسة احلسن وابن سريين، بل أنت خمري بني   التخيري يف  قلت:
 أن جتالس هذا أو ذاك.

فيجوز لك اجلمع كما جيوز لك اإلفراد يعين جيوز لك أن جتالس أحدمها كما جيوز لك أن  اإلابحة وأما يف
 .  211جتمع بني جمالسة كليهما

 وألن األسلوب لغري األمر فيجوز لك أال جتالس أحدمها سواء يف التخيري أو اإلابحة.

 أليس قد ذََكَر جميَء صيغِة األمر لإلابحة فيما مضى؟  قال:

 لىب  قلت:

 فلماذا أعاده هنا؟ أال يـَُعدُّ هذا تكرار؟  قال:

 ال، ليس تكرارا.  قلت:

 وملَ؟  قال:

ألنه ذكره هناك على سبيل االستثناء ولبيان أن الصيغة تستخدم حقيقة يف الوجوب وال خترج عنه إال  قلت:
بدليل، وهنا بـَنيَّ حمله وما استعملت فيه الصيغة من املعاين اجملازية اليت البد يف احلمل على كل منها من عالقة 

 .212وقرينة 
 

 . 313 /2شروح التلخيص )مواهب الفتاح(   211
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 .[282]البقرة:  َبايـَْعُتْم{  كقوله تعاىل: }َوَأْشِهُدواْ ِإَذا تَـ = اإلرشاد:  4

 ملاذا مل يكن األمر هنا للوجوب وقد ُرِوَي عن الضحاك أنه هنا للوجوب؛ فأوجب اإلشهاد على قال صاحيب:
 البيع؟

 .213ذكر ابن العريب: أنه للندب وأن هذا قول الكافة إال الضحاك  قلت:

 فقد حكى القرطيبُّ الوجوَب عن أيب موسى األشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن املسيب وجابر بن قال:
: )ومن أشدهم يف ذلك عطاء؛ قال: أشهد إذا -أي القرطيب–زيد وجماهد وداود بن علي وابنه أيب بكر، قال 

هللا عز وجل يقول: }َوَأْشِهُدواْ  بِْعَت وإذا اشرتيَت؛ بدرهٍم أو نصِف درهٍم أو ثلِث درهم أو أقل من ذلك فإن
بـَْقٍل، وممن كان يذهب إىل هذا   214ِإَذا تـََبايـَْعُتْم{، وعن إبراهيم قال: أشهد إذا بعت وإذا اشرتيت ولو َدْسَتَجةَ 

 .215ويرجحه الطربي(

فالذي صرفه عن الوجوب فعل النيب صلى هللا عليه وسلم، قال ابن العريب: )فقد ابع النيب صلى هللا  قلت:
عليه وسلم وَكَتَب ... وقد ابع ومل ُيْشِهْد، واشرتى ورهن درعه عند يهودي ومل ُيْشِهْد، ولو كان اإلشهاد أمرا 

 .216واجبا لوجب مع الرهن خلوف املنازعة(

  مر هنا للوجوب فهو للندب، وأنت ذكرَت أنه لإلرشاد من ابب التـََّفنَُّن يف الكالم أليسفإذا مل يكن األ قال:
 كذلك؟

 نعم، ليس كذلك؛ ِإْذ لو أردُت ذلك َلَما ذكرُت الندب قبل اإلرشاد.  قلت:

 نعم نعم، تريد أن تقول: إن الندب ليس هو اإلرشاد بل بينهما فرق؟  قال:

 

(، وشرح  224(، والشرح الكبري على الورقات البن قاسم )ص143غاية املأمول يف شرح ورقات األصول للرملي )ص 212
 (. 55الورقات لعبد هللا الفوزان )ص

 ( ت. حممد عبد القادر عطا ط. دار الكتب العلمية. 342 /1) أحكام القرآن البن العريب  213

 دستجة: حزمة، ُمَعرَّب  214

 ( ت. الرتكي ط. مؤسسة الرسالة. 459 /4اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) 215

 (. 342 /1أحكام القرآن البن العريب ) 216



205  

 نعم، هو ذا.  قلت:

 بني اإلرشاد والندب؟ وَمْن من العلماء فرَّق بينهما؟  فما الفرق  قال:

 فرَّق بينهما القفال الشاشي وغريه بفروق منها:  قلت:

 أن املندوب مطلوٌب ِلمنافع اآلخرة، واإلرشاد ملنافع الدنيا. -1
 .217أن املندوب فيه الثواب وأما اإلرشاد فال ثواب فيه -2

َنُكْم{ : حنو قوله تعاىل= األدب وبعضهم يسميه التأديب5 ، ومنه األمر [237]البقرة:  : }َواَل تَنَسُووْا اْلَفْضَل بـَيـْ
ابالستنجاء ابليسار، وأكل اإلنسان مما يليه، والنهي عن أن يقرن بني التمرتني وغري ذلك مما هو يف ابب 

 األدب فال حيمل على الوجوب بل على األدب.

 فما الفرق بني األدب والندب؟  قال صاحيب:

خيتص إبصالح األخالق فكل أتديب ندب من غري  التأديب األدب أو التأديب أخص من الندب فإن قلت:
 عكس.

 .[30]فصلت:  مثاله قوله تعاىل: }َوأَْبِشُرواْ اِبجْلَنَِّة الَّيِت ُكنُتْم تُوَعُدوَن{    = الوعد:6

 . [29]الكهف:  اىل: }َفَمن َشآَء فـَْليـُْؤِمن َوَمن َشآَء فـَْلَيْكُفْر{  مثاله قوله تع  = الوعيد ويسمى التهديد:7

 فما الذي صرف األمر هنا عن الوجوب؟  قال صاحيب:

 القرينة  قلت:

 وما هي؟  قال:

 القرينة هنا:  قلت:

 .[29]الكهف:  قوله تعاىل: }ِإانَّ أَْعَتْداَن لِلظَّاِلِمنَي اَنرًا{   -1

 

 مؤسسة الرسالة.  ( ت. عثمان يوسف حاجي ط. 142، وغاية املأمول للرملي )ص357 / 2البحر احمليط  217
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وأيضا فاهلل سبحانه ال يرضى ابلكفر وال أيمر به كما قال: }َواَل يـَْرَضى لِِعَباِدِه  -2
 . [80]آل عمران:  ، وقال: }َأأَيُْمرُُكْم اِبْلُكْفِر بـَْعَد ِإْذ أَنُتم مُّْسِلُموَن{  [7]الزمر:  اْلُكْفَر{  

 هل أذكر مثاال على التهديد والوعيد؟  قال متحمسا:

 ال  قلت:

 فغشيْتُه غاشية وامتقع لونه واكفهر وجهه   فكأمنا ُضِربا القاضية،

 َهوِ ن عليك فإين أريد التعجل لالنتهاء من الكتاب  فقلت له:

 ممتقعا مكفهرا   ولكنه ظل

َ القرينةفإذا أبيت إال أن تذكر مثاال فافعل ولكن بشرط أن تُـ   فقلت له:  بَـنيِ 

 أفعُل إن شاء هللا  مث قال:فانتظر قليال ليهدأ روعه  

 هاتِ   قلت:

ُتْم{    قال:  . [40]فصلت:  مثاله أيضا قوله تعاىل: }اْعَمُلواْ َما ِشئـْ

 أين القرينة؟  قلت:

النَّاِر{   ، وقوله: }ُقْل مَتَتـَُّعواْ فَِإنَّ َمِصريَُكْم ِإىَل [40]فصلت:  قوله تعاىل بعدها مباشرة: }ِإنَُّه مبَا تـَْعَمُلوَن َبِصرٌي{  قال:
 . [30]إبراهيم:  

 أحسنتَ   قلت:

 هل شعرت أن بعضهم فـَرََّق بني التهديد والوعيد؟  مث قلت:

 ال، فما الفرق بينهما؟  قال:

ُتم مِ ن ُدونِِه{  قلت: َمْن فـَرََّق بينهما قال: التهديد أبلغ من الوعيد فمثال التهديد قوله تعاىل: }فَاْعُبدوْا َما ِشئـْ
 . [64]اإلسراء:  ، وقوله إلبليس: }َواْستَـْفزِْز َمِن اْسَتطَْعَت ِمنـُْهم{  [15]الزمر:  
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 . [172]البقرة:  اْ ِمن طَيِ َباِت َما َرَزقْـَناُكْم{  مثاله قوله تعاىل: }ُكُلو اإلنعام،    ومساه املصنف:  = المتنان8

 أليس االمتنان مبعىن اإلابحة؟  قال صاحيب:

 بلى، ولكن بينهما فرق  قلت:

 فما الفرق بينهما؟  قال:

 الفرق بينهما:  قلت:

 أن اإلابحة جمرد إذن أما االمتنان فالبد من اقرتانه بذكر احتىاج اخللق إليه وعدم قدرهتم عليه كما يف -1
 هذه اآلية أن هللا تعاىل هو الذي رزقهم

 أن االمتنان املراد منه تذكري النعمة -2

 .[3]احلجر:  ، وقوله: }َذْرُهْم أَيُْكُلواْ َويـََتَمتـَُّعوْا{  [30]إبراهيم:  كقوله تعاىل: }ُقْل مَتَتـَُّعوْا{    = اإلنذار:9

 فما الفرق بينه وبني التهديد؟  قال صاحيب:

 الفرق بينهما:  قلت:

أن اإلنذار جيب أن يكون مقروان ابلوعيد كاآلية، وأما التهديد فال جيب فيه ذلك بل قد يـُْقَرُن به ورمبا  -1
 ال يقرن به

 أن الفعل املهدد عليه يكون ظاهره التحرمي والبطالن، ويف اإلنذار قد يكون كذلك ورمبا ال يكون -2

 . [46]احلجر:  كقوله تعاىل: }اْدُخُلوَها ِبَساَلٍم آِمِننَي{  رام: = اإلك10

، النحل  73، األنعام  59،  47، آل عمران  117]البقرة  وهو اإلجياد عن العدم بسرعة كقوله: }ُكن فـََيُكوُن{  = التكوين:11

 . [68، غافر  82، يس  35، مرمي  40

 فما العالقة بني األمر والتكوين؟  قال صاحيب:

 العالقة بينهما املشاهبة وهي حتتم الوقوع يف كل  قلت:

 .[65]البقرة:  كقوله تعاىل: }ُكونُواْ ِقَرَدًة َخاِسِئنَي{    = السخرية:12
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 . [49]الدخان:  كقوله تعاىل: }ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرمُِي{  = اإلهانة:  13

 ما الفرق بني اإلهانة والتسخري؟ قال صاحيب:

 أان مل أذكر التسخري   قلت:

 أمل تذكر السخرية؟  قال:

 بلى، السخرية وليس التسخري  قلت:

 فقد وقع يف عبارة بعضهم التسخري مريدا به السخرية  قال:

 نعم، ولكن الصواب السخرية وليس التسخري  قلت:

 فما الفرق بينهما؟  قال:

 .  [38]هود:  ه تعاىل: }ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا فَِإانَّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن{  اهلزء؛ كقول  :السخرية  قلت:

}َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف اْلَبْحِر أِبَْمرِِه َوَسخََّر َلُكُم اأْلَنـَْهاَر  فهو نعمة وإكرام؛ كقوله تعاىل: التسخريوأما 
 .218[ 33،  32]إبراهيم:  اْلَقَمَر َدائِبَـنْيِ َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنـََّهاَر{  َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس وَ 

 نعم، فهمت هذا، فأجبين عما سألتك عنه؟  قال:

 وما هو؟  قلت:

 الفرق بني السخرية واإلهانة   قال:

عبارة عن تكوينهم على جهة التبديل ملن جعلناهم على هذه الصفة }ُكونُوْا ِقَرَدًة َخاِسِئنَي{  السخرية قلت:
 ، يعين أهنم كانوا على صفة )اإلنسانية( فبدهلم إىل صفة أخرى )قردة خاسئني([65]البقرة:  

]اإلسراء:  فعبارة عن تعجيزهم فيما ال يقدرون عليه؛ كقوله تعاىل: }ُقْل ُكونُوْا ِحَجارًَة َأْو َحِديًدا{ اإلهانة وأما 

، ومن املعلوم أن املخاطبني ليس يف قدرهتم قلب األعيان وال كان النيب صلى 219، أي: أنتم أحقر من ذلك[50
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ول على التعجيز واإلهانة أي إنكم لو كنتم حجارة أو هللا عليه وسلم ممن خيرتع ويسخر؛ فُعِلَم أن األمر هنا حمم
 حديدا مل متنعوا من جراين قضاء هللا عليكم. 

 220وأيضا فعندما يذكر لفظ يدل على اإلكرام ويكون املراد ضده فعندئذ يكون هذا األمر لإلهانة  

 فما الفرق بني السخرية والتكوين؟  قال:

 سرعة الوجود عن العدم، وليس فيه انتقال عن حالة إىل حالة  التكوين:  قلت:

 ففيها االنتقال إىل حالة ممتهنة؛ إذ هي لغة الذلة واالمتهان  السخرية:وأما  

ْثِلِه ِإن َكانُوْا َصاِدِقنَي{ [ 23]البقرة:  كقوله: }فَْأتُوْا ِبُسورٍَة ِمن مِ ْثِلِه{ = التعجيز: 14 ، وقوله: }فـَْلَيْأتُوْا حِبَِديٍث مِ 
 . [50]اإلسراء:  ، وقوله تعاىل: }ُقْل ُكونُواْ ِحَجارًَة أَْو َحِديًدا{  [34]الطور:  

 فما الفرق بني التعجيز والسخرية؟  قال صاحيب:

 اه انقلبوا إليهانوع من التكوين، فإذا قيل: }ُكونُواْ ِقَرَدًة{ فمعنالسخرية    قلت:

فإلزامهم ابالنقالب ليظهر عجزهم ال لينقلبوا كما سبق بيانه يف قوله تعاىل: }ُقْل ُكونُواْ ِحَجارًَة أَْو   التعجيزوأما  
 . [50]اإلسراء:  َحِديًدا{  

 ، ليس من ابب التعجيز[ 50]اإلسراء:  قوله تعاىل: }ُقْل ُكونُواْ ِحَجارًَة َأْو َحِديًدا{    قال:

 وملَ؟  قلت:

 ألن معىن اآلية هنا: كونوا ابلتوهم والتقدير كذا وكذا  قال:

 هيه  قلت:

 ْدَرُءوْا َعنْ وأما التعجيز فيكون حيث يقتضي ابألمر فعل ما ال يقدر عليه املخاطب كقوله تعاىل: }ُقْل فَا قال:
 .[168]آل عمران:  أَنُفِسُكُم اْلَمْوَت{  

 

 . 359 / 2البحر احمليط  219
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رده ابن عطية يف تفسريه مبثل ذلك فاهلل أعلم وإن كان ميكن أن يقال: إن اجلميع من ابب التعجيز مث  قلت:
 يكون مع التعجيز السخرية أو اإلهانة أو التحدي وحنو ذلك فليـَُتأمل وهللا أعلم

وذلك يف اجملموع املركب من )افعْل أو ال تفعل( كقوله تعاىل: }اْصربُوْا َأْو اَل  الشيئني:= التسوية بني 15
 . [16]الطور:  َتْصربُوْا{  

 هذا يعين أن صيغة )افعل( وحدها ال تقتضي التسوية  قال: صاحيب:

 نعم  قلت:

 فلماذا ذكروها هنا؟  قال:

 التسوية ابلكالم الذي هي فيه.ألن املراد استعماهلا )أي صيغة افعل( حيث يراد    قلت:

 فما الفرق بني التسوية واإلابحة؟  قال:

 الفرق ابعتبار حال املخاَطب:  قلت:

 ففي اإلابحة: كأن املخاَطب توهم أن الفعل حمظور عليه فأذن له يف الفعل مع عدم احلرج يف الرتك

 .221ذلك وسوَّى بينهماويف التسوية: كأنه توهم أن أحد الطرفني من الفعل والرتك أنفع له فرفع  

"إذا قام أحدكم من النوم فال يغمس يده يف اإلانء حىت كقوله صلى هللا عليه وسلم:  = الحتياط:16
أي فلعل يده القت جناسة من بدنه ال يعلمها  "فإنه ل يدري أين ابتت يده"بدليل قوله:  يغسلها ثالاث"

 فيغسلها قبل إدخاهلا لئال يفسد املاء.

{  = الدعاء أو املسألة:17 نَـَنا َوبـَنْيَ قـَْوِمَنا اِبحلَْقِ  وهو الطلب من األدىن لألعلى؛ كقوله تعاىل: }َربَـَّنا افْـَتْح بـَيـْ
 ، وقوهلم: كن خبري، وعش سعيدا.[89]األعراف:  

 وهو الطلب من النظري واملساوي: كقولك لنظريك: افعل هذا.  س:= اللتما18
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واملستعمل فيه صيغة )افعل( مع )َأاَل( ال صيغة )افعل( وحدها فرَيُِد عليه ما ورد على التسوية مما = التمين: 19
 استشكله صاحيب، ومثال التمين قوله:

 *** أل أيها الليل الطويل أل اجنلي***

[، يعين أن السحر وإن عظم شأنه فهو حقري يف 80]يونس:  }أَْلُقواْ َما أَنُتم مُّْلُقوَن{كقوله تعاىل:  الحتقار:= 20
 مقابلة ما أييت به موسى عليه السالم. 

 . [69]النمل:كقوله تعاىل: }ُقْل ِسريُواْ يف اأْلَْرِض فَانظُُروْا{    = العتبار والتنبيه:21

 . [19]آل عمران:  كقوله تعاىل: }ُقْل ُموتُواْ بَِغيِظُكْم{    = التحسري والتلهيف:22

ِل اْلَكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيًدا{    = التصبري:23  . [17]الطارق:  كقوله تعاىل: }َفَمهِ 

 ، أي: سيضحكون وسيبكون.[82]التوبة:  ىل: }فـَْلَيْضَحُكواْ قَِلياًل َوْليَـْبُكواْ َكِثريًا{  كقوله تعا  = اخلَب:24

، أي: لرتضع [233]البقرة:  ذكر اخلرب مرادا به األمر كقوله تعاىل: }َواْلواِلَداِت يـُْرِضْعَن أَْواَلَدُهنَّ{  = وعكسه:25
 الوالدات أوالدهن

 فأيهما أبلغ: ذِْكُر األمر مرادا به اخلرب، أم ذِْكُر اخلرب مرادا به األمر؟  قال صاحيب:

 كل موضع يُنَظُر فيه على حسبه، ولكن على جهة العموم فذكر اخلرِب مراًدا به األمر أبلُغ من عكسه.  قلت:

 وملَ؟  قال:

 ألن الناطق ابخلرب مريدا به األمر كأنه نزل املأمور به منزلة الواقع.  قلت:

، ومساه بعضهم: التسليم، وبعضهم [72]طه:  كقوله تعاىل: }فَاْقِض َما أَنَت قَاٍض{ = التحكيم والتفويض: 26
 االستبسال، قال: أعلموه أهنم قد استعدوا له ابلصرب وأهنم غري اتركني لدينهم.

ْع{    = التعجب:27  .[26]الكهف:  كقوله تعاىل: }أَْبِصْر ِبِه َوَأمسِْ

 . [93]آل عمران:  له تعاىل: }ُقْل فَْأتُواْ اِبلتـَّْورَاِة فَاتْـُلوَها ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي{  كقو = التكذيب:  28



212  

 .[102]الصافات:  كقوله تعاىل: }فَانظُْر َماَذا تـََرى{  = املشورة: 29

 .[49]األعراف:  كقوله تعاىل: }اْدُخُلواْ اجْلَنََّة{  = قرب املنزلة: 30

ٍم{    يؤول إليه األمر:= التحذير واإلخبار عما  31  . [65]هود:  كقوله تعاىل: }مَتَتـَُّعواْ يف َدارُِكْم َثاَلثََة َأايَّ

 كقولك عند العطش: اسقين ماًء.  = إرادة المتثال:32

 ؛ كقوله صلى هللا عليه وسلم: "كن عبد هللا املقتول وال تكن عبد هللا القاتل"= إرادة المتثال ألمر آخر33

ُهْم{  كقول= التخيري: 34 نَـُهْم أَْو َأْعِرْض َعنـْ  . [42]املائدة:  ه تعاىل: }فَاْحُكم بـَيـْ

ملاذا اكتفى املصنف أبربعة معاٍن خترج هلا صيغة األمر عن الوجوب مع أنك ذكرت أكثر من ثالثني  قال:
 معىن؟

 .اكتفى املصنف ابملعاين الرئيسة اليت ميكن أن َترَِد هلا الصيغة  قلت:

 ذكرت معايَن كثرية َترُِد هلا صيغة األمر مبعىن غري اإلجياب فهل يف هذا فائدة للفقيه؟  قال:

 نعم، ابلطبع يفيده.  قلت:

 فما فائدته؟  قال:

 . 222لى وجه من األمور املغايرة لإلجيابفائدته للفقيه تنزيل ما مل حُيَْمْل من األوامر على اإلجياب ع  قلت:

 فهل أتيت صيغة النهي ملعان متعددة كصيغة األمر؟  قال:

 أجل.  قلت:

 فما معانيها  قال:

 أتيت صيغة النهي ملعاٍن منها:  قلت:

 

 . 160شرح الورقات البن الفركاح  222
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 .  [32]اإلسراء:  وقد سبق، مثاله قوله تعاىل: }َواَل تـَْقَربُواْ الز اَِن{    التحرمي -1
 . [267]البقرة:  وقد تقدم أيضا، مثاله قوله تعاىل: }َواَل تـََيمَُّمواْ اخْلَِبيَث ِمْنُه تُنِفُقوَن{  الكراهة   -2
 . [101]املائدة: ُكْم{  كقوله تعاىل: }اَل َتْسأَُلواْ َعْن َأْشَياَء ِإن تـُْبَد َلُكْم َتُسْؤ   اإلرشاد: -3

 ملاذا كان النهي هنا لإلرشاد؟  قال:

 ألن املراد: أن الداللة على األحوط ترك ذلك  قلت:

 ما قلته فيه نظر والصواب أن النهي هنا للتحرمي  قال:

 بل األظهر عندي أأأ  قلت:

 )عندك(؟! وَمْن أنت حىت يكون عندك )عند(؟  فقاطعين قائال:

 ماذا لقيُت ِمن صاحٍب سليِط اللسان!  قلت:

 وهل قلت إال صوااب؟  قال:

 أال ميكن أن تَعِرض صوابك بطريقة أمثل من هذي.  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

 ال عليك، فامسع جواب مسألتك  قلت:

 هاتِ   قال:

 ال يـَْعِرُف قال العلماء: األظهر األول )أي كون النهي لإلرشاد(؛ ألن األشياء اليت َيسأل عنها السائلُ  قلت:
 .  223حني السؤاِل هل تؤدي إىل حمذور َأْو ال؟ وال حترمي إال ابلتحقق

 . [286]البقرة:  كقوله تعاىل: }َربَـَّنا اَل تـَُؤاِخْذاَن ِإن نَِّسيَنا َأْو أ ْخطَْأاَن{    الدعاء: -4
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كقوله تعاىل: }َواَل حَتَْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا يف َسِبيِل هللِا أَْمَوااًت َبْل َأْحَيآٌء ِعنَد َرهبِ ِْم يـُْرَزُقوَن{  بيان العاقبة: -5
 .  [169]آل عمران:  

نَـْيَك ِإىَل َما َمتـَّْعَنا بِِه أَْزَواًجا مِ نـُْهْم{  التقليل والحتقار: -6 ، أي: [88ر:  ]احلجكقوله تعاىل: }اَل مَتُدَّنَّ َعيـْ
 فهو قليل حقري خبالف ما عند هللا. 

 .  [66]التوبة:  كقوله تعاىل: }اَل تـَْعَتِذُرواْ َقْد َكَفْرمُت بـَْعَد ِإميَاِنُكْم{    اليأس: -7
، ولكن بقليل من التأمل جند [33]الرمحن:  : َمثَـَّلُه بعضهم بقوله تعاىل: }اَل تَنُفُذوَن ِإالَّ ِبُسْلطَاٍن{ اخلَب -8

}تَنُفُذوَن{ فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ولو كان جمزوما حلذفت النون أن قوله: 
 . 224فقيل: )ال تنفذوا( فهذا خرب وليس هنيا

 .[137]النحل:  كقوله تعاىل: }َواَل حَتَْزْن َعَلْيِهْم{    للتسلية: -9
 كقولك ملن ال ميتثل أمرك: )ال متتثل أمري(.   للتهديد: -10
 كقولك لنظريك: )ال تفعل هذا(   اللتماس: -11
كالنهي بعد اإلجياب على قول من قال: )إن النهي بعد اإلجياب لإلابحة( ولكن  إابحة الرتك: -12

 الراجح خالفه. 
 . [40]التوبة:  كقوله تعاىل: }اَل حَتَْزْن ِإنَّ هللَا َمَعَنا{    للتصَب: -13
 . [16]الطور:  كقوله تعاىل: }فَاْصربُواْ أَْو اَل َتْصربُواْ َسَوآٌء َعَلْيُكْم{    للتسوية: -14
 . [102]آل عمران:  : كقوله تعاىل: }َواَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن{  للتحذير -15

  

 

(: "ليس للخرب مثال صحيح ومثله بعضهم بقوله تعاىل: }اَل مَيَسُُّه إالَّ  81 /3قال الفتوحي يف الكوكب املنري ) 224
 ، وهذا املثال إمنا هو للخرب مبعىن النهي ال للنهي مبعىن اخلرب" ا.هـ  [79]الواقعة:  اْلُمَطهَُّروَن{  
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 العامُّ واخلاصُّ 

 قال املصنف:

مْ  عامَّ ْمُت زاْيًدا واعاْمًرا اِبْلعاطااِء، وا : عامَّ اِعًدا، ِمْن ق اْوِلكا نْيِ فاصا ئ ا ي ْ يعا النَّاِس واأامَّا اْلعاامُّ: ف اُهوا ماا عامَّ شا ُت مجِا
 اِبْلعاطااءِ 

( فمن    األلفاظ:مبحث دالالت األلفاظ من أهم مباحث أصول الفقه ومنه )العام  واخلاص 

 ما ال يدل إال على فرد معني  -
 ومنها ما يدل على فرد غري معني  -
 ومنها ما يدل على أفراد ال حصر هلا  -

فينبغي على األصويل والفقيه وكل َمْن يريد أن يستنبط األحكام الشرعية من أدلتها أن يـُْعىَن بدراسته جيدا، فإذا 
بتت بنصوص عامة وأن أغلب هذه النصوص العامة قد عرفت أن ُجلَّ األحكام الثابتة يف الكتاب إمنا ث

 عرفت أمهية هذا الباب.  225،226استـُْثِنَيْت حىت صار من قواعدهم: أنه )ما من عامٍ  إال وقد ُخصِ َص(

وقد تقدم ابب األمر والنهي وفصلنا القول فيه حسب ما اقتضاه املقام مث انتقل املصنف إىل هذا الباب )ابب 
( لن عرف متعلَّق األمر والنهي، فكل من األمر والنهي إما أن يتعلق بعام  وإما أن يتعلق خباص  وبدأ العام  واخلاص 

ابلكالم على العام  فذكر تعريفه وألفاظه وهل غري العام  يدل على العموم؟ وذكر يف اخلاص  تعريفه وتعريف 
 التخصيص وأقسام التخصيص وأنواع كل قسم.

:)  عاطفة، أو استئنافية    )وا

 حرف تفصيل وتوكيد فيه معىن الشرط  مَّا(:)أا 

 

 (. 56( مشهور حسن آل سلمان، وشرح الورقات لعبد هللا الفوزان )ص169لتنقيحات )صالتحقيقات وا  225

ينسب إىل ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: " ليس يف القرآن عام  إال خمصَّص إال قوله تعاىل: }َوهللُا ِبُكلِ  َشْيٍء   226
" فهذا كالم مشهور على أنه أثر من اآلاثر ونُِسب إىل ابن عباس رضي هللا عنهما ولكن ال يصح ذلك كما  [282]البقرة:  َعِليٌم{ 

(: "مل أظفر به وهو  309 / 3، وقال أيضا يف حتقيقه للموافقات )196حقيقات والتنقيحات( صذكره الشيخ مشهور يف )الت 
 من كالم األصوليني وليس مبَُسلٍَّم هلم" ونقل عن ابن تيمية تضعيفه يف كالم جيد فراجعه. 
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 مبتدأ، وهو من مجلة اجلواب كما سبق يف نظائره.  )اْلعاامُّ(:

فاء اجلزاء واقعة يف جواب )أما( وهي مزحلقة عن مكاهنا، وأصل دخوهلا على املبتدإ )العام ( فُزْحِلَقْت إىل  )فا (:
مجلة اخلرب للفصل بينها وبني أما، وأصل الكالم )ومهما يكن من شيء فالعامُّ هو ...( فحذف الشرط وفعله 

 لفاء من املبتدإ إىل اخلرب ِلَضْرٍب ِمْن إصالح اللفظ. العامُّ هو ...( فزحلقت افوانبت عنهما )أمَّا( فصار )وأما  

:)  مبتدأ  )ُهوا

 خرب، وهي معرفة اتمة خاصة مبعىن )اللفظ( بدليل قوله اآليت: "والعموم من صفات النطق"  )ماا(:

 ومجلة )هو ما ...( من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب املبتدإ )العامُّ( 

)العام  هو ما ...( من املبتدإ واخلرب جواب )أم ا( على مذهب سيبويه وَأَحِد قويلَِ الفارسي، أو جواب ومجلة 
 )مهما( على قوله اآلخر، أو جواهبما معا على مذهب األخفش كما تقدم

أقسام ومجلة )أما العامُّ فهو ...( ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكالم" أي: فأما 
 الكالم فكذا، واألمر كذا والنهي كذا وأما العامُّ فكذا... اخل، أو استئنافية

فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره هو يعود على  )عامَّ(:
 )ما( واجلملة صفة لـ)ما(

:) نْيِ ئ ا ي ْ  ىنمفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مث )شا

  عاطفة )فا (:

حال ُحِذَف عاملها وصاحبها والتقدير: )فذهب املدلول صاعدا( أي مرتفعا إىل أكثر من اثنني،  )صااِعًدا(:
 فعاملها )ذهب( وصاحبها )املدلول(

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  )ِمْن(:
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:) لظاهرة واجلار واجملرور متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ )قول( اسم جمرور بـ )ِمْن( وعالمة جره الكسرة ا )ق اْوِلكا
حمذوف والتقدير: )وهو مأخوذ من قولك عممت زيدا... اخل( فـ)هو( مبتدأ و)مأخوذ( خرب وهو الذي تعلق به 

 الظرف.

 و)قول( مضاف، والكاف ضمري مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه.

ْمُت(: التصاله بتاء الفاعل، واألصح أنه مبين على فتح مقدر، )عمَّم( فعل ماض مبين على السكون  )عامَّ
 والتاء ضمري مبين على الضم يف حمل رفع فاعل

 مفعول به  )زاْيًدا(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )زيدا( )عاْمًرا(:

 متعلق بـ )عممت(  )اِبْلعاطااِء(:

:)  عاطفة  )وا

ْمُت(:  فعل وفاعل  )عامَّ

يعا(:  مفعول به، وهو مضاف )مجِا

 مضاف إليه  اِس(:)النَّ 

 متعلق بـ )عمَّْمُت(  )اِبْلعاطااِء(:

 املعىن

ذكر املصنف هنا تعريف )العام ( فذكر أنه: ما عم  أي مشل شيئني فصاعدا كقوله تعاىل: }َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ 
، فلفظ }املؤمنون{ عامٌّ ألنه يدل على أكثر من اثنني، وقوله: "فصاعدا" هو معىن قول الشراح: )من [1]املؤمنون:  

غري حصر( واملراد هبما إخراج ألفاظ العدد مثل: ثالثة ومائة وألف فإهنا تدل على أكثر من اثنني لكن ليس 
ا يدل على الكثرة لكن أمساء العدد )فصاعدا( وال من غري حصر فالفرق بني ألفاظ العدد والعام  أن كال منهم
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تدل على كثرة حمصورة بعدد معني فـ)أَْلف( مثال اسم عدد يدل على كثرة لكنها كثرة حمصورة يف هذا العدد ال 
تتجاوزه أما العام فإنه لالستغراق والشمول فلفظ }املؤمنون{ يف اآلية يشمل كل مؤمن فليس خاصا مبؤمن دون 

 ه وصف اإلميان فهو داخل يف هذا اللفظ }املؤمنون{ من غري حصرمؤمن بل كل من َصَدَق علي

مث ذكر املصنف مثاال للعامِ  الذي يشمل شيئني وهو: "عمَّْمُت زيدا وعمرا ابلعطاء" ومثاال للعام الذي يتناول 
 مجيع اجلنس وهو: "عمَّْمُت مجيع الناس ابلعطاء".

 )قال صاحيب(

 االسم؟ملاذا مسي )العام ( هبذا  قال:  

 ألنه يدل على الكثرة؛ فأصل العموم يف اللغة الكثرة يقال: َعمَّ اجلراُد البالَد أي: َكثـَُر.  قلت:

واللفظ العامُّ ملا كثرت األفراد اليت يدل عليها مُسي عامًّا، وهذا معىن قوله: "ِمْن قوله: عممت زيدا وعمرا 
 .227ابلعطاء وعممت مجيع الناس ابلعطاء"

 ل( يف قوله: "العام "؟ما نوع )أ  قال:

 للعهد الذكري  قلت:

 تعين أن )العامَّ( تقدم ذكره يف الكالم  قال:

 نعم  قلت:

 فأين ذلك؟  قال:

، واجململ واملبني ...اخل"  قلت:  يف قوله: "وأبواب أصول الفقه: أقسام الكالم، واألمر والنهي، والعامُّ واخلاصُّ

 ملاذا تضع الشدة دائما على )العام (؟  قال:

 ألنه هكذا ينبغي أن يقرأ   قلت:

 

 . 162شرح الورقات البن الفركاح  227
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 مٌّ(؟أليس )العامُّ( مأخوًذا من قوهلم )َعمَُّهُم األمُر يـَُعمُُّهم( أي مشلهم فهو )عا  قال:

 بلى  قلت:

 فهو مصدر للفعل )َعم (  قال:

 ال  قلت:

 وملَ؟ أليس املشهور يف كتب الصرفيني أن املصدر أييت اثلثا يف تصريف الفعل؟ و)عام ( هنا قد جاء اثلثا: قال:
 )عمَّهم يعمُّهم فهو عامٌّ(

 فضحكت وقلت:

 = ِلَما أييت

 = بلى

 = ال، بل هذه من ِكيِسك

 ، مث نظر ألسفل مث ميينا فشماال كفعل228يلَّ شزرا، مث ألعلى، وأصغى لِيًتا ورفع لِيًتامث نظر إ فأطرق قليال،
 ما هذا؟ ماذا تقول؟  مث قال:املتحريِ   

 هذه أجوبة سؤاالتك  قلت:

 أين هذه األجوبة؟  قال:

 أما قولك: "وملَ؟" فجوابه: ِلَما أييت  قلت:

 املصدر أييت اثلثا يف تصريف الفعل؟" فجوابه: بلىوأما قولك: "أليس املشهور يف كتب الصرفيني أن  

 وأما قولك: "و)عام ( هنا قد جاء اثلثا: )عمَّهم يعمُّهم فهو عامٌّ(" فجوابه: ال، بل هذه من كيسك

 

قية، هو صفحة العنق أي جانبه، ويف احلديث: "مث ينفخ يف  بكسر الالم وآخره مثناه فو  و)لِيًتا(: أي أََمـاَل،  )أصغى(: 228
 ([. 2940رواه مسلم ) صحيح: الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتا ورفع ليتا" ]
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 فسكتا 

 اعلم أن الفعل )َعم ( مضعف أصله )َعَمَم(، واببه )َنَصَر( مث أدغمت امليم األوىل يف الثانية فصار )َعمَّ(  فقلت:

 ملاذا أدغمت امليم األوىل يف الثانية مع أن األوىل متحركة؟  ل:قا

 ألهنم أرادوا التخفيف  قلت:

 ختفيف ماذا؟  قال:

ختفيف تكرار احلرف )َعَمَم( فاحلرف املكرر هنا هو امليم ويف تكراره نوع ثقل فأرادوا املبالغة يف التخفيف  قلت:
الثاين منهما فباإلدغام صار احلرفان كاحلرف الواحد فيخف على فسكَّنوا احلرف األول من املِثِلني مث أدغموه يف  

 اللسان. 

 ما مها املِثالن؟  قال:

 احلرف إذا تكرر مُسِ َي هو ومكرره مثلنْي كامليمني هنا.  قلت:

 تعين بقولك: "أرادوا التخفيف" أهنم اترة يقولون )َعمَّ( واترة يقولون )عَمَم(  قال:

 أأأ  قلت:

 نعم هذا ما تقصده، بدليل قوهلم: "الَعَمُم" أي العامَّةُ   قائال:فبادرين  

 ال، مل أقصد هذا؛ ألن اإلدغام يف )َعمَّ( واجب، فال تراهم أبدا يقولون: )َعَمَم األمُر( بفك اإلدغام.  قلت:

 أمل يقولوا: )الَعَمُم(؟  قال:

 تنع.بلى، فـ)الَعَمُم( اسم جنس مبعىن العامَُّة، واإلدغام فيه مم  قلت:

 فـَُهْم ال يقولون )َعَمَم األمُر( بفك اإلدغام أبدا  قال:

 نعم  قلت:

 وملَ؟  قال:
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 ألن اإلدغام هنا واجب  قلت:

 واجب؟!  مث قال:فأطرق هنيهة  

 نعم، واجب.  قلت:

 وهو ما زال متعجبا: تعين أن من قال: )َعمَّ األمُر( استحق الثواب ومن قال: )َعَمَم األمُر( استحق قال
 !العقاب؟

 وسكتُّ  فضحكت

 أمل تذكر فيما سبق أن الواجب: ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه؟!  قال:

 حىت بكت عيناي من كثرة الضحك، فحاولت أن أُنـَْهِنَه نفسي أو َأُكفَّها عن هذا الضحك فازددت ضحكا
 الشديد فإنه مما ال ينبغي لطالب العلم.

 مرارا أن العلوم متداخلة وكل علم تتعلمه يفيدك يف فهم غريه منملاذا تضحك هكذا؟! أمل تزعم  يقول:فإذا به 
 العلوم؟!

 وأان مستلٍق على ظهري من كثرة الضحك.فلم أستفق إل  

 حىت إذا انتهيت مما أان فيه   

العلوم متداخلة لكن ليس هبذه الطريقة بل معىن ذلك أنك قد تقرأ يف األصول مثال يف شرح تعريٍف  قلت له:
مَّا أن هذه الكلمة )جنس( وهذه األخرى )فصل( وهكذا فهنا يفيدك علم املنطق يف فهم معاين هذه 

ر مث تقول العلوم املصطلحات، فهذا هو التداخل بني العلوم ال أن أتخذ مصطلحات علم فتطبقها يف علم آخ
 متداخلة.

 خجال فسكتا 

 إذا حتققت ذلك عرفت أن الواجب عند األصوليني ليس هو الواجب عند الصرفيني كما أن  قائال:فأكملت 
 الفاعل عند النحاة ليس هو الفاعل عند الفقهاء وهكذا.
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 نعم، فهمت هذا  قال:

 أنسيتنا ما كنا فيه  قلت:

 واجب  كنت تقول: اإلدغام يف )َعَمَم(  قال:

 نعم  قلت:

 هل الوجوب الصريف هنا ألن احلرف هو امليم أم ابقي احلروف مثله؟  قال:

أنه إذا اجتمع ِمْثالِن يف كلمة واحدة وكاان متحركنْيِ مثل  فالقاعدة:بل ابقي احلروف مثله إال األِلف قلت: 
لثاين فيصري يف املثالني السابقني َرَدَد( ومل يكوان يف أول الكلمة وجب تسكني األول مث إدغامه يف ا –)َعَمَم 

 رد ( وجواب  –)عم   

مضان( أو وقعا يف أول الكلمة كالدالني يف حنو: ر  رأما إن وقع املثالن يف كلمتني كالراءين يف قولك: )شهـ
 )َدَدن( وهو: اللهو، امتنع اإلدغام.

 نعم، فهمت هذا، ولكين مل أفهم كيف يكون اإلدغام واجبا يف )َعمَّ( وممتنعا يف )الَعَمِم(؟!  قال:

 أما كونه واجبا يف قوهلم: )َعمَّ األمُر( فقد حدثُتَك عنه آنفا، وقد زعمَت أنك فهمَتُه.  قلت:

 نعم.  قال:

زن )فـََعل( بفتحتىن كـ )طََلل( وهذا ميتنع فيه  وأما كونه ممتنعا يف )الَعَمِم( مبعىن )العامَّة( فألنه اسم على و  قلت:
ومنها كما   229اإلدغام؛ فإن املثلني إذا وقعا متحركني معا وجب إدغامهما أبحد عشر شرطا راجعها يف مظاهنا

َقدَّْمُت لك: أال يكوان يف اسم على وزن )فـََعل( بفتح الفاء والعني، فإن وقعا يف اسم هذه صفته امتنع اإلدغام 
 ل( وكذا )الَعَمم( مبعىن العامَّةحنو )طَلَ 

 نعم، فهمت هذا أيضا  قال:
 

ط. دار الكيان ابلرايض، وشروح الشافية فانظر منها مثال   225- 224انظر شذا العرف يف فن الصرف للحمالوي  229
وما بعدها، حتقيق د. عبد الرمحن حممد شاهني   323 /2املناهل الصافية إىل كشف معاين الشافية للطف هللا بن حممد الغياث  

 الناشر مكتبة الشباب. 
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 احلمد هلل  قلت:

 بقي اجلواب عن قويل: أليس املشهور يف كتب الصرفيني أن املصدر أييت اثلثا يف تصريف الفعل )عمَّهم قال:
 يُعمُّهم فهو عامٌّ(؟

ُهُم األمُر ي  قلت:  ُعمُُّهْم ُعُموًما( أي مشلهم، فهو )عامٌّ(نعم، بقي اجلواب عن هذه، وتصريُفها هكذا: )َعمَّ

 فـ)عام ( مل أيت اثلثا يف تصريف الفعل؟  قال:

 نعم.  قلت:

 إذن فهو ليس مصدرا للفعل )َعمَّ(؟  قال:

 نعم  قلت:

 فما هو إذن؟  قال:

 اسم فاعل   قلت:

 ن صفات النطق". فلوقلَت: ")ما( هنا معرفة اتمة خاصة مبعىن )اللفظ( بدليل قوله اآليت: "والعموم م قال:مث 
 وضحَت أكثر.

املصنف ذكر فيما أييت أن العموم )=العام( من صفات )النطق( أي )املنطوق به وهو اللفظ(، حيث  قلت:
قال: "والعموم من صفات النطق وال جتوز دعوى العموم يف غريه من الفعل وما جيري جمراه". فلهذا فسرُت )ما( 

 يف قوله: "والعامُّ )ما( عم شيئني فصاعدا ... اخل" بـ )اللفظ( 

 م، فهمت هذا أيضانع  قال:

 املصنف ذكر أن العامَّ هو: "ما َعمَّ شيئنِي فصاعدا"   مث قال:

 نعم  قلت:
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 فهذا التعريف َيْصُدُق على لفظ )كثري(، ويصدق أيضا على )مجوع الكثرة( وال عموم فيها بل هي من قال:
جال( نكرة يف سياق ابب اخلاص  حنو: )رجال(، فإذا قلت: )عندي رجال( فإنه ال يتناول كل رجل؛ ألن )ر 

 اإلثبات فال تُعم .

نعم، ما ذكرتَه صحيح، ولكن هذا التعريف مناسب جدا للمبتديء املقصود هبذا الكتاب، هذه  قلت:
 .230واحدة

، لكن لََعلَّه  وأخرى: أن هذا االعرتاض إمنا يتجه إذا ثبت أن املصنف يقول إن مجوع الكثرة من ابب اخلاص 
 .231سطة بني العام  واخلاص  وهذا هو ظاهر تعريفه للعامِ  واخلاصِ  فتأمليرى قول من يقول: إهنا وا

 مث اعلم أن النكرة يف سياق اإلثبات قد تـَُعم .

 

  

 

يف سهل يناسب املبتدئ لكن األصوليني  قال الشيخ عبد احلميد بن خليوي الرفاعي: "هذا هو تعريف العام  وهو تعر  230
عفا هللا عنهم عندهم تدقيق زائد على التعريفات فال يكاد يسلم عندهم تعريف من النقض واالعرتاض وهذا راجع إىل التأثر  

الدين  بعلم املنطق. واملناطقة قد أدخلوا هذه التدقيقات واملماحكات يف غالب العلوم ومل تكن هذه طريقة السلف يف التفقه يف 
..." مث قال: "وتعريفه للعام  ينسجم متاما مع هذا اخلط النافع للمبتدئ يف هذا العلم اجلليل فليقتصر عليه" ا.هـ الشرح الوسيط  

 ط. دار الصميعي.   68على الورقات 

 بتصرف يسري.  102حاشية السوسي على قرة العني  231
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 قال املصنف:

اظُُه أاْرب اعاٌة:  واأاْلفا

ِم.  - اِحُد اْلُمعارَُّف اِبأْلاِلِف واالالَّ  اِلْسُم اْلوا

ِم.وااْسُم اْلْاْمِع    -  اْلُمعارَُّف اِبلالَّ

( يف اْلْاِميِع، وا )أاْينا   - ا لا ي اْعِقُل، وا )أايُّ ْن ي اْعِقُل، وا )ماا( ِفيما ُة: كا  )ماْن( ِفيما ما ها اِن، وااأْلامْسااُء اْلُمب ْ كا ( يف اْلما
غارْيِِه، وا ) اِم وااْلْازااِء وا ( يف الزَّمااِن، وا )ماا( يف اِلْسِتْفها ( يف النَِّكرااِت.وا )ماىتا  لا

:)  استئنافية   )وا

اظُُه(:  )ألفاظ( مبتدأ، ومضاف، و)اهلاء( ضمري الغائب مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه  )أاْلفا

 خرب )أاْرب اعاٌة(:

 بدل من )أربعة( بدل بعض من كل أو بدل مفصل من جممل وبدل املرفوع مرفوع،  )اِلْسُم(:

 دير: أحدها االسم، أو مبتدأ واخلرب حمذوف أي: االسم أحدها.أو خرب ملبتدإ حمذوف والتق  

اِحُد(:  نعت لـ)االسم(  )اْلوا

 نعت اثن لـ)االسم(  )اْلُمعارَُّف(:

 حرف جر  )ب ِ(:

 اسم جمرور ابلباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة واجلار واجملرور متعلقان بـ )الـُمَعرَّف(  )اأْلاِلِف(:

:)  حرف عطف )وا

ِم(:  معطوف على )األلف(  )الالَّ

:)  عاطفة  )وا
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 معطوف على )االسم الواحد(، و)اسم( مضاف  )اْسُم(:

 مضاف إليه  )اْلْاْمِع(:

 نعت لـ)اسم(  )اْلُمعارَُّف(:

ِم(: َعرَّف(  )اِبلالَّ
ُ
 اجلار واجملرور متعلق بـ )امل

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )االسم الواحد(  )اأْلامْسااُء(:

ُة(: ما ها  نعت لـ)األمساء(  )اْلُمب ْ

 جرف جر )كا (:

 مقصود لفظه، اسم مبين على احلكاية يف حمل جر ابلكاف.   )ماْن(:

 والتقدير: وذلك كائن كـ )َمْن(،   واجلار واجملرور متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ حمذوف

أو أن اجلار واجملرور متعلق مبحذوف نعت اثن لـ)األلفاظ( والتقدير: )األلفاظ املبهمة الكائنة كَمْن( ولعل هذا 
 الوجه الثاين أوىل من األول لقلة التقدير

ْن(: مبعىن الذي مبين  )يف( حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، و)َمْن( اسم موصول )ِفيما
 على السكون يف حمل جر بـ )يف( واجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من )َمْن( 

 فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت تقديره )هو( يعود على )َمْن( من قوله: )ِفيَمْن(  )ي اْعِقُل(:

 واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول )َمْن(  

ا لا ي اْعِقُل(:  )وا )ماا( فِ   )ال( ِمْن قوله )ال يعقل( انفية وإعراب الباقي كما سبقيما
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اِم(: )ماا( يف اِلْسِتْفها ( يف الزَّمااِن، وا )ماىتا اِن، وا كا ( يف اْلما )أاْينا ( يف اْلْاِميِع، وا )أايُّ إعرابه  كما سبق، يعين أن  )وا
بنية على احلكاية معطوفة على )َمْن(، ويف )أيُّ( مزيد )أي ( و)أين(، و)مىت(، و)ما( ألفاظ مقصود لفظها م

 بيان أييت يف سؤاالت صاحيب.

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )االستفهام(  )اْلْازااِء(:

:)  عاطفة  )وا

معطوف على االستفهام واجلزاء بتقدير )املذكور( و)غري( مضاف واهلاء ضمري الغائب مبين على  )غارْيِِه(:
 إليه، وهو يعود على )املذكور( املفهوم من الكالم أي: وغري املذكور. الكسر يف حمل جر مضاف

( يف النَِّكرااِت(: )لا  إعرابه كما سبق  )وا

 املعىن

كما أن للواجب صيغة هي )افعل( وللنهي صيغة هي )ال تفعل( فكذا العامُّ له صيغة ويدل على هذه الصيغة 
 وقد حصرها املصنف يف أربعة ألفاظ:  )ألفاظ العامه(ألفاٌظ تسمى  

  وليس العهدية حنو قوله تعاىل: }َوالسَّارُِق والسَّارَِقُة فَاْقطَُعواْ  السم املفرد املُعارَّف ب  )أل( اْلنسية األول:
، فـ}السَّارِق{ اسم مفرد معرَّف بـ )أل( اجلنسية فيَـُعمُّ أي: وكلُّ سارق وكل سارقة فاقطعوا [38]املائدة:  أَْيِديـَُهَما{ 

 أيديهما

}اَل يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن أيضا كقوله تعاىل:  اْلمع املُعارَّف ب  )أل( اْلنسية الثاين:
 ، فـ)املؤمنون( و)الكافرين( مجع معرف بـ )أل( اجلنسية فيعم [28]آل عمران:  {  اْلُمْؤِمِننيَ 
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 رح اللمع:أي: اليت أهُِبَم املراد هبا فال يظهر معناها إال يف غريها، وقال الشريازي يف ش األمساء املبهمة: الثالث:
 وهي سبعة أنواع:  232"هي اليت يسميها النحويون األمساء الناقصة اليت ال تتم إال بِصالٍت ورواجع"

 وهذه قد تكون موصولة أو شرطية أو استفهامية، فـ:   )ماْن( فيمن ي اْعلام: -1
،  [97]آل عمران:  اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{  َمنِ }َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت  كقوله تعاىل: املوصولة)َمْن(  •

 فكلمة )َمْن( هنا اسم موصول فتعم.  
 .[7]الزلزلة:  يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْرًا يـَرَُه{    َمنْ }فَ  كقوله تعاىل:  الشرطيةو)َمْن(   •
 .[245]البقرة:  َذا الَِّذي يـُْقِرُض اَّللََّ قـَْرًضا َحَسًنا{    نْ مَ }  كقوله تعاىل:  الستفهاميةو)َمْن(   •
 يعين إذا كانت امسا، وهذه تكون أيضا موصولة وشرطية واستفهامية فـ:   و)ما( فيما ل يعقل: -2

 .  [284]البقرة:  يف اأْلَْرِض{   َمايف السََّماَواِت وَ   َما}َّللَِِّ    كقوله تعاىل:  املوصولة** )ما(  

 .  [197]البقرة:  تـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يـَْعَلْمُه هللُا{    َما}وَ   كقوله تعاىل:  الشرطية** و)ما(  

 .  [17]طه:  تِْلَك بَِيِميِنَك اَيُموَسى{    َما}وَ   كقوله تعاىل:  الستفهامية** و)ما(  

( يف اْلميع: -3 حرٌّ( فأيهم   عبٍد جاءين من عبيدي فهو أي  أْي فيمن يعلم وفيمن ال يعلم حنو: ) و)أيُّ
 األشياء أردَت أعطيتك( فهذا عامٌّ يف مجيع ما ميلك.   أي  جاء عتق، وحنو: )

 وهذه تكون شرطية واستفهامية:  )أين( يف املكان: -4
 .[78]النساء: }أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِْكُكُم اْلَمْوُت{   كقوله تعاىل:  الشرطيةفـ)أين(   •
 .[26]التكوير:  }فَأَْيَن َتْذَهُبوَن{    كقوله تعاىل:  الستفهاميةو)أين(   •
ُتْم َصاِدِقنَي{  كقوله تعاىل: )مىت( يف الزمان: -5 [،  38[، و]األنبياء:  48]يونس:  }َويـَُقوُلوَن َمىَت َهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكنـْ

 . [25[، و]امللك:  48[، و]يس:  29[، و]سبأ:  71و]النمل:  
يعين أن )ما( تفيد العموم إذا كان مرادا هبا االستفهام أو  وغري ذلك:)ما( يف الستفهام واْلزاء  -6

 اجلزاء أي الشرط وغريمها مما َترُِد فيه )ما( بشرط أن تكون امسا ال حرفا، وقد تقدمت أمثلة ذلك

 

يد تركي ط. دار الغرب اإلسالمي، واملراد بـ )الرواجع(  ( ت. عبد اجمل306 / 1شرح اللمع يف أصول الفقه للشريازي ) 232
 الضمائر اليت تعود على األمساء املبهمة فتبني املراد هبا من حيث اإلفراد والتذكري والعقل وفروعها. 
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وهذه يعرب عنها العلماء بقوهلم: )النكرة يف سياق النفي تفيد العموم( ومثل النفي ما  )ل( يف النكرات -7
 ه وهو النهي واالستفهام والشرط:شاهب

 النكرة يف سياق النفي حنو: )ال إله إال هللا( فكلمة )إله( نكرة يف سياق النفي فتعم كل إله -
النكرة يف سياق النهي حنو: )ال أتكل حلما(، فكلمة )حلما( نكرة يف سياق النهي فتعم كل حلم، سواء   -

عم أيضا السمك؛ فإن هللا مساه حلما طراي فيدخل كان: حلم بقر أو غنم أو حلم طري أو غري ذلك، وت
 يف النهي.

النكرة يف سياق الشرط حنو: )َمْن يفعْل خريا جُيَْز به( فكلمة )خريا( نكرة يف سياق الشرط فيعم كل ما  -
 يفعله املرء من اخلري مهما صغر ولو أن تلقى أخاك بوجه طَْلٍق، أو إماطة األذى عن الطريق وغري ذلك 

 صاحيب[]قال  

 ما معىن أن العام  له صيغة؟قال:  

يعىن أن هذه الصيغة اليت للعام  تكون حقيقة فيه جمازا يف غريه فعند قراءتك نصًّا ما ووجدت إحدى  قلت:
ألفاظ العموم عرفت داللة هذه اللفظة على املعىن الذي تدل عليه وأهنا تشمل مجيع أفراده وال يقال إهنا تدل 

رينة وهذا يفيدك عند التعارض أو املناظرة وحنو ذلك إذ ميكنك الرتجيح أبن هذه الصيغة على معىن خاص إال بق
 من صيغ العموم وأهنا حقيقة فيه واحلقيقة مقدمة على اجملاز

 قلت يف قوله: "وألفاظه أربعة االسم الواحد ...اخل": )االسم( بدل من )أربعة( بدل بعض من كل.  قال:

 نعم  قلت:

 كيف يصح ذلك وهو )أي االسم( ال يشتمل على ضمري يعود على املبدل منه )أربعة(؟  قال:

اشرتاط الضمري يف بدل البعض غالب ال الزم، قال الكفراوي: اجلواب أن حمل ذلك إذا مل ُتْستَـْوَف  قلت:
 .233األجزاء فإن استوفيت كما هنا فال حيتاج إليه أو أن الضمري مقدر تقديره االسم منها

 على أي شيء يعود الضمري يف )ألفاظه( من قوله: "وألفاظه أربعة"  :قال

 

 (. 10شرح الكفراوي على اآلجرومية مع حاشية إمساعيل احلامدي ) 233
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 يعود على العموم املفهوم من العام   قلت:

 أو يعود على )العام (

 فما نوع اإلضافة يف قوله:) ألفاظه(؟  قال:

 اإلضافة هنا بيانية  قلت:

 ما معناها؟  قال:

 قد تقدم معناها  قلت:

 فأعده علي  من فضلك فقد نسيته  قال:

 ال أبس، سأنقل لك ما تقدم وهو كاآليت:  قلت:

 أن يصح اإلخبار ابملضاف إليه عن املضاف فإذا قلت: )سوق زيد( مل تكن اإلضافة بيانية إذ ال ضابطها:
يصح أن تقول: )السوق زيد( أو )السوق هو زيد( فتجعل املضاف إليه خربا عن املضاف، أما إذا قلت: )دين 

ل: )دين هو اإلسالم( فتخرب عن املضاف ابملضاف إليه فلهذا نقول اإلضافة يف اإلسالم( مثال فيصح أن تقو 
 )دين اإلسالم( بيانية 

 وأزيدك هنا شيئا على ما سبق  قلت:

 هيه  قال:

اجلمهور على أنه إن صلح تقدير اإلضافة بـ )ِمْن( فاإلضافة بيانية وإال فالمية فإذا قلت: )سوق زيد(  قلت:
ُر  جاز أن تقدرها المية فتقول: سوق لزيد؛ فاإلضافة المية أما إذا قلت: )ثوُب حريٍر( فاإلضافة بيانية ألهنا تـَُقدَّ

)ألفاظ من العام( فتكون بيانية كما ذكر الدمياطي يف بـ )ِمْن( فتقول: )ثوب من حرير( وهنا جيوز أن تقول: 
 حاشيته، وجيوز أن تقدر )ألفاٌظ للعام ( فتكون اإلضافة المية، وهذا أوىل مما ذكره الدمياطي، فتأمل.

 أَْعَلُم أن )األلف والالم( تنقسم إىل ُمَعر ِفة وعهدية وجنسية، فما الفرق بينها؟  قال:

 من أعلمك هذا؟  قلت:
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 أعلمه  أان  قال:

َعر ِفة إىل: عهدية وجنسية.  قلت له:
ُ
 فاعلم أن )أل( تنقسم إىل: زائدة وُمَعر ِفة، وتنقسم )أل( امل

َعر ِفة ليست قسيمة للعهدية واجلنسة  قال:
ُ
 تعين أن )األلف والالم( امل

 نعم   قلت:

َعر ِفة اجلنسية؟  قال:
ُ
َعر ِفة العهدية و)األلف والالم( امل

ُ
 فما الفرق بني )األلف والالم( امل

 احلديث عن )أل( العهدية واالستغراقية من وجهني:  قلت:

 )أل( العهدية، وهذه تنقسم إىل ثالثة أقسام:  –األول  

 الكالم حنو: )اشرتيت وذلك إذا كان ما دخلت عليه )أل( قد تقدم ذكره يف )أل( للعهد الذهِْكِري: -1
 فرسا مث بعُت الفرس(

وذلك إذا كان ما دخلت عليه )أل( معهودا ذهنا فينصرف الفكر إليه مبجرد )أل( للعهد الذهين:  -2
 النطق به حنو )جاء القاضي( إذا كان بينك وبني خماطَِبَك عهد يف قاٍض خاص

و: )خذ الكتاب( أي هذا وذلك إذا كان ما دخلت عليه )أل( حاضرا حن )أل( للعهد احلضوري: -3
الكتاب احلاضر، و)اركب الفرس( أي هذا الفرس احلاضر، و)جئت اليوم( أي هذا اليوم احلاضر 

 الذي حنن فيه، 

 وقد أدرج كثري من النحاة هذا النوع )العهد احلضوري( يف )العهد الذهين(

 )أل( اجلنسية، وهذه نوعان:  –الثاين  

اليت تبني حقيقة اجلنس وماهيته بقطع النظر عن أفراده حنو:  وهي )أل( لبيان احلقيقة واملاهية: -1
)الرجل أفضل من املرأة( أي جنس الرجل أفضل من جنس املرأة، وهذه ال يصح حلول لفظ 

 )كل( حملها فال يصح أن تقول: )كل رجل أفضل من كل امرأة( 
 وهي املرادة هنا وهلا عالمات منها:  )أل( لالستغراق: -2
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[ فيصح أن 28كل( حملها كقوله تعاىل: }َوُخِلَق اإِلنَساُن َضِعيًفا{ ]النساء: أن يصح حلول لفظ ) -
 تقول يف غري القرآن: وخلق كل إنسان ضعيفا.

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر )1}َواْلَعْصِر ) أن يصح االستثناء منها كقوله تعاىل: - الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا   ِإالَّ ( 2( ِإنَّ اإْلِ
 . [3-  1]العصر:  الصَّاحِلَاِت{  

 . [31]النور:  ملَْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النِ َساِء{    الَِّذينَ }َأِو الطِ ْفِل    أن يصح وصفها ابجلمع كقوله تعاىل: -

 ملاذا اقتصرت على )األلف والالم( اجلنسية دون العهدية؟  قال:

 اقتصرُت على )أل( اجلنسية ألهنا تفيد الشمول واالستغراق كما سبق وأما العهدية فال تفيد ذلك  قلت:

 بل )األلف والالم( العهدية تفيد الشمول واالستغراق أيضا  قال:

 متعجبا: وكيف ذلك؟ قلت

 قد َقَدْرَت على اجلواب فأخربين ملاذا تقول )أل( وال تقول )األلف واالم(؟  قال:

دة وهي: أن ما كان على حرف واحد يعرب عنه ابمسه )كالباء والالم والكاف ...اخل( وما كان للقاع قلت:
كـ: )قد( و)إذ( و)أل(، فلماذا تعرب عن )قد( مبسماها )قد( وال تقول )القاف   234على حروف يعرب عنه مبسماه

 رب عنها مبسماها )أل(والدال(، مث ختالف القاعدة عند )أل( فتعرب عنها ابمسها )األلف والالم( وال تع

 فالصواب أن نقول: )أل( ال أن نقول )األلف والالم(  قال:

 نعم  قلت:

 منتظرا أن يتكلم هو  سكتُّ مث  

 منتظرا أن أتكلم أان  وسكتا هو

 مث تكلمنا سواي قائَلنْيِ: ملاذا ال تتكلم؟

 مث سكتنا مجيعا 
 

 ( ط. املكتبة التجارية الكربى. 5ية )انظر حاشية الشيخ عبد هللا العشماوي على اآلجروم 234
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 مث تكلمنا معا قائَلنْيِ: تكلْم أنت

 ُكفَّ عن الكالمفأشرُت له أن  

 فسكتَ 

 تكلْم أنت  فقلُت له:

 ليس عندي شيء أحتدث عنه اآلن فتكلْم أنت  قال:

سبحان هللا! أمل تقل: )قد َقَدْرَت على اجلواب فأخربين ...( وها أان ذا قد أخربتك مبا سألَت عنه وبقي  قلت:
 عليك أن تذكر اجلواب

 جواب ماذا؟  قال:

 ال بد للطالب اجلاد  أن يكون متيقظا وقلت له:فضحكت  

 فأان متيقظ منذ ساعتني أو أكثر  قال:

اي أخي ال أقصد مستيقظا بل متيقظا يعين على الطالب اجلاد  أن يكون منتبها واعيا حريصا على العلم  قلت:
 وأن يـُْقِبَل على الدرس بقلبه وعقله وجوارحه حىت يستفيد مما يسمعه ويقرأه.

الب متيقظا ابملعىن الذي فهمَته أو كان غري حريص على الفائدة أو كان مشتت الذهن مشغوال أما إذا كان الط
أبعراض الدنيا فأىنَّ يستفيد من العلم شيئا هيهات هيهات، إنك لو أعطيَت العلَم كلََّك أعطاك بعضه، فكيف 

 إذا أعطيَتُه بعَضَك؟! فكيف إذا أعطيَته بعَضك وأنت مشتت الذهن مشغوال؟!

 لقد أَنَـّبـَْتين ونـَبـَّْهَتين، فما كان سؤالك؟  ل:قا

ذكرُت لك أن الالم اجلنسية تفيد الشمول واالستغراق دون العهدية، فاعرتضَت أبن العهدية تفيد  قلت:
 الشمول واالستغراق أيضا فكيف ذلك؟

 ألسَت تقرأُ القرآن؟  قال:

 بلى  قلت:
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 ْلَماَلِئَكِة ِإين ِ َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطنٍي فَِإَذا َسوَّيـُْتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمنْ ألست تقرأ قوله تعاىل: }ِإْذ قَاَل َربَُّك لِ  قال:
 . [73-  71]ص:  ُروِحي فـََقُعوا َلُه َساِجِديَن َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن{  

 بلى، فكان ماذا؟  قلت:

 جاء لفظ املالئكة يف موضعني:   قال:

 }ِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة{ و)أل( فيه للعهد الذهين  قوله تعاىل:-األول 

 قوله تعاىل: }َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن{ و)أل( فيه للعهد الذكري، أليس كذلك؟  –والثاين  

 بلى  قلت:

 و)املالئكة( مجع مَلك فهو مجع دخلت عليه )أل( العهدية وهو عامٌّ يشمل مجيع املالئكة من غري استثناء  قال:

 نعم  قلت:

 فهذا يدل على أن )أل( العهدية تدل على الشمول واالستغراق كاجلنسية  قال:

 آآآآآآآآآآآآآآآآآه، كأنك فهمت هذا من اآلية   فقلت:

 آآه متوجعا؟ملاذاتقول آآآآآآآآآآآآآآآآقال:  

 متوجٌع من فهمك، فهل فهمت هذا من اآلية؟  قلت:

 نعم، فاآلية صرحية يف الداللة عليه  قال:  

ال، ليست صرحية يف الداللة على ما تريد من إفادة )أل( العهدية معىن الشمول واالستغراق، وقد قلت: 
 أحسنت إْذ نـَبـَّْهَتين هلذا؛ فهذا موضع قد يلتبس على البعض

 فما تقول يف هذا وما جوابك عن هذه اآلية وأمثاهلا مما فيه داللة على أن )أل( العهدية تدل على قال:
 الشمول واالستغراق

 اجلواب ببساطة أن املعرف بـ )أل( العهدية يكون عمومه وخصوصه حبسب املعهود:   قلت:
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 اآلية اليت ذكْرهَتا.= فإن كان املعهود عامًّا كان اللفُظ املعرَُّف بـ )أل( العهدية عام ا ك

َعرَُّف بـ )أل( العهدية خاصًّا: كقوله تعاىل: }ِإانَّ أَْرَسْلَنا إِلَْيُكْم َرُسواًل 
ُ
= وإن كان املعهود خاصًّا كان اللفُظ امل

، فـ)أل( [ 16،  15]املزمل:  ْخًذا َوبِياًل{ َشاِهًدا َعَلْيُكْم َكَما أَْرَسْلَنا ِإىَل ِفْرَعْوَن َرُسواًل فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل فََأَخْذاَنُه أَ 
}فـََعَصى ِفْرَعْوُن الرَُّسوَل{ للعهد الذ ِْكري ولفظ )الرسول( مفرد ُمَعرٌَّف بـ )أل(  يف )الرسول( من قوله تعاىل:

 العهدية وال يدل إال على واحد فقط

،  [ 35  ]النور: َكأَنَـَّها َكوَْكٌب ُدر ِيٌّ{    الزَُّجاَجةُ يف ُزَجاَجٍة   اْلِمْصَباحُ ومنه قوله تعاىل: }َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح  
فـ }اْلِمْصَباُح{ يف اآلية مفرد دخلت عليه )أل( العهدية وال يشمل كل مصباح بل مصباح واحد وهو املذكور 

 }الزَُّجاَجُة{    و يف املشكاة، وكذلك قوله:سابقا الذي ه

 نعم، ظهر الَفْرُق اآلن َجِليًّا فجزاك هللا خريا  قال:

 وجزاكقلت:  

 ملاذا اقتصر من اجلموع على )اسم اجلمع(؟  قال:

 كأنك فهمت من قوله: "واسم اجلمع" أنه عىن )اسم اجلمع( املصطلح عليه عند الصرفيني   قلت:

 نعم  قال:

 فقد تعجَّْلَت كعادتك  قلت:

 وملَ؟  قال:

 ألنه مل يُرِْد بقوله: "واسم اجلمع" هذا املعىن الذي ذهبت إليه وهو املعىن املصطََلُح عليه عند الصرفيني  قلت:

 فأراد ماذا؟  قال:

حويني أراد بقوله )اسم اجلمع( املعىن اللغوي أي: االسَم الدال على اجلمع ال املعىن املصطلح عليه عند الن  قلت:
وهلذا فقوله: )اسم اجلمع( يشمل: اجلمع )املذكر السامل واملؤنت السامل والتكسري( واسم اجلمع واسم اجلنس 

 اجلمعي )وهو ما يفرق بينه وبني واحده ابلتاء غالبا( كبقر ومتر وشجر ومثر
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 أليس مجعي السالمة من مجوع القلة؟  قال:

 بلى  قلت:

 العموم وأنت تزعم هنا أهنما من ألفاظ    قال:

 ال منافاة  قلت:

 كيف ذلك؟  قال:

 أجيب على ذلك أبجوبة منها:  قلت:

َعرَِّف بـ )أل( أو اإلضافة حنو: )مسلمني ومسلمات(،  -1
ُ
َنكَّر، يعين غري امل

ُ
أن كالم النحاة يف اجلمع امل

َعرَّف حنو )املسلمني واملسلمات( و)مسلمو اهلند ومسلمات 
ُ
وأما كالم األصوليني ففي اجلمع امل

 لسند( ا
ومنها أنه ال مانع من أن يكون أصل وضعها للقلة وغلب استعماهلا يف العموم لعرف أو شرع فنظر  -2

 فال منافاة   235النحاة إىل أصل الوضع واألصوليون إىل غلبة االستعمال

 نعم، ال منافاة  قال:

 ولكن أال ترى أن َعدَّ )الذي واليت( وحنومها من ألفاظ العموم خمالف ملا ذكره النحاة أن املوصول من مث قال:
 املعارف؟

 وملَ؟  قلت:

ْعرَِفَة هي ما وضع لشيء بعينه فال عموم فيه.  قال:
َ
 ألن امل

 نعم ما ذكرتَُه صحيح  قلت:

 فما اجلواب عن ذلك؟  قال:
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 جوابه أن املوصول له جهتان:  قلت:

 االستعمال يف معني ابعتبار العهد وهو الذي اعتربه النحاة  –ألوىل  ا

 االستعمال يف غري معني من كل ما يصلح وهو الذي اعتربه األصوليون  –الثانية  

فمثال حينما أقول: )َأْكرِِم الذي أيتيك واليت أتتيك( فاملعىن أكرم كل آٍت وكل آتية لك. ففسر املوصول هنا 
 .236ق للغرض املراد من عموم األفرادابلنكرة ألنه املواف

ولكن هذا قد استشكله ابن قاسم يف حاشيته على مجع اجلوامع فقال: "قضيته أنه ال خالف بني الفريقني )أي 
النحويني واألصوليني( يف إثبات كل من املعنيني وخيالفه تضعيف القول األول ابالشرتاك اآليت فلعل األصوليني 

 .237قط فرجحوه، والنحويني قام عندهم دليل اخلصوص فقالوا به"قام عندهم دليل العموم ف

َعرَّف ابلالم بـ )االسم الواحد( و)اسم اجلمع( إلخراج املثىن؟  قال:
ُ
 كأن تقييده امل

ال، ليس إلخراج املثىن فإنه مثلهما يف احلكم كما صرح به القرايف يف شرح احملصول ونقله عنه ابن قاسم  قلت:
َل )اسم اجلمع( يف كالمه على ما دل على متعدد مشل املثىن"يف الشرح الكبري قا  .238ل: "ولو محُِ

 زعمت أن الالم املـَُعر َِفَة للمفرد واجلمع هي الالم اجلنسية.  قال:

 نعم  قلت:

 تعين بذلك أن الالم اجلنسية إذا دخلت على اسم )مفرد أو مجع( أفاد العموم  قال:

 نعم  قلت:

 وزعمت أن الالم العهدية خبالف ذلك يعين إذا دخلت على اسم )مفرد أو مجع( مل يدلَّ على العمومقال:  

 

( ط. مكتبة اإلميان، حتقيق حممد إبراهيم احلفناوي، وهو  3هامش رقم /447 / 1شرح الكوكب الساطع للسيوطي ) 236
 . 37- 36الذي ذكر اإلشكال وجوابه وأشار إىل كتابه )إحتاف األانم بتخصيص العام( ص

البن قاسم )ذكر ابن قاسم يف املقدمة اسم احلاشية كامال فقال: مسيته )اآلايت البينات على   366 /2اآلايت البينات  237
 اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على مجع اجلوامع وشرحه للمحقق احمللي من االعرتاضات( ا.هـ

 .232الشرح الكبري على الورقات:  238
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 ليس األمر على إطالقه  قلت:

 فكيف هو؟  قال:

 متأما الالم اجلنسية فتفيد العموم كما عل  قلت:

 وأما الالم العهدية فبحسب ما تدخل عليه

 يتعبين كثريا معرفة الفرق بني املطلق والعام  فما الفرق بينهما؟ ولو ذكرت على ذلك مثاال أو مثالني قال:
 للتوضيح لكان أفضل.

لكن عموم نعم، وقرُة عني، لك ما َيُسرَُّك إن شاء هللا؛ فاعلم أن كال من املطلق والعام  يدل على العموم  قلت:
 املطلق )بديلٌّ تناويبٌّ( وأما العامُّ فعمومه )مشويلٌّ استغراقيٌّ(.

 إيلَّ وسكتَ   فنظر

 ال تـَْعَجْل حىت تسمع املثال فتعلم معىن هذا الكالم فقلت:

 البشاشة على وجهه وهز رأسه موافقا  فظهرت

 املثال األول لبيان الفرق بني املطلق والعام :  فقلت:

( لو قلنا له: )أنفق دينارا( فلو أخذ أيَّ ديناٍر 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1رجل معه عشرة داننري )
 من هذه الداننري فأنفقه برأت ذمته.

الداننري العشرة يف لفظ فكلمة )دينار( مطلقة وفيها عموم وهذا العموم من حيث دخول كل دينار من هذه 
( أو أي واحد 10( مثال أو رقم )6( فأنفقه أجزأه وكذا لو أخذ الدينار رقم )1)دينار( فلو أخذ الدينار رقم )

( فأنفقه أجزأه وال فرق بينها، فهذا معىن اإلطالق ومعىن العموم الذي فيه فكل ما يطلق 10- 1منها من )
( لكنه ال يشمل الداننري مجيعا دفعة واحدة بل واحد منها فقط سواء  عليه دينار يدخل حتت هذا اللفظ )دينار

 ( أو أي رقم آخر وهذا معىن )العموم البديل  أو التناويب ( للمطلق9( أو رقم )1كان هذا أو ذاك رقم )
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 هنا اسم موصول وهو من ألفاظ العموم كما سبق فاملعىن: )أنفق الداننري ما(معك( فـ) ماأما لو قال: )أنفق 
( وأبقى منها واحدا مل تربأ 9- 1( برأت ذمته أما لو أنفق من )10- 1اليت معك( فلو أنفق من الداننري )

 .239ذمته ومل يكن ممتثال لألمر، فهذا معىن أن العام  عموُمه مشويلٌّ استغراقيٌّ 

 ملاذا قال: " األمساء املبهمة"؟  قال:

 فكيف يقول؟  قلت:

 يقول: األلفاظ املبهمة مثال  قال:

اشرتط األمساء هنا ليخرج احلروف مثل )ما( النافية، و)ما( الزائدة وحنو ذلك فاحلرف ال يعم أبدا، وكذا  قلت:
 الفعل فإنه من قبيل املطلق

 ملاذا قلت: )َمْن فيمن يعلم( ومل تقل: )َمْن فيمن يعقل( كما قال املصنف  قال:

ف فإن النحاة ال يقولون إال )َمْن فيمن يعقل( ولكن األحسن أن نقول: )َمْن ال أبس مبا ذكره املصن قلت:
، وهو سبحانه  [20]احلجر:  فيمن يـَْعَلُم( ألن )َمْن( تطلق على هللا تعاىل كقوله تعاىل: }َوَمن لَّْسُتْم لَُه ِبرَازِِقنَي{ 

 يوصف ابلعلم وال يوصف ابلعقل.

 هل ذكرها أحد من العلماء  نعم، أحسنت، هذه فائدة حسنة، ولكن  قال:

 240نعم، فقد أخربتك أنين انقل عنهم رضي هللا عنهم  قلت:

 هل املراد بقوله: "َوأَْلَفاظُُه أَْربـََعٌة" احلصر؟ أو أن مراد املصنف ضرب بعض أمثلة على ألفاظ العام  فقط قال:
 املبتديء؟  للتنبيه هبا على غريها؟ وأن االقتصار على هذه األربعة من ابب التيسري على

 الظاهر، وهللا أعلم، أنه أراد احلصر يف هذه األربعة  قلت:

 وملَ؟ وقد ذكر الشراح أنه مل يُرِْد احلصر.  قال:

 

 مشهور آل سلمان، بتصرف وتوضيح كثري  174ى منت الورقات انظر التحقيقات والتنقيحات السلفيات عل 239
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ألن اإلخبار ابسم العدد يف معرض البيان يفيد احلصر، وأيضا فقد حصرها يف هذه األلفاظ األربعة  قلت:
الشيخ أبو إسحاق الشريازي يف )اللمع( وهو معاصر للمؤلف وألفاظ الورقات هي ألفاظ اللمع إال أن الورقات 

 خمتصر جدا واللمع متوسط

 .كيف تضبط )أي ( يف قوله: "وأي  يف اجلميع"  قال:

 تضبط ابلضم، وهل فيها إشكال؟  قلت:

 نعم، فقد ضبطها بعضهم ابلضم مع التنوين وبعضهم ابلضم بدون تنوين وبعضهم ابلشدة عارية عن قال:
 احلركة كأهنا أشكلت عليه فرتكها. 

( فـ)أي ( اسم معرٌب كباقي األمساء املعربة فالوجه أن تكون منونة كما أهنا إذا كانت منصوبة قلت: )أ قلت: ايًّ
 وأما ابقي األمساء املصاحبة هلا هنا )َمْن، ما، أين، مىت، ال( فهي أمساء مبنية

 هال ذكرت يل ألفاظ العموم اليت ذكرها املصنف وغريها على سبيل االختصار  قال:

 فذكروا منها:  ألفاظ العموم اليت يف معىن اْلمعأحصى العلماء    قلت:

]املائدة:  }َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما{  نه قوله تعاىل:االسم املفرد املعرف بـ )أل( وقد سبق وم -1

38]. 
، فـ)اسم( لفظ مفرد مضاف فيعم [1]الفاحتة: }ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{  االسم املفرد املضاف حنو: -2

 فيكون املعىن: أبدأ بكل اسم هلل.
َعرَّف بـ )أل( وقد  -3

ُ
}ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِننَي  سبق أيضا ومنه قوله تعاىل:اجلمع امل

 . [35]األحزاب:  َواْلُمْؤِمَناِت{  
ُ يف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنـْثـَيَـنْيِ{    اجلمع املضاف كقوله تعاىل: -4  .[11]النساء:  }يُوِصيُكُم اَّللَّ
، وقوله: }َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن [185]البقرة:  }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه{  :ألفاظ الشرط كقوله تعاىل -5

، ومن ألفاظ الشرط اليت مل يذكرها املاتن )حيثما وكيفما [127]النساء:  َخرْيٍ فَِإنَّ اَّللََّ َكاَن بِِه َعِليًما{ 
 وإذا الشرطية ومهما وأىن وأاين وإذما( 
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(: كقوله تعاىل: }َوالَِّذيَن يـُتَـَوفَـّْوَن 241وصولة )وأما احلروف املوصولة فليست للعموم اتفاقااألمساء امل -6
ِئي  [234]البقرة:  ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا يـَتَـَربَّْصَن أِبَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا{  ، وقوله تعاىل: }َوالالَّ

ِئي ملَْ حيَِْضَن{ يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن  تـُُهنَّ َثاَلثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ ُتْم َفِعدَّ ،  [4]الطالق: ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَبـْ
ْنزَِل }الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن اِبْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن مبَا أُ  وقوله تعاىل:

، وإمنا يكون )الذي( للعموم إذا كانت [4،  3]البقرة:   َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َواِبآْلِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن{ إِلَْيكَ 
جنسية كاآلايت السابقة وال شك أن العموم يف هذا وحنوه مستفاد من الصيغة أما العهدية فال  

}َقْد   ، وقوله تعاىل: [38]غافر:  أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشاِد { كقوله تعاىل: }َوقَاَل الَِّذي آَمَن اَيقـَْوِم اتَِّبُعوِن 
ُ قـَْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها {   َع اَّللَّ  . [1]اجملادلة:  مسَِ

)كم( االستفهامية ال اخلربية فقد ُعدَّْت يف صيغ العموم ألن االستفهام هبا سائغ يف مجيع مراتب  -7
 فإذا قيل: كم ماُلك؟ حُسن اجلواب أبي عدد شيءاألعداد ال خيتص بعدد معني  

 النكرة يف سياق النفي أو النهي أو الشرط كما سبق -8
]صحيح: رواه أمحد وأبو داود والرتمذى وحسنه  فالنكرة يف سياق النفي كقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال وصية لوارث."  -

 .([ 1655وصححه األلباين يف إرواء الغليل )
 . [11]احلجرات:  }اَل َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم{    نهي كقوله تعاىل:والنكرة يف سياق ال -
 . [6]احلجرات:  }ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَـَبٍإ فـَتَـبَـيـَُّنوا{    والنكرة يف سياق الشرط كقوله تعاىل: -
ٌر ِمْن ُمْشرٍِك َوَلْو أَعْ  -9 ،  [ 221]البقرة:  َجَبُكْم{ النكرة املوصوفة بوصف عامٍ  كقوله تعاىل: }َوَلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ

 فـ)عبد( نكرة موصوفة بوصف عام  يف موضعني )مؤمن( و)مشرك( فتعم فيهما
، وكذلك إذا وقعت 242[ 21]الطور:  }ُكلُّ اْمرٍِئ مبَا َكَسَب َرِهنٌي{  ما ُسِبَق بلفظ )كل( كقوله تعاىل: -10

اد من الصيغة املؤكََّدِة )كل( اتبعة مؤكدة حنو: )جاء القوم كلهم( لكن العموم يف مثل هذا مستف
 243)لفظ )القوم( هنا( وأما )كل( فقد جاءت للتنصيص على األفراد وعدم احتمال التخصيص

مثل )كل( لفظ )مجيع( وما تصرف منه كـ )أمجع وأمجعون( ولكن )كل( تضاف إىل النكرة واملعرفة  -11
 وأما )مجيع( فال تضاف إال إىل معرفة
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املدينة( وهو احمليط هبا، أما إن كانت مأخوذة من )السؤر( وهو كلمة )سائر( إن كانت من )سور  -12
بقية الشيء فال تعم، ومن استعماهلا يف العموم قولك يف الدعاء: )اللهم اغفر يل ولسائر 

 املسلمني( تريد تعميمهم
 )معشر، ومعاشر، وعامة، وكافة، وقاطبة(: -( 16 -13

ُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواأْلَْرِض فـ)معشر( كقوله تعاىل: }اَيَمْعَشَر اجلِْنِ  َواإْلِ  - ْنِس ِإِن اْسَتطَْعُتْم َأْن تـَنـْ
 .[33]الرمحن:  فَانـُْفُذوا{  

 . [36]التوبة:  و)كافة( كقوله تعاىل: }َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكنَي َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة{   -
معاشر األنبياء ]أشد الناس[ ابتالء ]مث[ األمثل فاألمثل« »حنن  و)معاشر( كقوله صلى هللا عليه وسلم: -

 . ([225  /1( والصحيحة )992]صحيح اجلامع )
"َلمَّا قُِبَض، تـَْعيِن َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم، اْرَتدَِّت اْلَعَرُب  و)قاطبة( كقول عائشة رضي هللا عنها: -

 قَاِطَبًة"

 لعموم؟فهل النكرة تكون دائما نصا يف ا  قال:

 ال، ولكنها قسمان:  قلت:

 أن تكون نصا يف العموم، وذلك يف حاالت:  أحدُها:

 إذا كانت صادقة على القليل والكثري كـ )شيء( -1
ر(إذا كانت خمتصة ابلنفي أو شبهه كـ  -2 ٌر، أي ما فيها أحد، )داَيَّ ومنها  أي أحد تقول: ما ابلدار َدايَّ

ويف اللسان: "ما ابلدار َعرِيٌب وُمْعِرٌب أي أحد، الذكر واألنثى فيه  ( 244)عريب ابلعني املهملة
قدرت   فإن  إذا مل تقدر ُهزته بدل من واو "واحد"  )أحد("، ومنها  ول يقال يف غري النفيسواء  

]اإلخالص:  )واحد( وقعت يف اإلثبات كقوله تعاىل: }ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد{  مهزة )أحد( بدال من واو

ر، وَعريب، وأحد بشرطها السابق( ال تستعمل يف اإلثبات فال يصح مثال [1 ، فهذه األلفاظ )َدايَّ
ٌر( بل ال تستعمل إال يف النفي وهي تفيد العموم نصا  أن تقول: )يف الدار َدايَّ

 )ِمْن( الزائدة حنو: ما فيها من رجلإن اقرتنت النكرة بـ   -3
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 إن وقعت النكرة بعد )ال( النافية للجنس  -4

 .245أن تكون ظاهرة يف العموم: وهي ما عدا ما سبق اثنيهما:

 فهذا حكم النكرة بعد النفي، فما حكمها بعد اإلثبات؟  قال:

األصل أن النكرة يف اإلثبات ال تعم كقولك: )جاءين رجل(، فهذا ال يعين أنه قد جاءك كل رجل، بل  قلت:
 رجل واحد فقط، ولكنها قد تعم يف بعض األحوال.

 مثل ماذا؟  قال:

 منها:  النكرة يف اإلثبات قد تعم يف أحوال  قلت:

، فقوله [48]الفرقان: َن السََّماِء َماًء َطُهورًا{ }َوأَنـْزَْلَنا مِ  أن تقع النكرة يف سياق االمتنان كقوله تعاىل: -1
تعاىل: }َماًء{ نكرة يف سياق اإلثبات فاألصل أهنا ال تعم فال يعين هذا أن كل ماء نزل من 
السماء فهو طهور لكن ملا كان الكالم يف سياق االمتنان صارت النكرة }َماًء{ عامة فدلت على 

 أن كل ماء نزل من السماء طهور
يًّا{  ع النكرة يف سياق االستفهام اإلنكاري )وهو شبيه ابلنفي( كقوله تعاىل:أن تق -2 }َهْل تـَْعَلُم َلُه مسَِ

ُهْم ِمْن َأَحٍد{    ، وقوله تعاىل:[65]مرمي:    .[98]مرمي:  }َهْل حتُِسُّ ِمنـْ
،  [ 6]التوبة:  }َوِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه{  أن تقع النكرة يف سياق الشرط كقوله تعاىل: -3

 فكلمة }َأَحٌد{ نكرة يف سياق الشرط فتعم كل أحد من املشركني.

 أرأيت الفعَل نكرٌة هو أو معرفة؟  قال:

 الفعل نكرة   قلت:

 وملَ؟  قال:
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، وإىل مصدر وزمن ونسبة عند بعض ألنه يـُْنَحُل من مصدر وزمن عند النحويني وبعض البالغيني قلت:
البالغيني فاملصدر كامن يف مفهومه إمجاعا واملصدر نكرة فيصري من صيغ العموم إذا وقع يف سياق النفي 

 .246وشبهه
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 قال املصنف:
ى اْلُعُموِم يف غارْيِِه ِمنا اْلِفْعِل   اِت النُّْطِق، والا جتاُوُز داْعوا  واماا جياِْري جماْرااُه.وااْلُعُموُم ِمْن ِصفا

:)  استئنافية   )وا
 مبتدأ   )اْلُعُموُم(:

اِت(:  متعلق مبحذوف خرب، و)صفات( مضاف  )ِمْن ِصفا
 مضاف إليه )النُّْطِق(:

:)  استئنافية   )وا
:)  انفية  )لا

 فعل مضارع  )جتاُوُز(:
ى(:  و)دعوى( مضاف  فاعل مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر،  )داْعوا
 مضاف إليه  )اْلُعُموِم(:

 حرف جر )يف(:
)غري( جمرور بـ )يف( وعالمة جره الكسرة، واجلار واجملرور متعلق مبحذوف حال من )دعوى( أي يف  )غارْيِِه(:

حال كون هذه الدعوى يف غري العموم، و)غري( مضاف والضمري )اهلاء( مضاف إليه مبين على الكسر يف حمل 
 جر

 متعلق مبحذوف حال من )غري( أي حالة كون هذا الـ)غري( كائنا من الفعل وما جيري جمراه اْلِفْعِل(:)ِمنا  
:)  عاطفة  )وا

 .247اسم موصول معطوف على )الفعل( واملراد بـ )ما( )القول( أي والقول الذي جيري جمرى الفعل  )ماا(:
خره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مسترت فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آ )جياِْري(:

 جوازا تقديره هو يعود على )ما(
جَمَْرى مفعول به منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وجَمَْرى  )جماْرااُه(:

ا تعلق مضاف والضمري )اهلاء( مضاف إليه ضمري مبين على الضم يف حمل جر، واجلملة من الفعل والفاعل وم
 هبما ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول )ما( 

 قال صاحيب
 أي نوع من أنواع األفعال ال تصح دعوى العموم فيه؟  قال:

 ال أفهم ما تريد فهال وضحت أكثر  قلت:
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 أسألك هل الفعل املاضي هو الذي ال تصح دعوى العموم فيه أو الفعل املضارع أو فعل األمر؟  قال:
 اي هذا أَما تعقل؟!  قلت له:

 وملَ؟ إن كنَت ال تدري فقل: ال أدري، أو كنت تدري فأجب وال تزد.قال:  
حسنا، فاعلم أن كالمنا هنا ليس عن الفعل عند النحاة وإمنا الفعل الذي يفعله النيب صلى هللا عليه  قلت:

فالصالُة فعٌل فال يقال إن النيب صلى   248وسلم مثل حديث )أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى داخل الكعبة(
 .249بل يقال إنه صلى صالة واحدة فقط  هللا عليه وسلم صلى كل أنواع الصالة من الفرائض والنوافل يف الكعبة

 آآآآآآآآآآه كأن األمر التبس عليَّ   قال:
  ال عليك، فاسأل عما التبس عليك.    قلت:
 قبل أن أسأل عن شيء أخربين عن الفعل عند النحاة هل يدخل هذا الباب أو ال؟قال:  
النفي وشبهه )النهي والشرط(   الفعل إذا وقع يف سياق اإلثبات فهو من ابب املطلق وإن وقع يف سياق قلت:

 أفاد العموم ألن الفعل نكرة كما سبق والنكرة يف سياق النفي تعم
 ملاذا ال تصح دعوى العموم يف األفعال؟  قال:

ألن األفعال تقع على صفة واحدة فإن ُعرَِفْت تلك الصفة اختص احلكم هبا وإن مل تعرف صفته صار  قلت:
 .250جممال مما عرفت صفته

 معىن قول املصنف: " وما جيري جمراه "؟ما    قال:
 يعين وما جيري جمرى الفعل  قلت:

 نعم أفهم هذا ولكن ما الذي جيري جمرى الفعل؟  قال:
 251املفهوم بنوعيه )املوافقة واملخالفة(، ووقائع األعيان مثل حديث: "قضى بشاهد وميني"  قلت:
 أمل تقل يف اإلعراب أن )ما( واقعة على القول أي: والقول الذي جيري جمرى الفعل؟ فقال:
 بلى  قلت:

 وأنت اآلن تقول: املراد به املفهوم ووقائع األعيان  قال:
 قلت: نعم

 كأنه ال يفهم  فسكتا 
 كأنك ظننت التعارض بينهما  قلت:
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 نعم، وليس هو بظن بل يقني   قال:
 وما يدريك؟   قلت:

 فسكت
اعلم أن احلدث قد يكون فعال وقد يكون قوال: فأما الفعل فذكره يف قوله: "وال تصح دعوى العموم يف  فقلت:

 الفعل" ومل يبق إال القول فأشار إليه بقوله: "وما جيري جمراه" 
 أليس العموم من صفات القول؟! فقال مستنكرا:

 بلى  قلت:
 فكيف تقول: إن العموم من صفات القول، مث تقول: ال تصح دعوى العموم يف القول؟! أليس هذا قال:

 عجيبا؟
 نعم، ليس عجيبا إال ملن ظن التعارض كما ظننت   قلت:

 وهذه عجيبة أخرى  قال:
 وما هي؟  قلت:

 قولك: )نعم( فوافقتين يف تعجيب حني قلت لك )أليس هذا عجيبا؟(  قال:
مث نفيَت هذه املوافقة بقولك: )ليس عجيبا( ولوال أنين منتبه ملا تقول َلَما نبـَّْهُتَك هلذا اخلطإ الفاحش ولرتكُتك 

 يف غيِ َك سادرا تقول ما تشاء كما تشاء.
ك تركتين يف غيِ ي سادرا، أبعد أن كدان نتجاوز نصف ما أعظم انتباهك! وما أَشدَّه! ليت فقلت متحسرا:

الكتاب ما زلت ال تعرف الفرق بني )بلى( و)نعم( يف اجلواب!! وقد كنت بيـَّْنُت لك هذا قدميا، فال أدري 
 أنسيَته؟ أم مل تـُْثِبْتُه حني ذكرانه أوال؟ أم يف تضاعيف الكتاب؟ أم ماذا؟

 وقد َعَلْتُه الرحضاءُ   فسكتا   
 كنت ذكرت لك الفرق بني )بلى( و)نعم( يف اجلواب أول الكتاب يف إحدى احلواشي وهذا نصه: قد  فقلت:

")بلى(: حرف جواب يثبت به ما بعد النفى تقول: )ما جاء زيد( فيقول اجمليب: )بلى( أى قد جاء وهلذا 
عم( كان اعرتافا يصح أن أتتى ابخلرب املثبت بعد )بلى( فتقول: )بلى قد جاء( فإن قلت ىف جواب النفى )ن

ابلنفى وصح أن أتتى ابلنفى بعده كقوله: )ما جاء زيد( فتقول: )نعم ما جاء( انظر حروف اجلواب 
  د. على الناىب/ دار الكتاب احلديث." ا.ه     /32واستعماالهتا ص

َ الواضَح بني قولك: "العموم من صفات القول"  قال:  وقولك:فبني يل كيف تزيل هذا التعارض الظاهر البَـنيِ 
 "ال تصح دعوى العموم يف القول"؟

َهوِ ن على نفسك وامسع أوال مث انظر فيما مسعت مث اعرتض بعد ذلك إن شئت إن ظهر لك خطأٌ  قلت له:
 مَّا، أما أن تعرتض قبل أن تنظر فهذه من العجلة املذمومة اليت جيب أن ينأى عنها طالب العلم.
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 فها أان ذا ُمْصٍغ إليك فهاِت.  قال:
 قد علمت أن العموم من صفات النطق )القول(  ت:قل 

 نعم  قال:
 وعلمت أنه ال تصح دعوى العموم يف الفعل  قلت:

 نعم  قال:
 ومل يبق إال ما جيري جمرى الفعل  قلت:

 نعم  قال:
 فالذي جيري جمرى الفعل هو القول ال مطلقا بل يف بعض أحواله  قلت:

 ففي أي أحواله جيري جمري الفعل؟  قال:
 القول الذي جيري جمرى الفعل هو الذي يشبه الفعل يف كونه إمنا يقع على وصف معني  قلت:

 مثل ماذا؟  قال:
 عة للجار فـ ...مثل القضااي العينية: كما روي أنه صلى هللا عليه وسلم قضى ابلشف  قلت:

 هذا حكاية لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم فكيف جتعله قوال جاراي جمرى الفعل؟!  فقاطعين قائال:
لقد قلت لك: استمع أوال مث انظر فيما استمعت إليه اثنيا مث إن وجدت خطأ بعد ذلك فاعرتض،  قلت:

تعرفه اعرتضت عليه قبل أن تـَتَـبَـيـََّنُه!!  وأقول )وجدَت خطأ( ال )ظننت وجوده( أفكلما مرَّ على مسعك ما ال
 فدع عنك هذا حىت ننتهي مما حنن فيه

 فسكتا 
كيف تكون حكايُة الصحايبِ  لقضائه صلى هللا عليه وسلم ابلشفعة للجار حكايًة لفعٍل؟! فهل فعل  فقلت:

كنت تظن أن هذا النيب صلى هللا عليه وسلم شفعًة جلاٍر؟! فإن كان فعلها فكيف يكون هذا الفعل؟! فإن 
 حكاية لفعل فافعل أنت اآلن شفعًة جلاٍر أو لغريه وأَران كيف يكون هذا الفعل؟!

 فسكتا 
قد أردت أن أوضح لك أن املراد ابلقول هنا ما يشمل املفهوم بنوعيه ووقائع األعيان ومثلت لك حبديث  قلت:

فهذه مثََّل هبا األصوليون أبهنا واقعة عني ال جتوز دعوى 252أنه صلى هللا عليه وسلم قضى ابلشفعة للجوار
بصيغة خيتص هبا فظن الراوي العموم ابجتهاده العموم فيها، قالوا: ألنه جيوز أن يكون قضى ابلشفعة للجار 

 .253فأتى مبا يدل على العموم، قالوا: واالحتجاج ابحملكي ال ابحلكاية، والعموم يف احلكاية ال يف احملكي

 

 ( وهو لفظه 164- 163 /7(، وابن أيب شيبة )923رواه أمحد ) حسن لغريه:  252
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 فكأن قوله: "وما جيري جمراه" يشمل ما يعرب به بعضهم بقوله: "حكاية الصحايب لفعل النيب صلى هللا قال:
 عليه وسلم".

 م، يشملهنع  قلت:
 فهذا معناه أن الصحايب إذا قال: )فعل النيب صلى هللا عليه وسلم كذا، أو كان يفعل كذا( ال يفيد العموم  قال:

 أما قوله: )فـََعَل كذا( فال يفيد العموم  قلت:
وأما قوله: )كان يفعل كذا( فإنه يدل على التكرار ألن )كان( مع الفعل املضارع قد تستعمل للتكرار كما يف 

ديث أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان جيمع بني هاتني الصالتني يف السفر. يعين ح
 .254املغرب والعشاء

 سلمنا أن )كان( هنا تفيد التكرار فهذا ال يدل على العموم أيضا ألن كل مرة من مرات التكرار ال عموم   قال:
 وم فيه ألن املركب مما ال عموم فيه غري عام .فيها فاجملموع من هذه املرات املتكررة ال عم

ال نسلم أن املركب مما ال عموم فيه غري عام ، فإذا كان عندان مجع مكوٌن من أفراد كل فرد منها غري عامٍ    قلت:
 فهذا ال يلزم منه عدم عموم اجلمع

 هيه  قال:
ن يف اجملموع ابعتبار صدقه بتلك الشأن يف العامِ  أن تكون آحاده ال عموم فيها، وإمنا العموم يكو  قلت:

ُتَِّقنَي{ يف قوله تعاىل:
 ، لفظ عام  آحاده تتكون من:[7،  4]التوبة:  }ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي{    األفراد، فمثال }امل

 حممد املتقي + زيد املتقي + عمرو املتقي ووو ... اخل = املتقني
لكن جمموعهم )املتقني( عامٌّ فثبت أن املركب مما ال عموم فيه يكون فكل واحد من هذه األفراد ال عموم فيه 

 عامًّا وهذا هو املطلوب
 ولكن لفظ )اجلار( يف حديث: "قضى ابلشفعة للجار" لفظ عام  ألنه مفرد معرف بـ )أل( فيعم كل جارٍ   قال:

ا معينا قضى له رسول هللا هذا حمتمل وحيتمل أيضا أن تكون )أل( فيه للعهد الذهين فيكون املراد جارً  قلت:
صلى هللا عليه وسلم ابلشفعة يف قضية معينة وهذا هو ما أراده األصوليون من متثيلهم هبذه الرواية أبهنا واقعة 
عني، يعين أنه ال جيوز أن يقاس على هذا اجلار املعني احملكوم له ابلشفعة يف هذه القضية املعينة غريَُه من اجلريان 

كل فيكون املعىن: كل جار مقضيٌّ له ابلشفعة؛ الحتمال خصوصيٍة يف هذا اجلار رمبا ال توجد  جبامع اجِلوار يف
مثال، وأيضا فإن الشأن يف القضاء أن يكون يف واقعة معينة،  على أنه حيتمل   255يف غريه ككونه شريكا للبائع

 .  256لتوهمأيضا عدم اخلصوصية، وإذا تعارض االحتمال وال مرجح مل ميكن إثبات العموم اب
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 واعلم أن هنا أمرين:
 الفعل وما جرى جمراه  –أحدمها  

حكاية الصحايب حاال بلفظ ظاهره العموم كما يف هذا احلديث: "قضى ابلشفعة للجار" وكما يف  –الثاين 
. واألول هو مراد 257حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: )هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بيع الغرر(

صنف، وعليه فتمثيل الشراح له هبذين املثالني وحنومها إمنا هو ابلنظر لنفس الفعل ونفس القضاء مع قطع امل
 النظر عن حكايته بلفظ ظاهره العموم. 

 فهل الثاين الذي هو )حكاية الصحايب حاال بلفظ ظاهره العموم( يفيد العموم أْو ال؟  قال:
 هذا خمتلف فيه:  قلت:
ال يفيد العموم الحتمال أنه هَنى عن غرر خاص، وقَضى بشفعة خاصة فتوهم الراوي فاألكثرون على أنه  -

أهنا للعموم ابجتهاده أو مسع صيغة ففهم أهنا للعموم فروى العموم لذلك، وكما سبق فاالحتجاج 
 ابحملكي ال ابحلكاية والعموم يف احلكاية ال احملكي

اجب وتبعه العالمة العضد حمتجني أبن الراوي عارف واألقلون على أنه يفيد العموم وإليه ذهب ابن احل -
أن هذا  وأجيب عن هذا ِبجوبة حاصلها:ابللغة وابملعىن فالظاهر أنه ال ينقل العموم إال بعد ظهوره، 

هو ما ظهر للراوي وقد يكون موافقا ملا يف نفس األمر وقد يكون خمالفا له فإذا احتمل خمالفته ملا يف 
 .258كونه يفيد العمومالواقع سقط االحتجاج ب
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 اخلاص والتخصيص

ِْييُز ب اْعِض اْْلُْملاِة.  وااخْلااصُّ يُ قااِبُل اْلعاامَّ. واالتَّْخِصيُص: َتا

:)  عاطفة على قوله: )فأما أقسام الكالم(  )وا

:)  مبتدأ  )اخْلااصُّ

(  )يُ قااِبُل(:  فعل مضارع، والفاعل مسترت جوازا تقديره )هو( يعود على )اخلاص 

مفعول به، واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب، واجلملة من املبتدإ واخلرب ال  )اْلعاامَّ(:
 حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة )فأما أقسام الكالم فأقل ما يرتكب اخل(

:)  عاطفة    )وا

 مبتدأ )التَّْخِصيُص(:

ِْييُز(:  خرب، ومضاف  )َتا

 مضاف إليه، وهو مضاف  )ب اْعِض(:

مضاف إليه، واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة  )اْْلُْملاِة(:
 )اخلاص يقابل العام(

 املعىن:

( وإمنا جعله مقابال للعامِ  فهذا معناه أنه إذا قيل يف تعريف )العامِ (: أنه ما عمَّ شيئني   مل يـَُعرِ ْف املصنُف )اخلاصَّ
(: هو ما ال يعم شيئني فصاعدا . ألن املقابل يكون إبدخال النفي على 259فصاعدا، قيل يف تعريف )اخلاصِ 

(: )ما ال يعم... اخل( واملراد: أن اخلاص  هو  260املقابل : اللفظ الذي خيص فـ)العام (: )ما َعمَّ ...اخل( و)اخلاص 
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شيئا واحدا أو ما دل على معني أو حمصور. مثال ذلك: األعالُم: كمحمد وزيد ومكة، فالَعَلُم لفٌظ خيص شيئا 
 .261واحدا وهو املسمى به

التمييز، تقول: َخصَّْصُت فالان أي: َخَصْصُتُه من بني أقرانه يعين: َميـَّْزتُُه  يف اللغة:وأما )التخصيص( فهو 
 بشيء 

متييز بعض اجلملة، أي إخراج بعض ما دلت عليه اجلملة، يعين أن اجلملة يف ظاهرها تدل على  واصطالحا:
 العموم، و)التخصيص( أخرج بعض هذا الظاهر

 262[ فهذا عامٌّ يف كل مشرك لكن خرج منه املعاَهدون5مثال ذلك: قوله تعاىل: }فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي{ ]التوبة: 
َوَرُسولُُه َما َحرََّم اَّللَُّ  فال جيوز قتلهم بدليل قوله تعاىل: }قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَـْوِم اآْلِخِر َواَل حُيَر ُِمونَ 

 .[29]التوبة:  َواَل َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِ  ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{  

 قال صاحيب

 ما املراد بـ )اجلملة( يف قوله: "التخصيص: متييز بعض اجلملة"  قال:

 املراد به: )العامَّ واألعداد(  قلت:

 ملاذا قلت: "العام  واألعداد"؟ أليست األعداُد من العام ؟!  قال:

 نعم، األعداد ليست من العام ِ   قلت:

 فهي من اخلاصِ  إذن  قال:

 نعم، األعداد من اخلاص ِ   قلت:

  ال العام ؟كيف ذلك؟ يعين إذا قلت: مائة أو ألفا أو ألَف ألٍف فهذا يكون من ابب اخلاص    قال:

 

 .47، وهتذيب شرح الورقات 49شرح الورقات خلالد ابمحيد األنصاري  261

  –اجلزية من املشركني، وتقرأ بفتح اهلاء املعاَهدون هم أهل الذمة الذين عقد معهم عقد العهد واألمان وهم الذين يؤدون  262
 فيكون معناها: الذين عاهدهم املسلمون، وبكسر اهلاء أي الذين عاهدوا املسلمني.  –على املشهور  



253  

 نعم، هو ذلك  قلت:

 كيف ذلك؟ هل يعقُل أن تكون الـ)ألف ألف= مليون( من ابب اخلاِص؟   قال:

.  قلت:  نعم، يُعقُل هذا وال شيء فيه فكل ما كان حمصورا فهو من ابب اخلاص 

(؟  قال: ْ يل بعض ما يدخل يف )اخلاصِ   فـَبَـنيِ 

 يدخل يف اخلاص  أشياء منها:  قلت:

 للداللة على معىن واحد على سبيل االنفراد: كأمساء األعالم: كزيد  اللفظ املوضوع -1
 ما كان موضوعا للنوع مثل: )رجل وفرس( نكرتني -2
 263ما كان موضوعا لكثري لكنه حمصور: كأمساء األعداد -3
 املثىن: كامرأتني ورجلني -4
تكسري مجوع التكسري فإذا قلت: )عندي رجال( مل يعم كل الرجال بل بعضهم فقط، لكن مجوع ال -5

)  264خمتلف فيها فبعضهم جيعلها من ابب )اخلاص( وبعضهم يقول إهنا )واسطة بني العام  واخلاص 

 إذن نرجع إىل ما كنا فيه  قال:

 وما هو؟  قلت:

 ذكرَت أن املراد بـ )اجلملة(: )العام  واألعداد(  قال:

 نعم  قلت:

؟ إذ كيف يدخُل اخلاصَّ  قال:  فِلَم ال يكون مراده )العام ( فقط دون )األعداد( اليت هي من ابب اخلاصِ 
 التخصيُص؟
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إمنا كان مراده )األعداد( أيضا؛ ألنه سيتكلم على االستثناء فيما سيأيت، واالستثناء يدخل يف األعداد   قلت:
دخل التخصيص يف األعداد وهي من ابب اخلاصِ  كما كما يف قولك: له عليَّ مائٌة إال عشرة، فمن هذه اجلهة  

 عرفَت. 

 فهل هذا هو اخلصوص النسيب؟  قال:

 ال، بل األعداد من ابب اخلاص املطلق، وهللا أعلم.  قلت:

 فما هو اخلصوص املطلق؟  قال:

 اخلصوص على نوعني:  قلت:

 جهة من جهاته كما يفوهو اخلصوص من مجيع اجلهات فال يكون عامًّا من أي  خصوص مطلق: –أحدُها 
اخلصوص النسيب وذلك كاألعالم مثل: زيد فهذا خاص مبسماه الذي هو زيد وحينئذ فهو يقابل العام  من كل 

 الوجوه.

 وهو العامُّ من جهٍة واخلاصٌّ من جهة أخرى فليس هو خاصًّا من مجيع جهاته كما   خصوص نسيب:  –اثنيهما 
 خاصٌّ من وجٍه آخر.يف )اخلاص  املطلق( بل هو عامٌّ من وجه 

 قد مثَـّْلَت للخاص  املطلق، فما مثال اخلاص  النسيب  قال:

ُتْم َوممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اأْلَ  قلت: ]البقرة:  ْرِض{ مثل قوله تعاىل: }اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيِ َباِت َما َكَسبـْ

}ومم ا َأْخَرْجَنا{ موصولة فتفيد العموم وهذا ظاهره أن الزكاة جتب يف كل ما خيرج من ، فـ)ما( يف قوله: [267
األرض من النبااتت، ولكن ابستقراء النصوص علمنا أن هذا غري مراد بل هو خمصوص بقوله صلى هللا عليه 

دون( فتفيد  فكلمة )ما( هنا أيضا موصولة يف قوله: )فيما  265وسلم: "ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة"
العموم؛ فكل ما كان دون مخسة أوسق فليس فيه صدقة فهذا النص عامٌّ يف عدم وجوب الزكاة يف أي نوع من 
النبااتت خرج من األرض ومل يبلغ مخسة أوسق فهو عامٌّ من هذه اجلهة ولكنك إذا قابلته ابلعموم الذي يف اآلية 

مطلٌق فيما دون مخسة أوسق وفيما فوقها وخصَّ احلديث  تبني لك أن هذا خاص ابلنسبة له فالعموم يف اآلية
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، وهللا 266ما دون مخسة أوسق بعدم وجوب الزكاة فيه فكان خاصًّا من هذا الوجه وهذا هو اخلصوص النسيب
 أعلم  

 أرأيت قوله: " متييز بعض اجلملة "؟  قال:

 بلى  قلت:

 أرأيت لو قال: متييز كل اجلملة؟  قال:

 لفصاحة!أىن لك هذه ا قلت له:

 ما تقول فيه؟  قال:

 اجلملة فهو )ختصيص العموم( وإذا بعضمتييز اجلملة بتمامها يسمى )نسخا( وسيأيت، يعين إذا ميزت  قلت:
 اجلملة فهو نسخ  كلميزت  
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 قال املصنف رمحه هللا تعاىل:

فاِصٍل. فااْلُمتَِّصُل:   : ُمتَِّصٍل، واُمن ْ ِسُم ِإىلا قا ُهوا ي ان ْ ْقِييُد اِبلصِهفاِة.وا ْرُط، واالت َّ  اِلْسِتثْ نااُء، واالشَّ

:)  استئنافية   )وا

:) َخصِ ص.  )ُهوا
ُ
 ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ، وهو يعود على )التخصيص( مبعىن امل

قاِسُم(: فعل مضارع، والفاعل مسترت جوازا يعود على املبتدأ )هو( الذي يعود على التخصيص واجلملة من  )ي ان ْ
 الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب

:)  حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  )ِإىلا

 اسم جمرور بـ )إىل( وعالمة جره الكسرة، واجلار واجملرور متعلق بـ )ينقسم(  )ُمتَِّصٍل(:

ِصٍل( فا  معطوف على )متصل( :)واُمن ْ

 فاء الفصيحة  )فا (:

 مبتدأ  )اْلُمتَِّصُل(:

 خرب  )اِلْسِتثْ نااُء(:

:)  عاطفة  )وا

ْرُط(:  معطوف على )االستثناء(   )الشَّ

ْقِييُد(:  معطوف على )االستثناء(  )واالت َّ

ِة(: متعلق بـ )التقييد( أو مبحذوف حال من )التقييد( أي التقييد يف حال كونه ابلصفة ال بغريها   )اِبلصِهفا
 كالتقييد ابإلضافة مثال.

 املعىن

 ذََكَر هنا قسَمِي التخصيص وأنواع كل قسم، فالتخصيص ينقسم إىل متصل ومنفصل: 
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)حضر الطالُب إال زيدا( فقولك: )حضر الطالُب(  أن جيتمع املخصِ ص والعام  يف نص واحد حنو: فاملتصل:
عامٌّ، وقولك: )إال زيدا( خمصِ ٌص وقد اجتمعا يف نص واحد فهذا يسمى ختصيصا متصال. مث ذكر للتخصيص 

 املتصل ثالثة أنواع هي: االستثناء والشرط والتقييد ابلصفة.

كما تقدم من احد منهما يف نص مستقل أال جيتمع املخصِ ص والعام  يف نص واحد بل يكون كل و  واملنفصل:
ُتْم َوممَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن ا أْلَْرِض{ ]البقرة: ختصيص قوله تعاىل: }اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن طَيِ َباِت َما َكَسبـْ

 267[ بقوله صلى هللا عليه وسلم: "ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة"267

 قال صاحيب

 ذكرَت أن الفاء يف قوله: "فاملتصل االستثناء" فاء الفصيحة  قال:

 نعم  قلت:

 ماذا لو قلنا إهنا فاء التفريع  قال:

 فاُء ماذا؟  قلت:

 فاء التفريع  قال:

 وما فاء التفريع؟  قلت:

 هي اليت تـَُفر ُِع على ما قبلها  قال متلعثما:

 تـَُفرِ ُع ماذا؟   فضحكت وقلت:

ْعِتًعا: ت ا  ما قبلهاعلى  قال ُمت ا

 وكيف ذلك؟  قلت:

 ككككككك  وقال:فازداد تلعثمه  
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 على رِْسِلكَ   قلت له:

 فسكتا 

 دعك من شرحها ولكن من أين أتيت هبا؟  مث قلت له:

 قرأُت عنها   قال:

 يف أي املراجع قرأَت عنها؟  قلت:

 فسكتا 

 لعلك هدأت اآلن قليال فأخربين عن فاء التفريع هذه  فرتكته قليال مث قلت له:

 أمل يقل املصنف: "وهو ينقسم إىل متصل ومنفصل فاملتصل االستثناء ...اخل"  قال:

 بلى  قلت:

فهو قد أمجل يف قوله: )إىل متصل ومنفصل( مث فصََّل هذا اإلمجال بقوله: "فاملتصل االستثناء ... اخل"  قال:
 قال هلا الفاُء التفريعيةفهذا هو التفريع وهلذا ي

 قد أوضحَت مرادك اآلن ولكن اعلم أنه ال يوجد يف اللغة شيء يقال له: )الفاء التفريعية(  قلت:

 فما هذه الفاُء إذن؟  قال:

 فاُء الفصيحة كما سبق  قلت:

تخصيص دع هذا وأخربين أمل تذكر أن الضمري )هو( يف قوله: "وهو ينقسم إىل متصل ...اخل" يعود على ال  قال:
َخصِ ص؟

ُ
 مبعىن امل

 بلى  قلت:

َخصِ ص(؟  قال:
ُ
 فما هو )امل
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صِهص( قلت: هو: الدليل الذي حصل به اإلخراج من )العام ( فإن )العامَّ( إذا دخله التخصيص مُسِ َي  )املُخا
َخصَّص 

ُ
ا ( والدليل الذي حصل به التخصيص يسمى )خُمَصِ صً -بزنة اسم املفعول –)العام  املخصوص(، أو )امل

 ( وهذا هو املراد عند األصوليني-بزنة اسم الفاعل  –

َخصِ ص( على فاعل التخصيص وهو الشارع
ُ
 .268وقد يطلق )امل

[ فهذا عامٌّ يف كل مشرك كما سبق لكنه )عامٌّ 5مثال ذلك: قوله تعاىل: }فَاقْـتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي{ ]التوبة: 
اَل خمصوٌص أو خُمَصَّص( خِلُروِج املعاَهدون منه فال جيوز قتلهم بدليل قوله تعاىل: }قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ وَ 

ُ َوَرُسولُُه َواَل َيدِ  يُنوَن ِديَن احلَْقِ  ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعطُوا اجْلِْزيََة َعْن اِبْليَـْوِم اآْلِخِر َواَل حُيَر ُِموَن َما َحرََّم اَّللَّ
َخصِ ص.[29]التوبة:  َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{  

ُ
 ، وهذا هو امل

 أرأيت قوله: "التقييد ابلصفة" ما املراد ابلصفة املقيِ دة؟  قال:

 269من نعت وحال وعطف بيان وغريها الصفة املقيِ دة هي ما أفاد معىن يف املوصوف  قلت:

 فهل بقي شيء آخر غري ما ذكرَت؟!  قال:

 نعم، بقي الصفة الكاشفة.  قلت:

 الصفُة الكاشفة !!  قال:

 نعم  قلت:

 وما هي؟ كأين مل أمسع هبا قبل ذلك  قال:

 اعلم أن الصفة قد تكون:  قلت:

سة -أ  : وهي ما ذكرانها آنفاصفة مقيِهدة مؤسِه
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 وهي اليت تدل على أن الوصف الذي تدل عليه وصٌف الزم، مطابق للواقع، ومل يؤتَ  صفة كاشفة: -ب
هبا يف الكالم لالحرتاز، وليست مؤثرة يف احلكم مبعىن أنك لو حذفتها مل يتغري احلكم، وليس 

 للصفة الكاشفة مفهوم خمالفة بل هي من موانع اعتبار مفهوم املخالفة 

 الصفة الكاشفة فإين ما زلت ال أفهمها جيدافاضرب يل بعض األمثلة على    قال:

 هذه أمثلة على الصفة الكاشفة:  قلت:

[ فقوله: }الَِّذي َخَلَقُكْم{ صفة  21قوله تعاىل: }اَيأَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم{ ]البقرة:  -1
خيلقكم فال تعبدوه فيكون كاشفة؛ إذ ليس املعىن اعبدوا ربكم الذي خلقكم وأما ربكم الذي مل 

ن: رب خالق ورب غري خالق  هناك َرابَّ
{ ]البقرة:  قوله تعاىل: -2 [ فقوله: 61}َذِلَك أِبَنَـُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن ِِباَيِت اَّللَِّ َويـَْقتـُُلوَن النَِّبيِ نَي بَِغرْيِ احلَْقِ 

لنبيني حبق وقتل هلم بغري حق بل قتل }بَِغرْيِ احلَْقِ { صفة كاشفة ال مفهوم هلا؛ إذ ليس هناك قتل ل
 النبيني ال يكون إال بغري احلق

}ِإْن أََرْدَن  [ فقوله:33قوله تعاىل: }َواَل ُتْكرُِهوا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن حَتَصًُّنا{ ]النور:  -3
م فيكون املعىن: ال تكرهوا حَتَصًُّنا{ صفة كاشفة ال مفهوم هلا؛ إذ لو كانت مؤسِ َسٌة لكان هلا مفهو 

 فتياتكم على البغاء إن أردن حتصنا أما إذا مل يردن حتصنا فأكرهوهن على البغاء 
ُد َأْن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: "اَل حيَِلُّ َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلٍم َيْشهَ  -4

، ِإالَّ َأَحُد َثاَلثَِة نـََفٍر: النـَّْفُس اِبلنـَّْفِس، َوالثَـّيِ ُب الزَّاين، َوالتَّارُِك لِ اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ  ِديِنِه  َوَأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ
" صفة كاشفة؛ إذ ال ي  270اْلُمَفارُِق لِْلَجَماَعِة" ُ َوَأين ِ َرُسوُل اَّللَِّ كون فقوله: "َيْشَهُد َأْن اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَّ

 اإلنسان مسلما إال هبذه الشهادة

 قد حدثتين عن الصفة الكاشفة حىت كدت أنسى الصفة املقيِ دة فحدثين عنها قليال  قال:

ال أبس، الصفة املقيِ دة هي اليت تفيد معىن يف املوصوف ويكون هلا مفهوم وتكون مؤثرة يف احلكم يعين  قلت:
 لو حذفتها تغري احلكم
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 فاضرب يل مثاال عليها  قال:

 أمثلتها كثرية ويكفي أحدها  قلت:

 هيه  قال:

كأن تقول: )َأْكرِْم بين متيم الفقهاَء( فقولك )الفقهاء( صفة مقيدة جاءت لالحرتاز فخرج هبا غري  قلت:
 الفقهاء ولو حذفتها لتغري احلكم إذ يكون احلكم: إكرام بين متيم كلهم

 ت فْرق لو قلت: )أكرم فقهاء بين متيم( يعين بتقدمي الصفةنعم قد فهمت هذا، ولكن هل مث  قال:

ال، ليس هناك فرٌق يف الصفة املقيِ دة بني املتأخرة حنو: )أكرم بين متيم الفقهاء( أو املتقدمة حنو: )أكرم  قلت:
 فقهاء بين متيم(

 أرأيت املتوسطة بني موصوفني؟  قال:

ين سليم( وهذه فيها تردد واملختار أهنا تتعلق بكل منهما يعين: املتوسطة مثل: )أكرم بين متيم الفقهاء وب قلت:
 .271أكرم بين متيم الفقهاء وبين سليم الفقهاء
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 الستثناء (1)

 قال املصنف رمحه هللا تعاىل

ِم. الا لا يف اْلكا خا ُه لادا  وااِلْسِتثْ نااُء: ِإْخرااُج ماا لاْولا

ْرِط أاْن    - ِإمنَّاا ياِصحُّ ِبشا ْيٌء.وا ثْ ىنا ِمْنُه شا ى ِمنا اْلُمْست ا قا  ي اب ْ

ِم.  - الا ْرِطِه: أاْن ياُكونا ُمتَِّصاًل اِبْلكا  واِمْن شا

ِمْن غارْيِِه. جياُوُز اِلْسِتثْ نااُء ِمنا اْْلِْنِس وا ثْ ىنا ِمْنُه، وا ثْ ىنا عالاى اْلُمْست ا جياُوُز ت اْقِدمُي اْلُمْست ا  وا

:) ال: "فاملتصل: االستثناء، والشرط، والتقييد ابلصفة" فكأن سائال سأله: )وما لالستئناف البياين فإنه ملا ق )وا
 االستثناء؟ والشرط؟ والتقييد ابلصفة؟( فقال: )واالستثناء كذا والشرط كذا واملقيد ابلصفة كذا(

 مبتدأ  )اِلْسِتثْ نااُء(:

 خرب، وهو مضاف  )ِإْخرااُج(:

 مضاف إليه مبين على السكون يف حمل جر  )ماا(:

ُه(: )لوال( حرف جر جير الضمري خاصة، واهلاء ضمري متصل انئب عن الضمري املنفصل إذ األصل )لوال  )لاْولا
 هو( مبين على الضم يف حمل رفع مبتدأ وهو يعود على )إخراج(، واخلرب حمذوف وجواب أي: لواله موجودٌ 

لا(: خا مسترت جوازا تقديره )هو( يعود على ما الالم واقعة يف جواب )لوال(، و)دخل( فعل ماض والفاعل  )لادا
يعود عليه الضمري يف )لواله( وهو )إخراج(، واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب 

 جواب شرط غري جازم هو )لوال(

ِم(: الا  متعلق بـ )دخل(  )يف اْلكا

:)  لالستئناف النحوي  )وا

 أداة حصر  )ِإمنَّاا(:



263  

:)  ل مضارع والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على االستثناءفع  )ياِصحُّ

ْرِط(:  متعلق بـ )يصح(، و)شرط( مضاف )ِبشا

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

قاى(: فعل مضارع منصوب بـ )أن( وعالمة نصبه الفتحة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، و)أن(  )ي اب ْ
والفعل )يبقى( يف أتويل مصدر تقديره )بقاء(، وهذا املصدر يف حمل جر مضاف إليه واملضاف )شرط( من 

 قوله: )بشرط أن يبقى( كما تقدم

:)  إلعراب وُحر َِك ابلفتح اللتقاء الساكننيحرف جر مبين على السكون ال حمل له من ا  )ِمنا

:) ثْ ىنا اسم جمرور بـ )ِمْن( وعالمة جره الكسرة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر واجلار واجملرور  )اْلُمْست ا
 متعلق بـ )يبقى(

 متعلق بـ )املستثىن( )ِمْنُه(:

ْيٌء(:  إلعراب صلة احلرف املوصول )أن(فاعل للفعل )يبقى( ومجلة )يبقى شيء( ال حمل هلا من ا  )شا

:)  استئنافية   )وا

ْرِطِه(:  اجلار واجملرور متعلق مبحذوف تقديره )كائن أو مستقر( خرب مقدم   )ِمْن شا

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:) فعل مضارع من )كان( الناقصة منصوب بـ )أن( وعالمة نصبه الفتحة، واسم )يكون( ضمري مسترت  )ياُكونا
جوازا تقديره هو يعود على )االستثناء( من قوله: "واالستثناء إخراج ما لواله ..." وليس املراد )االستثناء( هبذا  

يغة أي جمموع )إال( مثال مع ما بعدها ففيه املعىن )أي: إخراج ما لواله ...اخل( بل املراد االستثناء مبعىن الص
 .272استخدام، كما نـَبََّه عليه ابن قاسم
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و)َأْن( والفعل يف أتويل مصدر يف حمل رفع مبتدأ مؤخر والتقدير: وكون االستثناء متصال ابلكالم كائن من 
 شروطه.

 َأْن(خرب )يكون(، ومجلة )يكون متصال( ال حمل هلا من اإلعراب صلة )  )ُمتَِّصاًل(:

ِم(: الا  متعلق بـ )الكالم( )اِبْلكا

:)  لالستئناف النحوي  )وا

 فعل مضارع مرفوع  )جياُوُز(:

 فاعل، ومضاف  )ت اْقِدمُي(:

:) ثْ ىنا  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر  )اْلُمْست ا

 بحرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعرا  )عالاى(:

:) ثْ ىنا جمرور بـ )على( وعالمة جره الكسرة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر واجلار واجملرور  )اْلُمْست ا
متعلق بـ )تقدمي(، أو مبحذوف حال من )تقدمي( أي: وجيوز تقدمي املستثىن حالة كون التقدمي كائنا على 

 املستثىن منه.

 متعلق بـ )املستثىن( )ِمْنُه(:

:)  نافية أيضا أو عاطفةاستئ  )وا

 فعل مضارع  )جياُوُز(:

 فاعل  )اِلْسِتثْ نااُء(:

 متعلق مبحذوف حال من )االستثناء( أي وجيوز االستثناء حالة كونه من اجلنس )ِمنا اْْلِْنِس(:

:)  عاطفة  )وا
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اجلار واجملرور معطوف على )من اجلنس(، و)غري( مضاف والضمري )اهلاء( مبين على الكسر يف  )ِمْن غارْيِِه(:
 حمل جر مضاف إليه 

 املعىن

َعرَّف املصنف االستثناء أبنه: )إخراج ما لواله لدخل يف الكالم( يعين إخراج شيء بـ إال أو إحدى أخواهتا   
: )حضر الطالب إال زيدا( فقد أخرج )زيدا( من احلكم ولوال هذا اإلخراج لدخل هذا الشيء يف الكالم حنو

وهو )احلضور( وهذا اإلخراج بـ )إال( ولوال هذا اإلخراج لدخل زيد يف الكالم فلو قلت: )حضر الطالب( 
 لشمل كل الطالب ومنهم زيد فلما أردت أن خُترَِج أحدهم استعملت أداة االستثناء )إال( 

 مث ذكر لصحة الستثناء شرطني:

أن يبقى من املستثىن منه شيء حنو: )له عليَّ عشرة إال ثالثة( فاملستثىن منه )عشرة( بقي منه شيء  –دمها أح
وهو )سبعة( فتحقق الشرط األول، ولو قلت: )له عليَّ عشرة إال عشرة( مل يصح االستثناء ألنه مل يبق من 

 املستثىن منه شيء

ين ليس بينهما فاصل زمين فلو قلت: )له عليَّ عشرة( مث بعد أن يكون االستثناء متصال ابلكالم يع –اثنيهما 
 يوم قلت: )إال ثالثة( مل يصح على رأي املصنف واجلمهور

 مث ذكر شيئني من األشياء اليت جتوز يف الستثناء أيضا:

)ما قام إال  أنه جيوز تقدمي املستثىن على املستثىن منه ففي حنو: )ما قام أحٌد إال زيٌد( جيوز أن تقول: –أحدمها 
 زيٌد أحد( بتقدمي املستثىن )زيد( على املستثىن منه )أحد(

جيوز االستثناء من اجلنس ومن غريه يعين جيوز أن يكون املستثىن من جنس املستثىن منه حنو: )جاء  –اثنيهما 
االستثناء من غري اجلنس أبن القوُم إال زيدا( فاملستثىن )زيد( من جنس املستثىن منه )القوم(، كما جيوز أيضا 

يكون املستثىن من غري جنس املستثىن منه حنو: )جاء القوم إال محارا( فاملستثىن )محارا( ليس من جنس املستثىن 
 منه )القوم(

 قال صاحيب
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 ذكرت أن الضمري يف )لواله( متصل انئب عن املنفصل وأن لوال حرف جر فلو وضحَت أكثر  قال:

ع لوجود فإذا قلت )لوال زيد آلكرمتك( فمعناه أنه امتنع إكرامي لك لوجود زيد، )لوال( حرف امتنا  قلت:
و)لوال( حرف شرط غري جازم كما تعلم ويليها مجلة امسية فجملة فعلية كما يف املثال السابق. أما إذا وليها 

ُفوَن ِعْنَد َرهبِ ِْم يـَْرِجُع بـَْعُضُهْم ِإىَل ضمري فحقُّه أن يكون ضمري رفع كقوله تعاىل: }َوَلْو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن َمْوُقو 
[ فقال: }َلْواَل أَنُتْم{ ومل 31بـَْعٍض اْلَقْوَل يـَُقوُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا لِلَِّذيَن اْسَتْكبَـُروا َلْواَل أَنـُْتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننَي{ ]سبأ: 

 يقل: لوالكم

 فهذا معناه أن املصنف قد حلن يف قوله: "لواله" وكان ينبغي أن يقول: )لوال هو(  قال:

هكذا زعم املربد فقال: "والذي أقوله: إن هذا خطأ ال يصلح إال أن تقول: لوال أنت، قال هللا عز وجل:   قلت:
الذي قلناه أجود ويد عي الوجه اآلخر ، ومن خالَفنا فهو البد يزعم أن [31]سبأ: }َلْواَل أَنـُْتْم َلُكنَّا ُمْؤِمِننَي{ 

 .273فيجيزه على بـُْعٍد"

 فاملصنف حلن هنا.  قال:

 ال  قلت:

 وملَ؟ أمل تنقل ذلك عن املربد آنفا؟  قال:

َع )لوالك ولواله ولوالي( وهلذا  قلت: بلى، ولكن السماع قد ورد خبالف ما زعمه املربد وإن كان قليال فقد مسُِ
 قال الفارسي: )إنكار املربد له هذايٌن(  رد العلماء قول املربد حىت

 وزعمَت أن )لوال( حرف جر، فلماذا مل جتر )زيد( يف قوهلم: )لوال زيٌد ألكرمتك(؟  قال:

 )لوال( حرف جر جير الضمري خاصة، كما اختصت )حىت( و)الكاف( جبر الظاهر فقط  قلت:

 ذكرَت أنَّ )أْن( والفعل )يبقى( يف أتويل مصدر  قال:

 نعم  قلت:

 

 . 1278( حيث نقل كالم املربد من الكامل ص6حاشية )  450 /3مغين اللبيب/ اخلطيب  273



267  

 فما معىن أتويلهما مبصدر؟  ال:ق

 معناه أهنما يؤوالن مبصدر تقديره )بقاء(  قلت:

 أفهم هذا، وما عن هذا سألت  قال:

 فعن أي شيء تسأل؟  قلت:

ُر )أن( وما بعدها مبصدر؟  قال:  لعل سؤايل هو: ملاذا تـَُقدَّ

 ألن )َأْن( حرف مصدري  قلت:

 ليس هذا مرادي أيضا  قال:

 فما مرادك؟  قلت:

 أريد أن أسأل عن شيء وال أستطيع التعبري عنه  قال:

 فكأن سؤالك هو األول يعين: ما معىن أن )َأْن( والفعل يف أتويل مصدر؟   قلت:

 نعم  قال:

  األحكام اللفظية:معناه أن )َأْن( إذا دخلت على الفعل املضارع فإهنما جُيَْعالن ىف أتويل مصدر ابعتبار  قلت:
 رف اجلر عليه وعطف املفرد عليه كصحة دخول ح

 وكأنه أراد املزيد   فنظر إيلَّ مسرورا

 وأيضا فإهنم ذكروا أن املصدر الصريح ال جيوز أن يقع خربا عن جثة، خبالف املؤول به فإنه جيوز  فقلت له:

 فما الفرق بينهما؟  قال:

املصدر مل جيز أن يقع خربا عن جثة لعدم داللته بصيغته على فاعل وزمان خبالف الفعل املقدر به فإنه  قلت:
لكونه داال على الفاعل والزمان جيوز اإلخبار به عن اجلثة وهبذا يظهر الفرق بني املصدر والفعل املؤول به وإن 
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، 274لوال القائل السيد الشريف لرددته قال بعض أصحاب احلواشي بـُْعُد الفرِق بينهما حىت قال بعضهم:
 فاحفظ هذه فإهنا من احلُور املقصورات.

 فلماذا ذكرت أن مجلة )يبقى شيء(: ال حمل هلا من اإلعراب صلة احلرف املوصول )َأْن(  قال:

ألن )َأْن( موصول حريف وهو حيتاج إىل صلة كاملوصول االمسي ومجلة الصلة ال حمل هلا من اإلعراب كما   قلت:
قال ابن هشام: "اجلملة السادسة )أي من اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب(: الواقعة صلة السم أو حرف 
فاألول حنو: )جاء الذي قام أبوه( فـ)الذي( يف موضع رفع والصلة ال حمل هلا ... والثاين حنو: )أعجبين أن 

يقال: املوصول وصلته يف موضع كذا ألن قمت( أو )ما قمت( إذا قلنا حبرفية )ما( املصدرية ويف هذا النوع 
 .275املوصول حرف فال إعراب له ال لفظا وال حمال

 إذا كان املوصول االمسي واحلريف حيتاجان إىل صلة فما الفرق بينهما؟  قال:

 الفرق أن املوصول االمسي حيتاج إىل عائد خبالف املوصول احلريف  قلت:

 درية؟فهل هناك موصول حريف غري )َأْن( املص  قال:

 نعم، املوصول احلريف عند اجلمهور ثالثة: )َأنَّ( املفتوحة، و)َأْن(، و)ما( املصدريتان  قلت:

إن موضوع االستثناء من املواضيع الصعبة وفيه مصطلحات كثرية فلو ذكرَت يل أهم مصطلحاته اليت تدور   قال:
 فيه. 

نه قد أفرد ابلتأليف ومن أهم املؤلفات فيه  نعم فاالستثناء من أهم املخصِ صات وله أحكام كثرية حىت إ قلت:
كتاب )االستغناء يف أحكام االستثناء( للقرايف؛ فلهذا سأحاول تبسيطه بذكر أهم مصطلحاته اليت ترتدد فيه 

 وتبيينها ابألمثلة، فاعلم أن املصطلحات اليت ينبغي معرفتها هنا على سبيل اإلمجال هي:
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)إحدى أخواهتا( مما كان داخال يف احلكم السابق عليها مثل:  هو إخراج شيء بـ )إال( أو الستثناء: (1)
)حضر الطالب إال زيدا( فاحلكم هنا هو: )حضور الطالب( مث أخرجنا )زيدا( من هذا احلكم  

 أي أنه مل حيضر، واستعملنا هلذا اإلخراج أداة االستثناء )إال(
هو االسم العام الذي يكون منه اإلخراج ابعتبار احلكم املنسوب له، وعادة يكون  املستثىن منه: (2)

مذكورا قبل )إال( وشامال للمستثىن. وهو يف املثال السابق )الطالب( فهو اسم عام مشل كل 
الطالب وهو الذي أخرجنا منه )زيدا( ابعتبار احلكم املنسوب له الذي هو )احلضور( وهو مذكور 

ا هو العادة يف مثل هذا الرتكيب وهو أيضا شامل للمستثىن الذي هو )زيد( فـ)زيد( قبل )إال( كم
 أحد الطالب

هو االسم املذكور بعد )إال( خمالفا يف احلكم ملا قبلها وهو يف املثال السابق )زيد( فهو   املستثىن: (3)
 مذكور بعد )إال( وخمالف ملا قبلها )الطالب( يف )احلكم( الذي هو )احلضور( 

 هي )إال( أو إحدى أخواهتا  الستثناء:  أداة (4)
هو الذي ذُِكَر فيه املستثىن منه فاملثال السابق )حضر الطالب إال زيدا( كالم اتم ألنه  الكالم التام: (5)

 ذكر فيه املستثىن منه )الطالب(
هو الكالم املثَبت الذي مل يتقدم عليه نفي أو شبهه )النهي واالستفهام( فاملثال  الكالم املوجب: (6)

 لسابق )حضر الطالب إال زيدا( استثناء موجب ألنه مثبتا
 هو ما ُسِبَقْت مجلُته بنفي أو شبِهِه، وشبه النفي )النهي واالستفهام(   الكالم غري املوجب: (7)
 فالنفي: حنو: )ما حضر الطالب إال زيدا(  -أ

 . [81:  ]هودوالنهي كقوله تعاىل: }َواَل يـَْلَتِفْت ِمْنُكْم َأَحٌد ِإالَّ اْمَرأََتَك{   -ب
 واالستفهام حنو: هل أتخر أحٌد إال زيدا -ت
ما كان فيه )املستثىن( من نوع )املستثىن منه( مثل: سقيُت األشجاَر إال شجرًة،  الستثناء املتصل: (8)

 وقام القوم إال زيدا
ما مل يكن فيه )املستثىن( من نوع )املستثىن منه( مثل: قام القوم إال محارا ومنه قوله  الستثناء املنقطع: (9)

، فإن إبليس ليس [ 31،  30، واحلجر:  74- 73]ص:  تعاىل: }َفَسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُُّهْم َأمْجَُعوَن ِإالَّ ِإبِْليَس{ 
 من جنس املالئكة يف أصح قويل العلماء
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رَّغ أ (10) هو ما مل يذكر فيه املستثىن منه والبد أن يكون الكالم غري موجب  و الناقص:الستثناء املُفا
مثل: )ما حضر إال زيد( فأصل الكالم )ما حضر أحٌد إال زيد( فحذف املستثىن منه )أحد( 
فصار االستثناء انقصا لنقصان أحد أركانه وهو )املستثىن منه( وصار مفرغا لتفرغ ما قبل )إال( 

 للعمل فيما بعدها

 تذكرُت اآلن كلمة يكثر ورودها يف ابب االستثناء  قال:

 وما هي؟  قلت:

 قوهلم: )االستثناء معيار العموم(  قال:

 نعم  قلت:

 فما معناها؟  قال:

 يريدون أن اللفظ إذا صح أن يستثىن منه فهذا يدل على أنه عامٌّ   قلت:

 مثل ماذا؟  قال:

نَسا قلت: ، فقد استثىن )الذين [3- 1]العصر: َن لَِفي ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوْا{ مثل قوله تعاىل: }َواْلَعْصِر ِإنَّ اإْلِ
 آمنوا( من لفظ )اإلنسان( فدل على أن لفظ اإلنسان عام

 أرأيت قوله: "وجيوز تقدمي املستثىن على املستثىن منه" ما فائدهتا يف األصول؟  قال:

 الظاهر أهنا ال فائدة هلا وإمنا هي من علم النحو  قلت:

 فلماذا ذكرها هنا؟  قال:

 الكالم جير بعضه بعضا  قلت:

 هل جيوز االستثناء من أمساء األعداد حنو: )له عندي عشرة إال ثالثة(؟  قال:  

 ، جيوز ذلكنعم  قلت:
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 كيف ذلك؟  قال:

 أبن تقول: )له عندي عشرة إال ثالثة(  فضحكت وقلت:

 لست أمزح حقا، وسأعيد سؤايل بطريقة اثنية  قال:

 هاتِ   قلت:

 أليست أمساء األعداد نصوصا؟  قال:

 ما معىن )نصوصا(؟  قلت:

لذي جيوز أن يراد به غري مجع )نص( وهو الذي ال جيوز أن يراد به غري مسماه، ويقابله )الظاهر( وهو ا قال:
 مسماه لعالقة بينهما.

نعم، نعم، فهمت مرادك، تريد أن تقول إن أمساء األعداد )كالعشرة( مثال نصوٌص وليست ظواهر يعين  قلت:
 ال يدخلها اجملاز

 نعم، هو ذاك  قال:

 أْكِملْ   قلت:

)سبعة( وهذا جماز، واجملاز  فلو قلت: )له عندي عشرة إال سبعة( فقد استعملت لفظ )عشرة( وأردت به قال:
 ال جيوز دخوله يف أمساء األعداد ألهنا من ابب )النص( ال )الظاهر(.

 ايهلا ِمْن شبهة! إهنا حقا شبهة قوية وقد وقعت لألستاذ الشََّلْوِبني قبلك  قلت:

 كيف تزعم أهنا شبهة وقد ذكرت أهنا وقعت ملثل األستاذ الشلوبني؟  قال:

 هي شبهة وإن وقعت لألستاذ الشلوبني.  قلت:

 فما جواهبا؟  قال:
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، فقد وقع االستثناء من األْلِف وهي [14]العنكبوت:  قوله تعاىل: }فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ مَخِْسنَي َعاًما{  قلت:
 اسم عدد.

 فسكتا 

. فقد وقع االستثناء من املائة 276وقوله صلى هللا عليه وسلم: "إن هلل تسعة وتسعني امسا مائة إال واحدا" قلت:
 وهي اسم عدد

 فكيف يدخل اجملاز يف النصوص؟  قال:

 ال ُنَسلِ ُم أن أمساء األعداد من النصوص بناًء على ما وجد فيها من اجملاز.  قلت:

 جتد جوااب فعدلت إىل ما ذكرَت من كوهنا ليست نصوصا بل هي نصوص ولعلك ال  قال:

سلمنا أبهنا نصوص جدال فاجلواب أن معىن قوهلم: )النص ال يدخله اجملاز( أنه ال جيوز أن نطلق اللفظ  قلت:
مبفرده على غري مسماه كأن تقول: )رأيت عشرة( وأنت تريد مثانية مثال، كما تقول يف )الظاهر(: رأيت أسدا، 

 د رجال شجاعا، فهذا هو املمتنع يف األعداد وغريها مما نقول إنه )نص(وأنت تري

 أما مع ألفاظ االستثناء )إال وأخواهتا( فال ميتنع ذلك يف )نص( وال غريه

 فقد كنت تقول إن أمساء األعداد ليست من )النصوص( بناء على ما وجد فيها من اجملاز  قال:

 نعم  قلت:

 جماز مثل ماذا؟  قال:

، فقد قال املفسرون إن املراد [80]التوبة:  قوله تعاىل: }ِإن َتْستَـْغِفْر هَلُْم َسْبعنَي َمرًَّة فـََلن يـَْغِفَر هللُا هَلُْم{ مثل  قلت:
 ابلسبعني العدد الكثري من غري اعتبار خبصوص السبعني.

، فقد قال املفسرون أيضا إن املراد  [32]احلاقة:   ومنه قوله تعاىل: }مُثَّ يف ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـُْعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه{
 كثرة عدد طوهلا من غري مراعاة خلصوص السبعني، فإذا قطع النظر عن خصوص السبعني فقد دخلها اجملاز

 

 رواه البخاري ومسلم صحيح: 276
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، والتأكيد إمنا [196]البقرة: وقد دخل التأكيد يف أمساء العدد أيضا كما يف قوله تعاىل: }تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلٌة{ 
 يف الكالم إلبعاد اجملاز، ولوال قبول اللفظ للمجاز ملا قال )كاملة(.يدخل 

ومن دخول اجملاز يف أمساء العدد أيضا قوهلم: )جئت إليك مائة مرة ما وجدتك(، وقوهلم: )سألتك ألف مرة ما 
َسٌن لغة؛ ألن وافقتين(، واملراد ابملائة واأللف العدد الكثري ال خصوصهما وهذا َحَسٌن ُعْرفًا فوجب أن يكون حَ 

 األصل عدم النقل والتغيري.

وقال القرايف رمحه هللا: )وإذا َجوَّْزان دخول اجملاز يف أمساء العدد اندفعت شبهته، أي األستاذ الشلوبني رمحه هللا 
تعاىل، وهي شبهة قوية لو مل يكن يف هذا الباب إال معرفتها واجلواب عنها، وذلك كان املقصود من وضع هذا 

 .277فإهنا قد تعرض لإلنسان يف نفسه من غري أن يثبت عنده ما قاله الشلوبني رمحه هللا، فاعلم ذلك(الباب  

 ذكرت أن من شروط االستثناء االتصال ابملستثىن منه لفظا  قال:

 نعم  قلت:

 أرأيت لو أتخر املستثىن عن املستثىن منه  قال:

إن كان أتخره على وجه ال يدل على أن املتكلم قد استوىف غرضه من الكالم كالسكوت النقطاع  قلت:
النـََّفِس أو البتالع ريق أو سعال وحنو ذلك فهذا ال يـَُعدُّ انفصاال ُعْرفا بل هذا من االستثناء الذي حتقق فيه 

 شرط االتصال

 ابلكالم الطويل أو سكتة تعبأرأيت الفصل بينهما )أي املستثىن واملستثىن منه(    قال:

الشرُط أال يـُْفَصَل بينهما ابلزمن فصال تقضي العادة فيه أن يكون الكالم الثاين غري مرتبط ابلكالم  قلت:
األول، فإن كان الفصل بينهما لطول الكالم املستثىن منه فإنه ال يضر بل يـَُعدُّ يف العادة متصال، أما إن كان 

 .278م آخر فإن هذا يـَُعدُّ ترًكا وإعراضا ُعرفااالنقطاع بسبب األخذ يف كال

 

 ت. حممد عبد القادر عطا ط. دار الكتب العلمية  433االستغناء يف االستثناء للقرايف  277

هناية السول يف شرح منهاج األصول لإلسنوي/ البيضاوي، ومعه حاشية سلم الوصول لشرح هناية السول للعالمة حممد   278
ط. عامل الكتب، وشرح البدخشي مناهج العقول شرح منهاج األصول ومعه هناية السول لإلسنوي   410 /2خبيت املطيعي 
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 كأن هذا الشرط جممع عليه  قال:

 ال، بل دعوى اإلمجاع غري صحيحة  قلت:

 فهل خالف يف هذا أحد؟  قال:

 نعم  قلت:

 َمْن؟  قال:

ابن عباس رضي هللا عنه فقد نُِقَل عنه جواز انفصال االستثناء إىل شهر ونقل عنه إىل سنة ونقل عنه إىل  قلت:
 األبد يعين مدة حياة املتكلم فله أن يستثىن يف أي وقت

 ونقل عن جماهد جواز االستثناء إىل سنتني

 ونقل عن سعيد بن جبري جوازه إىل يوم أو أسبوع او أربعة أشهر أو سنة

 ن عطاء واحلسن أنه جيوز االستثناء ما دام يف اجمللسوع

 279وعن عطاء جوازه مبقدار حلب الناقة الغزيرة

 فما تقول يف هذا؟  قال:

 أقول بقول حامل البَـْقِل.  قلت:

 ماذا؟! وقال:فنظر إيلَّ متعجبا  

 أقول بقول حامِل البقلِ   قلت:

 اِحكَ وما حِلامل البقل واالستثناء؟! اي أخي دعنا من مز   قال:

 

ط. املكتبة األزهرية   224 /2المة الشيخ حممد أبو النور زهري ( ط. حممد علي صبيح وأوالده، وأصول الفقه للع95 / 2)
 حترير د. عمر سليمان األشقر ط. وزارة األوقاف ابلكويت.  284 / 3للرتاث، والبحر احمليط للزركشي 

 ت. أيب حفص سامي بن العريب األثري ط. دار الفضيلة  651 / 2إرشاد الفحول للشوكاين  279
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 إذن أقول فيها ِبخر قويَلْ هارون الرشيد  قلت:

 وهو مستشيٌط غضبا: اي هذا أال ترعوي عن مزاحك قليال حىت ننتهي من هذا املوضوع الصعب   فقال

 أان ال أمزح قلت له:

كيف ال متزح؟! ما هِلارون الرشيِد واالستثناء؟! بل ما حلامل البقل وقوِل ابن عباس رضي هللا عنه  فانفجر قائال:
 يف االستثناء؟! إن كنَت حقا ال متزح فال شك أنك هتزأُ يب، وما هكذا يكون الطلب، فِإْن ُكْككْكككْ 

ىت تعلم أين ال أمزح وال اصمت قليال حىت أستطيع أن أبني لك األمر وح وقلت له:فوضعُت يدي على فيه 
 أَهزأ.

 فما قول حامل البقل؟ وما قصته؟ وما قصة الرشيد؟  مث قال:فسكَت قليال  

أما حامل البقل: فقد حكى ابن النجار يف )ذيل اتريخ بغداد( أن أاب إسحاق الشريازي أراد مرة اخلروج  قلت:
ٌل وهو يقول آلخر معه: مذهب ابن عباس من بغداد فاجتاز يف بعض الطرق وإذا برجل على رأسه سلة فيها بـَقْ 

يف االستثناء غري صحيح؛ إذ لو كان صحيحا َلَما قال تعاىل أليوب عليه الصالة والسالم: }َوُخْذ بَِيِدَك ِضْغثًا 
فقال [ بل كان يقول له: استَـْثِن، وال حاجة إىل هذا التََّحيُِّل يف الربِ . قال: 44فَاْضِرب ب ِِه َواَل حَتَْنْث{ ]ص: 

 أبو إسحاق: بلدة فيها رجل حيمل البقل وهو يرد على ابن عباس ال تستحق أن خَتْرَُج منها.

 قد ظلمتك   مث قال:فتهلل وجهه  

 ال تثريب عليك غفر هللا لنا ولك   قلت:

 فما قصة هارون الرشيد؟ وما آخر قـَْولَْيه؟  قال:

يف مذهب ابن عباس يف االستثناء؟ فقال له ُحِكَي أن الرشيد استدعى أاب يوسف القاضي وقال له: ك قلت:
أبو يوسف: إن االستثناء املنفصل يـُْلَحُق ابخلطاب ويـَُغريِ ُ حكمه ولو بعد زمان. فقال: عزمُت عليك أن تفيت به 
وال ختالفه. وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده، متأنيا فيما يريده، فقال له: رأُي ابن عباس يفسد عليك بيعتك؛ 
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لف لك وابيعك رجع إىل منزله واستثىن؛ فانتبه الرشيد وقال: إايك أن تـَُعرِ َف الناس مذهب ابن ألن من ح
 .280عباس، فاكتْمه

 وسكتَ فضحك صاحيب 

 املصنُف ذكر شرطني لالستثناء ومها: أن يبقى من املستثىن منه شيء، وأن يكون متصال ابلكالم  مث قال:

 نعم  قلت:

 ومل يذكر الشرط املشهور عند األصولينيقال:  

 وما هو؟  قلت:

 أال يكون مستغرِقا  قال:

 أىن لك هذا الفهم؟  قلت:

 هو ِمْن ذكاوة العقل  قال:

 اي هلا من ذكاوة!  فضحت وقلت:

 أأأأ  قال:

 انتظْر انتظرْ   فبادرتُه قائال:

 ملاذا أنتظُر؟ إين أريد أن أسأل سؤاال  قال:   

 وهل انتهينا مما سبق؟  قلت له:

 نعم، قد انتهينا   قال:

 بل مل ننتِه بـَْعدُ   قلت له:

 

 . 286- 285 / 3البحر احمليط  280
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 فماذا بقي؟  قال:

 خطأ  –بقي أن تعلم أن جوابك الذي هو من ذكاوة العقل    قلت:

 كيف هذا؟  قال:

 ال أدري كيف هذا ولكنه خطأ  قلت:

 فما الصواب؟  قال:

الصواب أن قول املصنف: "أن يبقى من املستثىن منه شيء" ُمساٍو لقول األصوليني: "أال يكون  قلت:
 مستغرِقا"

 حقا! مث قال:فنظر إيلَّ متعجبا  

 انعم، حق  قلت:

 تعين أن األول تعبري املصنف والثاين تعبري األصوليني  قال:

 نعم، هو ما تقول  قلت:

 فما معىن قوهلم: "مستغرِقا"؟  قال:

 معناه أن من شروط االستثناء أال يكون املستثىن مستغرِقا كل املستثىن منه  قلت:

 فهل هذا الشرط متفق عليه؟  قال:

 نعم، يف العدد دون الصفة  قلت:

 ما معىن يف العدد دون الصفة؟  قال:

معناه أن املتفق عليه بني العلماء أن من شروط االستثناء: أال يكون املستثىن مستغرِقا للمستثىن منه لكن  قلت:
أن  هذا حينما يكون االستثناء من العدد، أما إذا كان االستثاء من الصفة فقد قال كثري من العلماء: ميكن

 يكون املستثىن مستغرِقا للمستثىن منه كله
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 هل فهمَت؟

 فهمُت بعًضا ومل أفهم بعضا  قال:

 سأضرب لك مثالني  قلت:

 وملَ؟ وهل أنت قوي؟  قال:

 ما هذا؟ ماذا تقول؟  قلت:

 أقول: )وملَ؟ وهل أنت قوي؟( أحسب أن كالمي مفهوم جدا  قال:

 سأل بقولك: )وملَ؟(، وملاذا تقول: )وهل أنت قوي؟(أان ال أفهم شيئا مما تقول؛ فعن أي شيء ت  قلت:

 سبحان هللا! كالمي واضح جدا، وعلى كل فال أبس بتوضيحه لك  قال:

 هاتِ   قلت:

 أمل تُقل: )سأضرب لك مثالني(؟  قال:

 بلى  قلت:

 فلماذا تضرهبما  قال:

 فسكتُّ 

 وإذا استطعت أن تضرب رجلني فأنت رجل قوي أليس كذلك؟  قال:

هداك هللا؛ أحتسب أن املثالني اللذين أريد أن أضرهبما رجلني من الناس فأان لذلك رجل قوي، وتسأل   قلت له:
 عن احلكمة يف ضريب إايمها؟

 نعم، هو ذاك.  قال:

 سأضرهبما ليس ألين قوي فحسب، بل ألين ُمْفرَتٍ أيضا  قلت:
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 هل يليق بطالب العلم أن يتصف هبذه الصفات الذميمةو   قال:

 اي أخي قد أتعبتين، أتظن أن هذا ضرٌب ِحسِ يٌّ؟ وأن املثالني رجالن من الناس؟! ووو  قلت له:

 فقد انتبهُت، ويف احلقيقة ال أدري ماذا كنت أقول فقد أصابين ذهول  فأشار إيله أن اسكت

 وهل هذا ذهول؟  قلت:

 ربين ملاذا يقولون: ضرب مثاال، وسيضرب مثاال، واضرب مثاال ... اخل؟دعنا من هذا وخ  قال:

ْرهَم َيْضرِبُه َضْرابً: طَبَـَعه. وَضَرَبِت الَعْقرُب  الضَّْرُب يقع على مجيع اأَلعمال ِإال قليالً؛ يقال: قلت: َضَرَب الدِ 
 وَضَرابانً نـََبَض وَخَفَق. ومنه ما هنا: ضرب مثاال أي َتْضِرُب َضْرابً: َلَدَغْت. وَضَرَب الِعْرُق والَقْلُب َيْضِرُب َضْرابً 

 ذَكرَُه.

 نعم، أحسنت فاضرب يل مثاال، ال، بل مثالني  قال:

 على ماذا؟  قلت:

 على ما ذكرَت سابقا  قال:

 وما هو؟  قلت:

مستغرِقا للمستثىن منه لكن إن املتفق عليه بني العلماء أن من شروط االستثناء: أال يكون املستثىن قلَت: " قال:
هذا حينما يكون االستثناء من العدد، أما إذا كان االستثاء من الصفة فقد قال كثري من العلماء: ميكن أن 

 يكون املستثىن مستغرِقا للمستثىن منه كله" مث قلَت: "سأضرب لك مثالني" يعين على هاتني املسألتني

 كر لك مثالني على ما سبقنعم، تذكرُت، سأضرب أأأأ، أعين: سأذ   قلت:

االستثناء املستغرِق من العدد حنو: )له عندي عشرة إال عشرة( وهذا كما سبق ال جيوز بل هو استثناء  -األول 
 ابطل 

 وما وجه بطالنه؟  قال:
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، فصرَت كالساكت، ومل يُِفْد كالُمَك شيئا، لكن العلماء أيضا قالوا:  قلت: وجهه: أنك أبطلَت عني ما أَثـَْبتَّ
 ن حمل هذا يف غري الوصية فلو قال: )أوصيت له مبائة إال مائة( صح االستثناء وكان رجوعا عن الوصيةإ

 فهذا جيران إىل احلديث عن استثناء األكثر أو األقل حنو: )عندي عشرة إال ستة( و)إال أربعة(  قال:

 لنعم جيران إىل هذا، لكن لو أخرانه قليال حىت نذكر مثال الصفة كان أفض  قلت:

 نعم، ال أبس، هذا أفضل  قال:

االستثناء املستغرِق من الصفة حنو: )أعِط َمْن يف الدار إال األغنياء( مث كان كلُّ من يف -املثال الثاين  قلت:
الدار أغنياء، فهنا أصبح االسثناء من حيث الواقع مستغرِقا لكن من حيث املعىن العام ليس مستغرِقا؛ ألن 

 يف الدار فقراء أو ليس فيهم فقراءالقائل رمبا ال يدري هل  

 مَثََّت أسئلة على ما ذكرَت من هذين املثالني وما يتعلق هبما   قال:  

 هاتِ   قلت:

أوال ما سبق السؤال عنه وهو: هل جيوز أن يكون املستثىن أقل من املستثىن منه حنو: )له عندي عشرة إال  قال:
 أربعة(؟

 ز إال لضرورة وهذا مردودنعم، جيوز، وشذ قوم فقالوا: ال جيو   قلت:

 فهل على اجلواز دليل  قال:

}َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ مَخِْسنَي َعاًما{  نعم، أدلة منها: قوله تعاىل: قلت:
 األكثر، فاستثىن اخلمسني من األَْلِف وهو استثناء األقل من  [14]العنكبوت:  

ُهُم اْلُمْخَلِصنَي{ 82}قَاَل فَِبِعزَِّتَك أَلُْغِويـَنـَُّهْم َأمْجَِعنَي ) ومنها قوله تعاىل: ، فاستثىن  [83،  82]ص:  ( ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
 )املخلصني( وهم األقل من )الغاوين( وهم األكثر.

 وما أدراك أن )املخلصني( أقل من )الغاوين(؟  قال:

 .[13]سبأ:  قوله تعاىل: }َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر{    أدلة أيضا منها  قلت:
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نعم، قد علمت اآلن أنه جيوز استثناء األقل من األكثر، فهل جيوز عكسه؟ أي: استثناء األكثر من   قال:
 األقل؟  

 فيه قوالن للنحاة:  قلت:

 البصريني  ال جيوز، وإليه ذهب الزجاج وابن جين وابن قتيبة وغريهم، وهو مذهب-أحدمها

 جيوز، وإليه ذهب السريايف وأبو عبيد وأكثر الكوفيني، وأجازه أيضا أكثر األصوليون-اثنيهما

 فما الراجح يف ذلك؟  قال:

 الثاين وهو اجلواز  قلت:

 فهل عليه دليل؟  قال:

]احلجر:  : بلى، أدلة منها قوله تعاىل: }ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن ِإالَّ َمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلَغاِويَن{ قلت

 ، وكما سبق فـ)الغاوون( املتبعون إلبليس أكثر من )املخَلصني([42

 بقيت مسألة  قال:

 وما هي؟  قلت:

 إال مخسة(استثناء النصف حنو: )له عندي عشرة   قال:

 نعم، الراجح جوازها أيضا:   قلت:

فأما على مذهب من أجاز استثناء األكثر حنو: )عندي عشرة إال تسعة( فظاهر أن استثناء املساوي حنو: 
 )عندي عشرة إال مخسة( أشد جوازا.

 وأما على مذهب َمن منع استثناء األكثر فقد اختلفوا على قولني فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم

 ما الراجح يف هذا؟ف  قال:

 الراجح اجلواز كما تقدم  قلت:
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 فهل عليه دليل؟  قال:

 .281[ 3،  2]املزمل:  ( ِنْصَفُه{  2بل، أدلة منها قوله تعاىل: }قُِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل )  قلت:

 ولكن ميكن أن جياب عن ذلك بيييييييـــ....   قال:

ال شك أن كل دليل عليه جواابت وَأْخٌذ وَردٌّ وميكنك أن تطلبها يف  مث قلت: فأشرت إليه: أن اسكت
 املطوالت، ولكن الراجح هو ما ذكرت لك

ذكرَت أنه جيوز االستثناء من غري اجلنس أبن يكون املستثىن من غري جنس املستثىن منه حنو: )جاء القوم  قال:
 القوم(إال محارا( فاملستثىن )محارا( ليس من جنس املستثىن منه )

 نعم  قلت:

 فكيف يصح استثناء احلمار والثعبان واألسد من القوم  قال:

 وهل ذكرُت لك أنه جيوز استثناء )الثعبان واألسد من القوم(  قلت:

 ال، ولكن ذكرَت أنه جيوز استثناء )احلمار( منهم،  قال:

 نعم  قلت:

 فأي فرق بني احلمار واألسد والثعبان والعقرب والنسر ...اخل؟!  قال:

 بينها فرق رمبا ال يظهر لك  قلت:

 وما هو؟  قال:

الشرط يف االستثناء املنقطع: أن يكون بني املستثىن واملستثىن منه مالبسة كما يف املثال: )قام القوم إال  قلت:
 محارا( وهذه املالبسة ال توجد يف )الثعبان واألسد ...اخل(
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ا وْجُه صحة هذه املالبسة؟ وملاذا تصح مع )الثعبان مل أفهم هذا، ملاذا صحت املالبسة مع )احلمار(، م قال:
 واألسد ...اخل(؟ يف احلقيقة مل أفهم شيئا

 هوِ ن على نفسك؛ سأنبئك ابلسر يف ذلك  قلت:

ْل؛ فإين إىل جوابه ابألشواق  قال:  َعجِ 

ف )األسد اعلم أن بني )القوم( و)احلمار( مالبسة من جهة كونه مركوهَبم وحيملون عليه وحنو ذلك خبال قلت:
 .282والثعبان وحنومها( فإنه ال مالبسة بينها وبني )القوم( بل بينهما غاية املنافرة
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 الشرط (2)
 قال املصنف رمحه هللا تعاىل:

ْشُروِط. ما عالاى اْلما قادَّ جياُوُز أاْن ي ات ا ْشُروِط، وا را عاِن اْلما ْرُط جياُوُز أاْن ي اتاأاخَّ  واالشَّ

:)  حرف عطف )وا

ْرُط(:  مبتدأ  )الشَّ

 فعل مضارع  )جياُوُز(:

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:) را فعل مضارع منصوب بـ )أن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمري مسترت تقديره )هو( يعود  )ي اتاأاخَّ
 على )الشرط(،

 ومجلة )يتأخر هو( من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َأْن( 

 ا دخلت عليه يف أتويل مصدر تقديره )أَتخُّرُُه( يقع فاعال للفعل )جيوز( و)أْن( وم

 ومجلة )جيوز أن يتأخر( من الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب للمبتدإ )الشرط(

ومجلة )الشرط جيوز ...اخل( من املبتدإ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة )واالستثناء إخراج 
 .اخل(..

ْشُروِط(:  ظرف لغو متعلق بـ )يتأخر(  )عاِن اْلما

:)  عاطفة  )وا

ْشُروِط(: ما عالاى اْلما قادَّ يعرف إعرابه مما سبق، واجلملة يف حمل رفع معطوفة على مجلة اخلرب )جيوز  )جياُوُز أاْن ي ات ا
 أن يتأخر ...اخل(

 املعىن
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اللغوي وهو: تعليق شيء بشيء بـ )ِإْن( الشرطية أو إحدى هذا النوع الثاين من املخصص املتصل، وهو الشرط 
 أخواهتا حنو إن جاء زيد أكرمته.

 والشرط املَخصِ ص جيوز أن يتأخر عن املشروط حنو: َأْكرِْم زيًدا إْن جاءك

 وجيوز أن يتقدم الشرط على املشروط حنو: ِإْن جاء زيد فأكرْمه

 قال صاحيب

 ذكر املصنُف أن الشرط من أنواع املخصصات للعموم  قال:

 نعم  قلت:

 أليست الطهارُة شرطا لصحة الصالة؟  قال:

 بلى  قلت:

 هل ميكن أن يوصف أحد أبنه عامل إذا مل يكن حيًّا؟  قال:

 ال  قلت:

 فأنت تُِقرُّ أبن احلياة شرط للعلم  قال:

 نعم، وأي شيء يف هذا؟!  قلت:

ت الطهارة شرطا للصالة، واحلياُة شرطا للعلم فأيُّ ختصيص يف كون الطهارة أردت أن أقول: إذا كان قال:
 شرطا للصالة واحلياُة شرطا للعلم.

 اعلم أن الشرط أنواع منها:  قلت:

 وهو ما تقدم ذِْكرُه  الشرط اللغوي -
 حنو اشرتاط الطهارة للصالة وقد تقدم يف األحكام الوضعيةالشرط الشرعي:  -
 ال ميكن املشروط إال به كاشرتاط احلياة للعلموهو ما   الشرط العقلي: -
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 فكان ماذا؟  قال:

َخصِ َص هو الشرط اللغوي فقط وأما الشرط الشرعي والشرط العقلي فال دخل   قلت:
ُ
كان أن تعلم أن الشرط امل

 هلما هنا.

 ذكرَت أن الشرط اللغويَّ هو التعليق بـ )ِإْن( أوإحدى أخواهتا  قال:

 نعم  قلت:

 اهتا؟فَمْن أخو   قال:

 أتظن أن أخواهتا عقالء؟!  قلت:

 ال، وملَ؟  قال:

 لقولك: وَمْن أخواهتا؟  قلت:

 وأي شيء يف هذا؟  قال:

 أال تعلم أن )َمْن( للعاقل؟  قلت:

 بلى  قال:

 إذن فال تقْل: فَمْن أخواهتا؟  قلت:

 فكيف أقول؟  قال:

 قل: فما أخواهتا؟  قلت:

 فما أخواهتا؟  قال:

 )ِإْن( الشرطية هي أُمُّ الباب  قلت:

(، ومهما، وحيثما، وأينما،  وأما أخواهتا فـ: إذا، و)ما( الشرطية، و)َمْن(، و)َأي (، و)مىت(، و)أاين(، و)َأىنَّ
 وإذما.
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 و)ِإْن( حرف، وأخواهتا أمساء إال )إذما( فهي حرف عند سيبويه وظرف عند املربد وابن السراج والفارسي.

 على كل أداة.  فاضرب مثاال  قال:

 .[284]البقرة:  حنو قوله تعاىل: }َوِإْن تـُْبُدوا َما يف أَنـُْفِسُكْم َأْو خُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم بِِه اَّللَُّ{   )ِإْن(  قلت:

َا حَنُْن ُمْصِلُحوَن{    )إذا(و  .[11]البقرة:  كقوله تعاىل: }َوِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل تـُْفِسُدوا يف اأْلَْرِض قَاُلوا ِإمنَّ

 . [197]البقرة:  حنو قوله تعاىل: }َوَما تـَْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يـَْعَلْمُه اَّللَُّ{    )ما(و

 .[123]النساء:  حنو قوله تعاىل: }َمْن يـَْعَمْل ُسوًءا جُيَْز بِِه{    )ماْن(و

(و ْسىَن{    )أيه  . [110]اإلسراء:  حنو قوله تعاىل: }َأايًّ َما َتْدُعوا فـََلُه اأْلَمْسَاُء احلُْ

 كقول الشاعر:  )مىت(و

ْد خريا انٍر عندها خرُي ماوِقدِ   مىت أْتتِِه ت اْعُشو إىل ضاْوِء انرِِه *** جتِا

 كقول الشاعر:  )أَين(و

مِهْنكا أتاْماْن غريان *** وإذا مل تُْدِركِ  ِذرااأَين نُ ؤا   األاْمنا ِمنَّا مل ت ازاْل حا

 كقول الشاعر:  )أىن(و

 خليلايَّ أىنَّ أتتياين أتتِيا *** أخا غريا ما يرضيكما ل حياول

 . [132]األعراف:  حنو قوله تعاىل: }َوقَاُلوا َمْهَما أَتْتَِنا بِِه ِمْن آيٍَة لَِتْسَحَراَن هِبَا َفَما حَنُْن َلَك مبُْؤِمِننَي{   )مهما(و

 كقول الشاعر:  )حيثما(و

ْر لك هللا *** جناحا يف غابر األزمان دِه  حيثما تستِقْم يُ قا

 كقول الشاعر:  )أينما(و

ْل ***  *** أينما الريح َتُايِهْلها َتِا
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 كقول الشاعر:  )إذما(و

 وإنك إذما أْتِت ما أنت آِمٌر *** به تُ ْلِف ماْن إَيه أتُمُر آتيا
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 التقييد ابلصفة (3)

 املصنف رمحه هللا تعاىل:قال  

اِضِع، واُأْطلِ  وا ميااِن يف ب اْعِض اْلما ْت اِبإْلِ باِة قُ يِهدا الرَّق ا ُل عليه اْلُمْطلاُق: كا ِة حُيْما ْت يف ب اْعِض وااْلُمقايَُّد اِبلصِهفا قا
ُل اْلُمْطلاُق عالاى اْلُمقايَِّد. ُيْحما اِضِع؛ ف ا وا  اْلما

:)  عاطفة  )وا

 مبتدأ  )اْلُمقايَُّد(:

ِة(:  متعلق بـ )املقيد(، أو مبحذوف حال منه والتقدير: واملقيد حالة كون التقييد كائنا ابلصفة )اِبلصِهفا

ُل(:  فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  )حُيْما

 متعلق بـ )حيمل(  )عليه(:

 انئب فاعل  )اْلُمْطلاُق(:

 ما يف حمل رفع خربواجلملة من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هب

 ومجلة املبتدإ وخربه ال حمل هلا من األعراب معطوفة على مجلة )االستثناء إخراج ... (

الرَّق اباِة(: متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير: وذلك كائن كالرقبة، فـ)ذلك( مبتدأ، و)كائن( خرب  )كا
 وهو الذي تعلق به الظرف )كالرقبة(

ْت(: مبين للمجهول مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، واتء التأنيث الساكنة حرف مبين   فعل ماض  )قُ يِهدا
 على السكون ال حمل له من اإلعراب

 وانئب الفاعل ضمري مسترت تقديره )هي( يعود على الرقبة

 واجلملة من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما يف حمل جر صفة لـ)الرقبة(

ميااِن(:  بـ )قيدت(  متعلق )اِبإْلِ
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 متعلق مبحذوف حال والتقدير: حالة كون التقييد ابإلميان كائنا يف بعض املواضع.   )يف ب اْعِض(:

 و)بعض( مضاف

اِضِع(: وا  مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة  )اْلما

اِضِع(: وا يعرف إعرابه مما سبق، واجلملة يف حمل جر معطوفة على مجلة )قيدت ابإلميان  )واُأْطِلقاْت يف ب اْعِض اْلما
 يف بعض املواضع(

 فاء السببية  )فا (:

ُل اْلُمْطلاُق عالاى اْلُمقايَِّد(:  يعرف إعرابه مما سبق  )حُيْما

 املعىن

 هذا املخصص الثالث من املخصصات املتصلة اليت أتيت مع العموم يف خطاب واحد:

 االستثناء -األول

 الشرط-الثاين

وهو التقييد ابلصفة، وهو حبث املطلق واملقيد فإذا ورد اللفظ مطلقا من غري تقييد مث ورد مقيدا -وهذا الثالث
 محَُِل املطلق على املقيد يف أحوال ستعرفها

 ]قال صاحيب[

 قال: أرأيت قوله: "التقييد ابلصفة" ما املراد ابلصفة؟

 .283عر مبعىن تتصف به أفراد العام  قلت: املراد: ما أش

 فنظَر إيلَّ كأنه مل يسمع شيئا، فعلمُت أنه مل يفهم شيئا وأنه منتظر للجواب.

 فقلت: املراد َقْصُر الصفة على بعض أفراد العام  
 

 . 168غاية املأمول يف شرح ورقات األصول للرملي  283
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 مثل ماذا؟  قال:

إليه( فيُعم  . فـ)بين متيم( مجع مضاف )بين مضاف، ومتيم مضاف 284مثل قولك: )أكرم بين متيم العلماء( قلت:
 بين متيم كلهم فلما قال: )العلماء( َقَصَر عموم هذا اجلمع على بعض أفراده وهم )العلماء(

 فهذا يف التقييد ابلصفة  قال:

 نعم  قلت:

 ولكين أجد التقييد بغري الصفة أيضا  قال:

 مثل ماذا؟  قلت:

 مثل قوله صلى هللا عليه وسلم: "يف سائمة الغنم الزكاة"  قال:

نعم، نعم، فهمت ما تريد، تريد أن تقول: إن )سائمة( هنا ليست صفة للغنم وإمنا هي   فسكتُّ قليال مث قلت:
 مضاف و)الغنم( مضاف إليه.

 نعم، هو ذاك  قال:

 لفاظه جيدا.ولكين مل أقف على احلديث هبذا اللفظ، ولكين رمبا مل أراجع أ  قلت:

 فما لفظه الذي وقفَت عليه؟  قال:

 .285لفظه: " ... ويف صدقة الغنم يف سائمتها"  قلت:

 فما إعراب: "يف سائمتها"  قال:

 متعلق مبحذوف صفة لـ)صدقة( أي: صدقة الغنم الكائنة يف سائمتها  قلت:

 فهي هنا صفة  قال:

 

 .138شرح الورقات البن إمام الكاملية   284

 (.1448( وأطرافه جتدها يف ) 1454رواه البخاري يف مواضع منها ) صحيح: 285
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 نعم  قلت:

 فأذكر لك مثاال آخر وقع التقييد فيه بغري الصفة  قال:

 هاتِ   قلت:

 . [97]آل عمران:  قوله تعاىل: }َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبياًل{    قال:

 فأين التقييد بغري الصفة؟  قلت:

ستطيع، فلمَّا قال بعد ذلك: }َمِن اْسَتطَاَع )الناس( لفظ عام يشمل الكبري والصغري واملستطيع وغري امل قال:
 إِلَْيِه َسِبياًل{ خصَّْصنا هذا احلكم وقلنا: املراد املستطيع فقط.

 فهذا تقييد مباذا؟  قلت له:

،  مث قال: ال أدري ولكنه ليس تقييدا ابلصفة. فسكتا

 أين موضع الشاهد من اآلية؟ قلت له:

 وقال حائرا: )الناس(؟   286ُمَرد ًدافسكتا 

 أحسنت لو أكملَت. قلت له:

 وقال: ال أدري فسكتا 

 )الناس ... َمِن استطاع( فـ }َمْن{ بدل من }النَّاس{ بدل بعض من كل  قلت:

 نعم، صحيح ... ولكن.  قال:

 )ولكن( ماذا؟  قلت:

 ولكن أين الرابط؟  قال:

 

 ُمَردًَّدا: أي حائرا  286
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 مقدر تقديره: )منهم(  قلت:

 تقييد هنا ليس ابلصفة بل ابلبدلنعم، وهذا يدل على أن ال  قال:

 نعم، هو ما تقول  قلت:

 فاملصنف مل يذكر التقييد ابلبدل مراعاة حلال املبتديء املقصود هبذا الكتاب؟  قال:

 ال  قلت:

 فلماذا مل يذكر التقييد ابلبدل؟  فتعجب مث قال:

 وَمْن زعم أن املصنف مل يذكر ذلك؟  قلت:

 أنت متزح طبعا  قال:

 ال  قلت:

 أفتزعم أن املصنف ذكر التقييد ابلبدل؟  جبا:فقال متع

 نعم، أزعم ذلك.  قلت:

 فأين ذََكرَه؟  قال:

 : هنا يف قوله: "واملقيد ابلصفة حيمل عليه املطلق".قلت

 : فأين قال: واملقيد ابلبدل؟قال

 : هو هذاقلت

 : املصنف قال: "املقيد ابلصفة" ومل يقل: "املقيد ابلبدل"قال

 أردت أن أبينه لك.: نعم، هذا ما قلت

 : إيهِ قال
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 : قوله: "املقيد ابلصفة" يريد به )الصفة( عند األصوليني ال عند النحوينيقلت

 : فبينهما فـَْرٌق؟قال

 : نعم، )الصفة( عند النحويني هي )النعت(قلت

 وأما )الصفة( عند األصوليني فهي أوسع من ذلك؛ إذ تشمل )النعت( وغريه

 : إيهِ قال

 األصوليني تشمل:  : )الصفة( عند قلت

 النعت: حنو: أكرم الطالَب اجملتهدين -1
 اإلضافة: كاحلديث الذي ذكرتَه: "يف سائمة الغنم الزكاة" -2
 .[ 97]آل عمران:  البدل: كاآلية السابقة: }َوَّللَِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبياًل{   -3
 ِلِكي الطرِق احلميدة، وأكرم َمْن جاءك راكبااحلال: حنو: َوقـَْفُت على أوالدي سا -4
 التمييز: حنو: له عندي ِمْلُء هذا ذهبا  -5
 الظرف: حنو: أعِط زيدا اليوم -6
 اجلار واجملرور: حنو: أكرم زيدا يف مكان كذا -7
املفعول له: وهو يفيد التصريح ابلعلة اليت وقع الفعل ألجلها حنو: )ضربُتُه أتديبا( فيفيد ختصيص ذلك  -8

 بتلك العلةالفعل  
املفعول معه: وهو يفيد تقييد الفعل مبا تضمنه من املعىن حنو: ضربـُْتُه وزيدا، فيفيد تقييد الضرب الواقع  -9

 على املفعول به )اهلاء يف ضربته( بتلك احلالة أي حالة املصاحبة بني ضربه وضرِب زيدا. 

 : أيُّ نوٍع من أنواع البدل يـَُقيِ د؟قال

،  [ 71]املائدة:  ما يف اآلية السابقة، وكقوله تعاىل: }مُثَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثرٌي ِمنـُْهْم{ : بدل البعض من كل كقلت
 فـ}َكِثرٌي ِمنـُْهْم{ بدل بعض من كل من الضمري )الواو( يف }َعُموا َوَصمُّوا{.
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 .287ويلحق بدل االشتمال ببدل البعض يف التخصيص أيضا ألن كل واحد منهما فيه بيان وختصيص

 : ذكرَت أن )احلال( من املخصصاتقال

 : نعمقلت

 : أرأيَت وقوع حاٍل واحدة بعد مجلتني أو أكثر، ترى أي مجلة ختصصها؟قال

 : مثل ماذا؟قلت

 : مثل قولك: أكرْم بين متيم، وأعط بين هاشم انزلني بكقال

 : ختصص الكل على رأي الشافعي، واجلملَة األخرية فقط على رأي أيب حنيفةقلت

 : وذكرَت من املخصصات )الظرَف واجلار واجملرور(قال

 : نعمقلت

 : فلو جاء أحدمها بعد أكثر من مجلة فبأيها خيتص؟قال

 : ابجلميع على قول الشافعي، وابألخرية على قول أيب حنيفةقلت

 : فلو توسط بني اجلمل حنو: أعطيت زيدا يوم اجلمعة وعمراقال

 ابلثاين   قلت: كالم احلنفية يقتضي أنه يتعلق

 حسنا، فلنَـُعْد إىل قول املصنف: "كالرقبة قيدت ابإلميان ...اخل"  قال:

 : "كالرقبة قيدت ابإلميان يف بعض املواضع وأطلقت يف بعض املواضع" فاعلم أن:قولهنعم،    قلت:

يُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة الرقبة قُيِ َدِت ابإلميان يف كفارة القتل، قال تعاىل: }َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطَأً فـََتْحرِ  -
ُقوا{    .  [92]النساء:  ِإىَل أَْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَّ

 وأُْطِلَقت يف ثالثة مواضع: -
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ْدمُتُ قَّ كفارة احلنث يف اليمني يف قوله تعاىل: }اَل يـَُؤاِخذُُكُم اَّللَُّ اِبللَّْغِو يف أمَْيَاِنُكْم َوَلِكْن يـَُؤاِخذُُكْم مبَا عَ  -1
رِيُر َرقـََبٍة اأْلَمْيَاَن َفَكفَّاَرتُُه ِإْطَعاُم َعَشرَِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَن أَْهِليُكْم أَْو ِكْسَوتـُُهْم َأْو حتَْ 

ٍم َذِلَك َكفَّارَُة أمَْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم َواْحَفظُ  ْد َفِصَياُم َثاَلثَِة َأايَّ ُ َلُكْم َفَمْن ملَْ جيَِ ُ اَّللَّ وا أمَْيَاَنُكْم َكَذِلَك يـُبَـنيِ 
 .[89]املائدة:  آاَيتِِه لََعلَُّكْم َتْشُكُروَن{  

ْن قـَْبِل كفارة الظهار يف قوله تعاىل: }َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْن ِنَسائِِهْم مُثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما قَاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة مِ  -2
ُ مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبرٌي{  َأْن يـََتَماسَّا َذلِ   .[3]اجملادلة:  ُكْم تُوَعُظوَن بِِه َواَّللَّ

( َأْو 13( َفكُّ َرقـََبٍة )12( َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة )11اقتحام العقبة يف قوله تعاىل: }َفاَل اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة ) -3
َربٍَة )15َمْقَربٍَة )( يَِتيًما َذا 14ِإْطَعاٌم يف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة ) ( مُثَّ َكاَن ِمَن 16( أَْو ِمْسِكيًنا َذا َمتـْ

،  [ 18  -  11]البلد:  ( أُولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة { 17الَِّذيَن آَمُنوا َوتـََواَصْوا اِبلصَّرْبِ َوتـََواَصْوا اِبْلَمْرمَحَِة )
وجل عليه هبا وهي قوله: }أملَْ جَنَْعْل لَُه  واملراد ابقتحام العقبة: ُشْكُر النعم اليت أنعمها هللا عز

نَـنْيِ ) ، فلم يشكر هذه النعم [10-  8]البلد:  ({ 10( َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْيِن )9( َوِلَسااًن َوَشَفتَـنْيِ )8َعيـْ
 ابألعمال الصاحلة من فكِ  الرقاب وإطعام الطعام مث ابإلميان الذي هو أصل كل طاعة

 ملطلق على املقيد"فقوله: "فيحمل ا  قال:

 ذكر العلماء أن للمطلق مع املقيد أربع أحوال:   قلت:

ُم  -1 َتُة َوالدَّ أن يتحد النصان: )املطلق واملقيد( يف السبب واحلكم: كقوله تعاىل: }ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ
د جاء مقيدا بكونه ، فـ)الدم( يف هذه اآلية مطلق غري مقيد بشيء، وق[3]املائدة: َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر{ 

ًة مسفوحا يف قوله تعاىل: }ُقْل اَل َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرًَّما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َميـْتَ 
، وقد اتفق النصان )املطلق( )وهو الدم( يف اآلية [145]األنعام:  أَْو َدًما َمْسُفوًحا أَْو حلََْم ِخْنزِيٍر { 

وىل، و)املقيد( وهو}أَْو َدًما َمْسُفوًحا{ يف اآلية الثانية= اتفقا يف السبب وهو ما يف الدم من األ
اإليذاء واملضرة، كما اتفقا يف احلكم وهو حترمي تناول الدم؛ فيحمل املطلق يف اآلية األوىل على 

 املقيد يف الثانية فيكون احملرم هو الدم املسفوح.
واملقيد( يف السبب واحلكم: كقوله تعاىل: }َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا  أن خيتلف النصان: )املطلق -2

، وقوله تعاىل يف آية الوضوء: }اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة [38]املائدة: أَْيِديـَُهَما{ 
، فاأليدي يف اآلية األوىل مطلقة ويف الثانية  [6]املائدة: ِق{ فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَافِ 



297  

مقيدة بكوهنا إىل املرافق، والسبب خمتلف فيهما فالسبب يف اآلية األوىل: )السرقة(، ويف اآلية 
الثانية: )إرادة القيام إىل الصالة(، وكذلك احلكم خمتلف: ففي األوىل )وجوب القطع(، ويف الثانية 

 ي هذه احلالة ال حيمل املطلق على املقيد.)وجوب الغسل( فف
أن يتحد السبب بني النصني: )املطلق واملقيد(، وخيتلف احلكم: كقوله تعاىل يف الوضوء: }اَيأَيُـَّها  -3

، وقوله تعاىل [6]املائدة:  الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّاَلِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِق { 
، فقد قـَيََّد غسل [6]املائدة:  يف التيمم: }فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه { 

األيدي إىل املرافق يف الوضوء لكنه أطلق األيدي يف التيمم، وقد احتد السبب يف النصني كليهما 
كن احلكم خمتلف ففي الوضوء غسل مقيد بكونه إىل املرافق ويف وهو إرادة القيام إىل الصالة، ل

 التيمم مسح مطلق، ويف هذه احلالة ال حيمل املطلق على املقيد.
أن خيتلف السبب بني النصني: )املطلق واملقيد(، ويتحد احلكم: كقوله تعاىل يف كفارة القتل اخلطأ:  -4

، ويف كفارة الظهار: }َوالَِّذيَن يُظَاِهُروَن [92]النساء:  }َوَمْن قـََتَل ُمْؤِمًنا َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ُمْؤِمَنٍة { 
، فقيدت الرقبة  [3]اجملادلة: قَاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـََبٍة ِمْن قـَْبِل َأْن يـََتَماسَّا{ ِمْن ِنَسائِِهْم مُثَّ يـَُعوُدوَن ِلَما 

ابإلميان يف املوضع األول وأطلقت يف املوضع الثاين، والسبب خمتلف بني النصني فهو يف األول 
املطلق هنا على )القتل اخلطأ( ويف الثاين )الظهار(، واحلكم فيهما متحد وهو حترير رقبة، فيحمل 

املقيد على رأي اجلمهور وخالف احلنفية فقالوا: يعمل بكل نص كما ورد؛ فتجزئ عندهم الرقبة  
 .288الكافرة يف كفارة الظهار

 فهذا النزاع بني اجلمهور واحلنفية يف جواز عتق الكافر يف الكفارات  قال:

 نعم  قلت:

 أرأيت يف غري الكفارات  قال:

 مجاع يف غري الكفاراتجيوز عتق الكافر ابإل  قلت:

 أخربين: هل جيب التنايف بني املطلق واملقيد لكي حنمله عليه حبيث يكون أحدمها منفيا واآلخر مثبتا؟  قال:

 

 . 115- 113، شرح الورقات سعد بن انصر الشثري 97-  94الشرح الوسيط على الورقات  288
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  ال.  قلت:
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 :قال املصنف رمحه هللا تعاىل

نَِّة. ِْصيُص اْلِكتااِب اِبلسُّ ختا ِْصيُص اْلِكتااِب اِبْلِكتااِب، وا جياُوُز: ختا  وا

نَِّة. نَِّة اِبلسُّ ِْصيُص السُّ ختا نَِّة اِبْلِكتااِب، وا ِْصيُص السُّ ختا  وا

ِْصيُص النُّْطِق اِبْلِقيااِس. ختا  وا

ْولا الرَُّسوِل صلى هللا عليه وسلم.  وان اْعيِن اِبلنُّْطِق: ق اْولا هللِا ت اعااىل، واق ا

:)  استئنافية   )وا

 فعل مضارع  )جياُوُز(:

ِْصيُص(:  فاعل، ومضاف  )ختا

 مضاف إليه  )اْلِكتااِب(:

متعلق بـ )ختصيص(، أو مبحذوف حال من )ختصيص( والتقدير: حالة كون التخصيص كائنا  )اِبْلِكتااِب(:
 ابلكتاب

:)  عاطفة  )وا

ِْصيُص(:  معطوف على )ختصيص( األوىل، ومضاف )ختا

 مضاف إليه  )اْلِكتااِب(:

نَِّة(:  مثل: )ابلكتاب(  )اِبلسُّ

نَّ  ِْصيُص السُّ ختا  يعرف إعرابه مما تقدم ِة اِبْلِكتااِب(:)وا

نَِّة(: نَِّة اِبلسُّ ِْصيُص السُّ ختا  يعرف إعرابه مما تقدم  )وا

ِْصيُص النُّْطِق اِبْلِقيااِس(: ختا  يعرف إعرابه مما تقدم  )وا
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:) لالستئناف البياين؛ فإنه ملا قال: "وختصيص النطق ابلقياس" كأن قائال قال له: وما النطق؟ فقال: ونعين  )وا
 ابلنطق ...اخل

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مسترت وجواب  )ن اْعيِن(:
 تقديره حنن

 متعلق بـ )نعين(  )اِبلنُّْطِق(:

(:)ق ا   مفعول به، ومضاف  ْولا

 اسم اجلاللة مضاف إليه  )هللِا(:

فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، والفاعل مسترت جوازا تقديره هو  )ت اعااىل(:
 يعود على اسم اجلاللة

:)  عاطفة  )وا

:)  معطوف على )قوَل هللا(، وهو مضاف  )ق اْولا

 مضاف إليه  )الرَُّسوِل(:

 فعل ماض مبين على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر  )صلى(:

 فاعل   )هللا(:

 متعلق بـ )صلى(، ومجلة )صلى هللا عليه( ال حمل هلا من اإلعراب دعائية  )عليه(:

 عاطفة  )و(:

عود إىل اسم اجلاللة )هللا(، وحذف )عليه( هنا لداللة فعل ماض والفاعل مسترت جوازا تقديره هو ي )سلم(:
األول عليه أي: وسلََّم عليه، واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على 

 مجلة )صلى هللا عليه(

 املعىن



301  

 :املخصص املنفصل وأنواعه مخسةبعد أن انتهى من املخصص املتصل شرع يف بيان  

 الكتاب ابلكتاب: أبن يكون النصُّ العام  من القرآن واملخصِ ُص من القرآن أيضا   ختصيص -1
 ختصيص الكتاب ابلسنة: أبن يكون العام  من القرآن واملخصص من السنة -2
 ختصيص السنة ابلكتاب: أبن يكون العام  من السنة واملخصص من الكتاب -3
 من السنة أيضا  ختصيص السنة ابلسنة: أبن يكون العام من السنة واملخصص -4
ختصيص الكتاب أو السنة ابلقياس: أبن يكون العام  من الكتاب واملخصص من القياس أو العام  من  -5

 السنة واملخصص من القياس

 قال صاحيب

 اضرب يل مثاال على كل نوع مما سبق.  قال:

،  [228]البقرة:  نـُْفِسِهنَّ َثاَلثََة قـُُروٍء{ أما ختصيص الكتاب ابلكتاب فقوله تعاىل: }َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن أبَِ  قلت:
 فهذه اآلية عامة يف كل مطلقة أن عليها عدة وأن عدهتا ثالثة قروء

 ِمن أين استفدان العموم يف اآلية؟  قال:

 من لفظ }املطلقات{  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

 ألنه مجع وا... وا... وا...   قلت:

 مجع مؤنث سامل! وقد ذكرَت أن مجعِي السالمة: املذكر واملؤنث من مجوع القلة ال الكثرة  قائال:  فقاطعين

نعم، ولكن كوهنما من مجوع القلة مشروط، كما تقدم، أبال يقرتان بـ )أل( الىت لالستغراق وأال يضافا إىل   قلت:
 ْلُمْسِلَماِت{ما يدل على الكثرة وإال انصرفا إىل الكثرة حنو: }ِإنَّ اْلُمْسِلمنَي َوا

نعم نعم، تذكرت اآلن، فرتيد أن تقول إن }اْلُمطَلَّقاُت{ يف اآلية مجع مقرتن بـ )أل( االستغراقية فيفيد  قال:
 العموم فيشمل املطلقَة احلامَل واحلائَل، واملدخول هبا وغري املدخول هبا.
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 نعم، هو ذا  قلت:

 أكمل  قال:

وقدرها ثالثة قروء لكن خرج من هذا احلكم صنفان: املطلقة فاحلكم هنا وجوب العدة على املطلقة  قلت:
 احلامل، واملطلقة قبل الدخول هبا.

 فما دليل ختصيص احلامل؟  قال:

 . [4]الطالق:  قوله تعاىل: }َوأُواَلُت اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ{    قلت:

 فاحلامل تنتهي عدهتا بوضع احلمل؟  قال:

 نعم  قلت:

 ولو وضعت بعد يوم  ال:ق

 نعم  قلت:

 فما دليل ختصيص غري املدخول هبا؟  قال:

نَّ َفَما َلُكْم َعَلْيِهنَّ قوله تعاىل: }اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َنَكْحُتُم اْلُمْؤِمَناِت مُثَّ طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل َأْن مَتَسُّوهُ  قلت:
ٍة تـَْعَتدُّونـََها{  .[49]األحزاب:    ِمْن ِعدَّ

 فغرُي املدخوِل هبا ال عدة عليها؟  قال:

 نعم  قلت:

 قد فهمت ختصيص الكتاب ابلكتاب، فاضرب يل مثاال على ختصيص الكتاب ابلسنة  قال:

]النساء:  أما ختصيص الكتاب ابلسنة فكقوله تعاىل: }يُوِصيُكُم اَّللَُّ يف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِ  اأْلُنـْثـَيَـنْيِ{  قلت:

 ، فقوله: }أَْواَلدُِكْم{ مجع مضاف فيَـُعم .[11

 يـَُعمُّ ماذا؟ أوالدكم يعين أوالدكم أيُّ عموم هنا؟  قال:
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 ولد الكافريًعمُّ الولد املؤمن وال  قلت:

 آآآآآآآآآآآ هذا ممكن، مل يَرِْد هذا على ذهين،   قال:

فخرج الولُد الكافُر من املرياث بقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال يرث املسلُم الكافَر وال الكافُر  قلت:
 .289املسلَم"

 نعم، ولكن هل ختصيص الكتاب ابلسنة عام ؟  قال:

 ما معىن عام ؟  قلت:

 أريد أن أقول: هل السنة املتواترة واآلحاد ختصص الكتاب؟ أم هذا مقصور على السنة املتواترة فقط؟  قال:

 أما السنة املتواترة فتخصص الكتاب ابإلمجاع  قلت:

 وأما اآلحاد فاألئمة األربعة على أهنا ختصص الكتاب أيضا

 تقول إن السنة املتواترة ختصص الكتاب ابإلمجاع؟  قال:

 نعم  قلت:

 أرأيت السنة املتواترة الفعلية؟ أال تعلم أن يف التخصيص هبا خالفا؟  ل:قا

بلى، ولكن اخلالف ليس من حيث كوهنا سنة ولكن من حيث كوهنا سنة فعلية فَمْن ذهب إىل أهنا ال  قلت:
 ختصص هو من ذهب إىل أن ِفْعَل الرسول صلى هللا عليه وسلم ال خُيَصِ ص.

 نعم، أكمل  قال:

صيص السنة ابلكتاب فكقوله صلى هللا عليه وسلم: "ما ُقِطَع من البهيمة وهي حية فهو وأما خت قلت:
 . [80]النحل:  . فهذا خمصوص بقوله تعاىل: }َوِمْن َأْصَواِفَها َوأَْواَبرَِها َوَأْشَعارَِها أاََثاًث َوَمَتاًعا ِإىَل ِحنٍي{  290ميت"

 

 متفق عليه   صحيح: 289
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 إيِه.  قال:

فهذا نص أبن    291وأما ختصيص السنة ابلسنة فكقوله صلى هللا عليه وسلم: "فيما سقت السماُء العشر" قلت:
بيد أن   292كل ما سقته السماء ففيه العشر قليال كان أو كثريا ففيه العشر وإىل هذا ذهب اإلمام أبو حنيفة

 .293دقة"هذا النص قد خصص بقوله صلى هللا عليه وسلم: "ليس فيما دون مخسة أوسق ص

 بقي ختصيص النُّْطِق ابلقياس   قال:

 نعم  قلت:

 ولكن كيف خنصص كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ِبرائنا واجتهاداتنا؟!   قال:

 للعلماء ثالثة أقوال يف ختصيص عمومات القرآن والسنة ابلقياس:  قلت:

 فيجوز التخصيص به مطلقا  أنه جائز مطلقا وقالوا: إنه دليل من أدلة الشرع –األول  

 أنه غري جائز مطلقا وهؤالء هم نـَُفاُة القياس من الظاهرية ومن وافقهم –الثاين  

أن العلة إذا كانت منصوصة جاز التخصيص به، وأما إذا كانت مستنبطة ابجتهاد العلماء فال جيوز  –الثالث 
 التخصيص به )أي ابلقياس(

 .كأن هذا الرأي الثالث هو األظهر  قال:

 نعم، أظن ذلك؛ ألن النص على العلة يفيدان وجود احلكم كلما وجدت هذه العلة.  قلت:

 فاضرب يل مثاال على ختصيص الكتاب والسنة ابلقياس  قال:

 

( وقال:  1480رقم / 145 / 3(، والرتمذي ت بشار )2858رقم /480 / 4رواه أبو داود ت األرنؤوط ) حسن:  290
(، من حديث أيب واقد الليثي رضي هللا عنه، ورواه ابن ماجه ت  21903رقم / 233 /36وأمحد ط الرسالة ) حسن غريب، 

 ( من حديث ابن عمر. 3216رقم / 370 /4األرنؤوط )

 : متفق عليه صحيح  291

 . 99الشرح الوسيط على الورقات  292

 : متفق عليه صحيح  293
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 ، فـ}اْلبَـْيع{ مفرد ُمَعرَّف أبل[275]البقرة: نعم، مثال ذلك قوله تعاىل: }َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر اَِب{  قلت:
 اجلنسية فيفيد العموم فكل بيع حالل.

 نعم  قال:

 . فـَ فـَ فَـ 294مث ورد يف السنة أنه صلى هللا عليه وسلم )هنى عن بيع املزابنة(  قلت:

 وما بيُع املزابنة؟ قائال:فقاطعين  

 هو بيُع التْمِر اجلاف املكنوز ابلرَُّطِب الذي ُجيِنَ حديثا من النخل   قلت:

 نعم، أكمل  قال:

ففي اآلية ِحلُّ مجيع أنواع البيوع وحترمي الراب، ويف احلديث ختصيص نوع من أنواع البيوع ابلنهي عنه وهو  قلت:
 بيع املزابنة 

 فهذا يصُلُح مثاال لتخصيص الكتاب ابلسنة  قال:

 نعم، ابرك هللا فيك  قلت:

 فأين التخصيص ابلقياس هنا؟  قال:

 فإذا جاءت مسألة أخرى مشاهبة هلا فإننا نقيسها عليها  قلت:

 مل أفهم شيئا، أريد مثاال واضحا على ذلك  قال:

ه يف احلديث )وهو بيُع التْمر اجلافِ  املكنوز ال أبس، قد جاءت مسألٌة مشاهبٌة لبيع املزابنة املنهيِ  عن قلت:
ْجيِنِ  حديثا من النخل(

َ
 ابلرُّطِب امل

 وما هي؟  قال:

 

 ( 1539: رواه مسلم )صحيح  294
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ْجيِنُّ حديثا من الشجر، فحينئذ نقول: إن بيع  قلت:
َ
بيُع الِعنب ابلزبيب: فالزبيُب عنٌب جمفف والعنب هو امل

 العنب ابلزبيب حرام قياسا على بيع الرطب ابلتمر اجلاف 

 قد تفرعت املسألُة فأين التخصيص؟  قال:

 هل فهمَت، أوال، ما سبق؟  قلت:

 نعم، فهمته  قال:

ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر اَِب{    قلت:  ، عام ؟[275]البقرة:  فعلمَت أن قوله تعاىل: }َوَأَحلَّ اَّللَّ

 نعم، عرفُت ذلك  قال:

 الرطب ابلتمر؟وعرفَت أن بيَع الِعنِب ابلزبيب منهيٌّ عنه قياسا على بيع    قلت:

 نعم، عرفت هذا أيضا  قال:

 وعلمَت أن بيَع العنب ابلزبيب مستثىن من ِحلِ  البيع الذي يف اآلية  قلت:

 نعم  قال:

، ابلقياس [275]البقرة:  فهذا هو التخصيص، فقد ُخصَّ عموُم قوله تعاىل: }َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر اَِب{  قلت:
 ب ابلرطب على مسألة بيع الرطب ابلتمر.يف مسألة بيع العن

 نعم نعم، فهمت هذا أيضا  قال:

 أرأيت قوله: "ونعين ابلنطق: قوَل هللا تعاىل، وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم"؟ مث قال:

نعم، قد سار هنا على منهج أهل السنة واجلماعة يف أن القوَل هو النطق دون املعاين النفسية خالفا  قلت:
 .295شاعرةملنهج األ

  

 

 .120شرح الورقات د. سعد الشثري  295
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 اجململ واملبني

 قال املصنف رمحه هللا تعاىل:

يااِن. ُل: ماا ي اْفتاِقُر ِإىلا اْلب ا  وااْلُمْجما

لِهي. يِهِز التَّجا اِل ِإىلا حا ْشكا يِهِز اإْلِ ْيِء ِمْن حا يااُن: ِإْخرااُج الشَّ  وااْلب ا

:)  عاطفة  )وا

ُل(:  مبتدأ )اْلُمْجما

 خرب  )ماا(:

 فعل مضارع والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على )ما(  )ي اْفتاِقُر(:

يااِن(: متعلق بـ )يفتقر( واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على  )ِإىلا اْلب ا
 قوله: "فأما أقسام الكالم"

:)  عاطفة   )وا

يااُن(:  مبتدأ )اْلب ا

 خرب، ومضاف  )ِإْخرااُج(:

ْيِء(:  مضاف إليه  )الشَّ

يِهِز(:  متعلق بـ )إخراج( أو مبحذوف حاٍل منه؛ أي حالة كون اإلخراج كائنا من حيز   )ِمْن حا

 و)حيز( مضاف

اِل(: ْشكا  مضاف إليه  )اإْلِ

يِهِز(:  متعلق مبا تعلق به )من حيز( و)حيز( مضاف )ِإىلا حا
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لِهي(: بتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة: مضاف إليه، واجلملة من امل )التَّجا
 "فأما أقسام الكالم"

 املعىن

ٍ، مث عرف كال منهما:  تكلم املصنف هنا على أقسام الكالم من حيث اإلهبام والبيان فقسمه إىل: جُمَْمٍل وُمبَـنيِ 

ومُجَْلُة الشيء: جمموعه، فـ)اجململ( هو اجملموع،  مأخوذ من اجلَْمل وهو اجَلْمُع، يف اللغة:فهو  )اجململ(فأما 
َفصَّل.

ُ
 ومقابله: امل

 هو ما افتقر إىل البيان ويف الصطالح:

 الظهور والوضوح يف اللغة:  فهو  )البيان(  وأما  

إخراج الشيء من حيز اإلشكال )أي اخلفاء واإلهبام( إىل حيز التجلي )أي الوضوح  ويف الصطالح:
 والظهور(.

 قال صاحيب

 ما أسباب اإلمجال؟  قال:

 اإلمجال له أسباب كثرية منها:  قلت:

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا{ = غرابة اللفظ: 1 ، وقد بـَيـََّنُه هللا تعاىل [ 19]املعارج:  كلفظ )هلوع( يف قوله تعاىل: }ِإنَّ اإْلِ
ُر َمُنوًعا{    .[21-  20]املعارج:  بعده يف قوله: }ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا َوِإَذا َمسَُّه اخْلَيـْ

يث أبنه الرجل التافه يتكلم يف أمر العامَّة كما يف ومن ذلك أيضا لفظ )الرويبضة( وقد جاء تفسريه يف احلد 
احلديث: »سيأيت على الناس سنوات خداعات ُيَصدَُّق فيها الكاذب ويَُكذَُّب فيها الصادق ويؤمتن فيها اخلائن 

 296.297وخُيَوَُّن فيها األمني وينطق فيها الرويبضة قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم يف أمر العامة«

 

 (1888( والصحيحة )3650رواه ابن ماجه وأمحد واحلاكم وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ) صحيح: 296

 .104الشرح الوسيط على الورقات  297
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كلفظ )قـُْرء( وهو لفظ جممل يطلق على )الطُّْهِر( و)احليض( فذهب مالك = تعدد املعاين للكلمة الواحدة: 2
والشافعي وأمحد يف رواية عنه أن املراد بـ )الُقْرء(: الطُّْهُر؛ وعلى هذا تكون عدة املطلقة اليت هي من ذوات 

 احليض ثالثُة قروء أي ثالثُة أطهار.

د يف رواية عنه، وأكثر احلنابلة عليها، إىل أن املراد بـ )الُقْرء(: احليض، وعلى هذا تكون وذهب األحناف وأمح
 .298عدة املطلقة اليت هي من ذوات احليض ثالثة قروء أي ثالث حيضات

: كلفظ )الصالة والزكاة والصوم( = نقل اللفظ من معىن معروف يف اللغة إىل معىن آخر غري معروف فيها3
ألفاظ نقلها الشرع من حقائقها اللغوية إىل حقائق أخرى شرعية تفتقر إىل البيان، ففي قوله تعاىل: وحنوها فهذه  

 .299، إمجال بيَّنْته السُّنَُّة من حيث تفاصيل أحكام الصالة والزكاة[43]البقرة:  }َوأَِقيُمواْ الصَّاَلَة وآتُواْ الزََّكاَة{ 

 كاة والصوم( حقائق شرعية؟أليست هذه األلفاظ )الصالة والز قال صاحيب:  

 بلى  قلت:

 فكيف تكون من ابب اجململ؟  قال:

 وما الذي مينع ذلك؟  قلت:

 فسكتا 

إذا كان اللفظ له معىن معروف يف اللغة فهذا معناه أنه ال حيتاج إىل بيان يف اللغة، فإذا نُِقَل إىل معىن  قلت:
شرعيِ  مل يكن له نفس املعىن اللغوي فهذا معناه أن املعىن الشرعيَّ حيتاج إىل بيان فهذا معناه أنه صار جممال 

حيتاج إىل بيان؛ فليس جممال، وأما يف الشرع: فأقوال  يعين أنت تعرف أن الصالة يف اللغة: الدعاء، فهذا ال
وأفعال مفتتحة ابلتكبري خمتتمة ابلتسليم، فهذا حيتاج إىل بيان: فما هي هذه األقوال؟ وكيف تقال؟ ومىت تقال؟ 

 وما هي هذه األفعال؟ وما صفتها؟ ومىت تفعل؟ ...اخل فهذا إمجال حيتاج إىل بيان

 نعم، فهمت   قال:
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 ا وجدُت لفظا جممال فماذا أفعل؟فإذ  مث قال:

وهو أنه  )حكم العمل ابجململ(:تتوقف عن العمل به حىت جتد دليال يدل على املراد به، وهذا يسمى: قلت: 
 ال يعمل به إال بدليل يدل على املراد منه.

 فهذا اجملمُل، فما البياُن؟  قال:

 البيان: هو الذي يوضح املراد من اإلمجال.  قلت:

 ذا؟مثل ماقال:  

ْنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا{ قلت:  ، فقوله: }َهُلوًعا{ جممل، [19]املعارج:  مثل ما سبق، فمنه مثال قوله تعاىل: }ِإنَّ اإْلِ
ُر َمُنوًعا{    ، مبني، فاألول إمجال والثاين بيان[21-  20]املعارج:  وقوله: }ِإَذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا َوِإَذا َمسَُّه اخْلَيـْ

 سبق وهات أمثلة أخرى  دع ما  قال:

، وقوله: }َوأُِحلَّْت َلُكُم [1]املائدة: ومثل قوله تعاىل: }ُأِحلَّْت َلُكْم هَبِيَمُة اأْلَنـَْعاِم ِإالَّ َما يـُتـَْلى َعَلْيُكْم {  قلت:
َتُة َوالدَُّم َوحلَُْم [30]احلج:  اأْلَنـَْعاُم ِإالَّ َما يـُتـَْلى َعَلْيُكْم{  ، فهذا جممل جاء بيانه يف قوله تعاىل: }ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ

ُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى  اخْلِْنزِيِر َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذةُ  يـْ َواْلُمتَـَردِ يَُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَل السَُّبُع ِإالَّ َما ذَكَّ
 . [3]املائدة:  النُُّصِب َوَأْن َتْستَـْقِسُموا اِبأْلَْزاَلِم َذِلُكْم ِفْسٌق{  

 املصنف قال: "اجململ ما افتقر إىل البيان"  قال:

 نعم  قلت:

 ا(؟فعلى أي شيء تقع )م  قال:

 فما تقول أنت؟  قلت:

 أقول: واقعة على )اللفظ(  قال:

 وملَ؟  قلت:

 ألن اللفظ هو الذي حيتاج إىل بيان  قال:
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 وملَ؟  قلت:

 ألن اإلمجال ال يكون إال يف اللفظ  قال:

 من أخربك هذا؟  قلت:

 فسكتا 

 تعين أن اإلمجال ال يكون يف الفعل؟!  قلت:

ه ، وطأطأ رأسا  فسكتا

اعلم أن اإلمجال كما يكون يف اللفظ، يكون كذلك يف الفعل، وَمثََّل له ابن احلاجب: مبا إذا قام النيب  فقلت:
صلى هللا عليه وسلم من اثنتني اتركا التشهد األول ومل يـُْعَلْم هل كان قياُمُه َعْمًدا أو سهوا؛ فصار قياُمه جممال ال 

ُمه سهوا، فالصواُب أن يقال: )ما( يف تعريف )اجململ( يدل على عدم وجوب التشهد؛ الحتمال أن يكون قيا
 .300واقعة على اللفظ والفعل

 قلَت: إن البيان هو اإلخراج من حيز اإلشكال إىل حيز التجلي  قال:

 ال  قلت:

 )ال( ماذا؟  قال متعجبا:

 ال، مل أقل هذا  قلت:

 كيف هذا لقد قلته آنفاقال:  

 ني فهو الذي قاله.مل أقله، ولكين نقلته عن إمام احلرم  قلت:

 اي أخي أتعبتين، وأنسيتين ما كنت أريد أن أسألك عنه  قال:

 ال حتزن، إمنا أمازحك  قلت:
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يَرُِد على كالمك ... أقـ أقـ أقـ أقصد على كالم املصنف )البيان( ابتداًء من غري وجود إشكال لِتَـْنِقَلُه من قال: 
 إخراج من حيز اإلشكال  َحيِ زِِه إىل حيز التجلي فهذا )بيان( وليس مَثَّ 

 هذه مناقشة واهية كما قال العضد  قلت:

 وملَ؟  قال:

 .301ألن البيان ابتداء من غري سبق إشكال ال يسمى يف االصطالح )بياان( وإمنا يسمى )بياان( لغة  قلت:

فقد ذكر لفظ )احليز( يف التعريف ومعناه )املكان(، و)اإلشكال والتجلي( صفات ال ميكن أن توجد يف  قال:
 مكان، وهذا معناه أنه استعمل اجملاز يف التعريف، واجملاز ال جيوز أن يدخل يف احلدود والتعريفات

 302ينةهذا ليس على إطالقه، بل إمنا ميتنع اجملاز يف التعريف إذا خال عن القر   قلت:

 فهنا ال توجد قرينةقال:  

 ال نسلم بعدم وجود قرينة هنا  قلت:

 فأين هي؟  قال:

القرينة هنا هي االستحالة العقلية أن حتَِلَّ الصفة؛ كـ )اإلشكال( و)التجلي( هنا، يف مكان حقيقي، إذ  قلت:
 حتل هبا هذه الصفة الصفة معىًن ال ذاات فاستحال عقال أن توجد منفردة مستقلة يف مكان بل البد من ذات

 فاالستحالة العقلية هنا قرينٌة مانعة من أن يراد بـ )احليز( حقيقته  قال:

 نعمقلت:  
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 النَّص

 قال املصنف

ِويُلُه ت اْنزِيُلُه. : ماا لا حياْتاِمُل ِإلَّ ماْعىًن وااِحًدا، واِقيلا: ماا َتا  واالنَّصُّ

ُهوا ُمْشتاقٌّ ِمْن ِمناصَِّة   .وا : اْلُكْرِسيُّ ُهوا  اْلعاُروِس، وا

:)  عاطفة  )وا

:)  مبتدأ  )النَّصُّ

 خرب  )ماا(:

:)  انفية  )لا

 فعل مضارع مرفوع والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على )ما(  )حياْتاِمُل(:

:)  أداة حصر  )ِإلَّ

وفة اللتقاء الساكنني منع مفعول به لـ "حيتمل" منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على األلف احملذ  )ماْعىًن(:
 من ظهورها التعذر. 

 صفة لـ)معىن( وصفة املنصوب منصوبة  )وااِحًدا(:

 ومجلة )ال حيتمل إال معىن واحدا( يف حمل رفع صفة )ما(

ومجلة )النص ما ...اخل( من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على قوله: "فأما أقسام 
 الكالم".

:)  استئنافية   )وا

 فعل ماض مبين للمجهول مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب  )ِقيلا(:

 خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير: )هو ما( واجلملة من املبتدإ واخلرب يف حمل رفع انئب فاعل  )ماا(:
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 يف حمل جر  )أتويل( مبتدأ مرفوع، وهو مضاف والضمري مضاف إليه مبين على الضم )أتاِْويُلُه(:

 )تنزيل( خرب مرفوع، وهو مضاف والضمري مضاف إليه  )ت اْنزِيُلُه(:

 واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما يف حمل رفع صفة لـ)ما(

:)  استئنافية   )وا

:)  ضمري منفصل مبين على الفتح يف حمل رفع مبتدأ  )ُهوا

 خرب  )ُمْشتاقٌّ(:

 ، و)منصة( مضافمتعلق بـ )ُمْشَتقٌّ(  )ِمْن ِمناصَِّة(:

 مضاف إليه )اْلعاُروِس(:

:) لالستئناف البياين فإنه ملا قال: "منصة العروس" فكأن قائال قال له: )وما منصُة العروس؟( فقال: "وهو  )وا
 الكرسي"

:)  مبتدأ  )ُهوا

:)  خرب  )اْلُكْرِسيُّ

 املعىن

(ذََكَر هنا تعريف     مأخوذ من قوهلم: )َنصَّ فالٌن الشيَء(: أي رفـََعه، َوَنصَّ النِ َساُء اْلَعُروَس  يف اللغةوهو   )النصِه
 َنصًّا: َرفـَْعنَـَها َعَلى اْلِمَنصَِّة َوِهَي اْلُكْرِسيُّ الَِّذي َتِقُف َعَلْيِه يف ِجاَلئَِها.

 فقد ذكر له تعريفني متقاربني:  يف الصطالحوأما  

، فلفظ [196]البقرة: عىن واحدا( وذلك كقوله تعاىل: }تِْلَك َعَشرٌَة َكاِمَلٌة{ )أنه ما ال حيتمل إال م –أحدمها 
}َعَشرَة{ ال حيتمل إال معىن واحدا فال حيتمل أن يكون معناه تسعة مثال وهذا معىن أن النص: ما ال حيتمل إال 

 معىن واحدا.
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زوله يُفَهم معناه وال يتوقف فهم املراد منه على أن النص هو )ما أتويُلُه( أي معناه )تنزيُله( أي مبجرد ن –اثنيهما  
أتويل وتفسري ألنه ال حيتمل إال معىن واحدا، واملراد من )النزول( يف قوهلم: )مبجرد نزوله( البالغ والسماع أي 

 مبجرد وصوله ومساعه.

 قال صاحيب

احملذوفة اللتقاء الساكنني  ذكرَت أن )معىًن( منصوب على املفعولية وعالمة نصبه فتحة مقدرة على األلف قال:
 منع من ظهورها التعذر.

 نعم.  قلت:

 ولكن األلف موجودة وليست حمذوفة  قال:

 أين هي؟  قلت:

 أليس )معىًن( ُمَكوَّاًن من )ميٍم( و)عني( و)نون( و)ألف(؟  قال:

 فأين التنوين؟  قلت:

 نعم، و)تنويٌن( أيضا  قال:

 كيف جيتمعان؟  قلت:

 ما مها؟  قال:

 حرف العلة والتنوين  قلت:

 وماذا فيه؟  قال:

 فيه أهنما ساكنان  قلت:

 وِإنْ   قال:

 رحم هللا الشافعي   قلت:
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 رمحه هللا، ولكن ملَ ذكرَت ذلك؟  قال:

 لقوله رضي هللا عنه: ما جادلين جاهل إال غلبين   قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

طررته إىل املضايق قال لك: ال، ال أوافق على ما ألن اجلاهل ال قواعد عنده يـُْرَجُع إليها فإذا جادلَته واض قلت:
 تقول، فتقول له: القاعدة كذا فيقول: ال، وهكذا.

 فما لنا وهلذا؟  قال:

 أمل أقل لك: إهنما ساكنان فأجبتين: وِإْن؟  قلت:

 بلى  قال:

 فما معناه؟  قلت:

 معناه: وإْن كاان ساكنني   قال:

 قى ساكنان وجب حذف أحدمها.هذا هو الشاهد؛ فإن القاعدة أنه إذا الت  قلت:

 حقا!  قال:

 نعم، أمل تسمع قول الشاعر:  قلت:

 َي ساكنا قليب املُعاىنَّ *** وليس فيه سواك اثنِ 

ْليب *** وما التقى فيه ساكنان ْرتا ق ا سا  أِلايِه معىًن كا

 هلل َدرُُّه، فَمْن هذا الظريُف؟ فضحك وقال:

 هو حممد بن سليمان التلمساين   قلت:

 عرفُهال أ  قال:
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 من شعراء مصر يف العصر اململوكي  قلت:

 ال أعرِفُهُ   قال:

 هـ(  695- 661عاش يف الفرتة بني )  قلت:

 فقد مات شاابًّ   قال:

 نعم  قلت:

 رمحه هللا، ولكين ال أعرِفُه  قال:

 يـَُلقَُّب ابلشابِ  الظريفِ   قلت:

 حقا! هذا هو الشابُّ الظريف؟  قال:

 نعم  قلت:

 إًذا فأان أعرِفُُه لكين مل أكن أعلم عنه غري لََقِبِه هذا، فجزاك هللا خريا  قال:

 وجزاك، ولكن أال يغضبك أان قد استطردان إىل األدب قليال  قلت:

أما أان فال؛ فإين ِمْن حمُِيبِ  األدب كما تعلم، وهو يـَُروِ ُح عن ا بعض العناء الذي نلقاه يف معاانة هذا العلم  قال:
 صول الفقه( ولكن ...الصعب )أ

 ولكن ماذا؟  قلت:

 ولكين ال أدري ما حاُل غريي هل يـُْرضيِه هذا أو ال؟  قال:

 ال أبس فلنُعْد إىل ما كنَّا فيه  قلت:

 نعم، لِنَـُعدْ   قال:

 زعمَت أن األلَف يف )معىًن( موجودة مع التنوين  قلت:
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 علمُت أهنما ال جيتمعان  نعم، زعمُت ذلك قبل أن أمسع الشاب الظريَف وأما اآلن فقد   قال:

 فاعلم أن النص ه ه ه هو، فتتعتعُت   قلت:

 َحْسُبك َحْسُبك وهو يشري إيلَّ 

 ماذا؟  قلت:

ْ يل ملاذا حُيَْذُف أحُد الساكننْي إذا التقيا؟  قال:  مل تـَُبنيِ 

 ألنه مل يوجد ذلك يف العربية  قلت:

 فلماذا حُتَذف األلف دون التنوين؟  قال:

 أأأ ...  قلت:

 صربا صربا  ر إيله فأشا

 ماذا أيضا؟  قلت:

 تقول: إذا التقى حرفان ساكنان ُحذف أحُدمها  قال:

 نعم، ملاذا تعود إىل هذا اثنية؟   قلت:

 فأين احلرُف الثاين هنا؟  قال:

 األِلفُ   قلت:

 األَِلُف هو احلرف األول بل والوحيد فأين الثاين؟  قال:

 التنوين  قلت:

 ماذا؟ وهل التنوين حرف؟!  متعجبا وقال: فنظر إيلَّ 

 نعم  قلت:
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 فهو احلرُف الثالثون يف اللغة العربية  فقال ساخًرا:

 ال  قلت:

 فأيُّ حرٍف هو؟  قال:

 النون  قلت:

 تعين أن التنوين هو النوُن   قال:

 نعم، ال.   قلت:

 رجعَت هلا اثنية، فماذا تريد أن تقول؟  ال:ق

 أما )نعم( فمرادي هبا أن التنوين نوٌن ساكنٌة، وأما )ال( فمرادي أن التنوين ليس نوان متحركة  قلت:

 فالتنوين نصف حرف إذن  قال:

 افهمه كما تشاء ولكن العلماء يقولون التنوين حرف  قلت:

ساكنة وأن هذه النون الساكنة قد التقت مع األِلف اليت هي  قد علمُت اآلن أن التنوين حرٌف وهو نونٌ  قال:
 الُم الكلمة )معىن( فلو وضحَت يل ما حدث فيها من إعالل.

كلمة )معىًن( تقرأ هكذا )َمْعَناْن( النون األخرية هي نون التنوين الساكنة، قبلها األلف اليت هي الم  قلت:
 فالتقى ساكنانالكلمة وعلى األلف فتحة منع من ظهورها التعذر  

 إذا كان على األَِلِف فتحٌة فاألِلُف متحركٌة فكيف تقول التقى ساكنان؟  فقاطعين قائال:

ُر عليها احلركُة للتعذر، يعين  فقلت: ما َأْصرَبِي! اي أَُخيَّ األَِلُف ساكنٌة دائما ال تقبُل احلركة حبال وهلذا تـَُقدَّ
 لتعذر النطق ابحلركة على األِلف.

 نعم، أكملنعم،    قال:

 التقى ساكنان )األلف( و)نون التنوين الساكنة( فحذفت األلف  قلت:
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 ملاذا حذفت األِلف ومل حيذف التنوين؟  قال:

 ألهنا حرف علة   قلت:

 وماذا يف هذا؟  قال:

فيه أن حرف العلة أضعف من غريه فهو أوىل ابحلذف من غريه. وأيضا لوجود الفتحة قبله، والفتحة  قلت:
 دليل على األِلف.

نعم، تريد أن تقول: لو حذفنا )األِلف( كان هناك دليل عليها وأما لو حذفنا التنوين فال يوجد دليل على  قال:
 احملذوف فال نعلم هل ُحِذَف شيء أو ال؟

 .أحسنت  قلت:

 فصارت )معىًن( وتقرأ )َمْعَنْن(  قال:

 ما شاء هللا، أحسنت  قلت:

 أرأيت قوله: "وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي" أليس الصواب أن يقول: )وهي الكرسي(   قال:

 وملَ؟  قلت:

 ألن )املَِنصة( مؤنثة والضمري يف )وهو الكرسي( يعود عليها  قال:

 فما تقول أنت؟  قلت:

 أقول: خطأٌ وحلنٌ   قال:

 ما شاء هللا، جهٌل وتبجُّح وجرأة  قلت:

 وكيف ذاك؟  قال:

 أما اجلهل فظاهر وذلك أنك ال تعرف القاعدة يف مثل هذا  قلت:

 م قبل البحث والتقصي وأما التبجح واجلرأة فبسبب اإلقدام على ختطئة اإلما
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فأنت ممن ال يؤمن أبن اإلمام خيطيء؟ أو أنك ممن يقول بلسانه: )كٌل يؤخذ من قوله ويـَُردُّ إال رسول هللا  قال:
 صلى هللا عليه وسلم( مث خيالف ذلك بفعله فال يـُْقِدُم على ختطئِة إمامه أبدا ولو ظهر له خطؤه؟!

ممن يعرف لألئمة قدرهم فال يـُْقِدُم على التخطئة قبل البحث كال، لسُت بذاك واحلمد هلل، ولكين  قلت:
 والتقصي والنظر يف أقوال املوافقني واملخالفني.

 هل أفهم من هذا أنك تزعم أن قوله: "وهو الكرسي" صحيح؟  قال:

 نعم، صحيح  قلت:

 فما توجيهه؟  قال:

األخرى مذكرة وتوسطهما ضمري جاز ضابط هذا )أن كل لفظتني ُوِضَعتا لذاٍت واحدة إحدامها مؤنثة و  قلت:
 .303أتنيث الضمري وتذكريه(

 مهال مهال، ال أكاد أفهم شيئا، فهال طبقت ذلك على ما معنا  قال:

 نعم، أفعل إن شاء هللا   قلت:

 هاتِ   قال:

 عندان هنا لفظتان ُوِضَعتا ِلذاٍت واحدة   قلت:

 ما مها؟  قال:

 )الكرسي(    –)ِمَنصَّة العروس(، والثانية    –األوىل    قلت:

 كيف وضعتا لذات واحدة؟  قال:

 يعين أن معنامها واحد؛ فـ )ِمَنصَُّة العروس( هي )الكرسي(، و)الكرسي( هو )ِمَنصَُّة العروس(  قلت:

 نعم، هكذا فهمت، أكمل  قال:
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 وتوسطهما ضمري   قلت:

 الكرسي( فالضمري )هو( وقع بينهما  وهونعم، )مشتق من ِمنصة العروس    قال:

الكرسي(  وهوفكان حكم هذا الضمري جواز تذكريه وأتنيثه فيجوز أن تقول: )مشتق من ِمنصة العروس  قلت:
 الكرسي(    وهيوأن تقول: )مشتق من ِمنصة العروس  

 نعم، هكذا وضحت األمور متاما  قال:

 احلمد هلل  قلت:

( مصدرا؟  قال:  أليس )النص 

 بلى  قلت:

 فهل )املنصة( مصدرا أيضا؟  قال:

 ال  قلت:

 فما هي؟  قال:

 اسم آلة  قلت:

 فكيف جيوز أن يكون املصدر )النص( مشتقا من اسم اآللة )املَِنصة(؟  قال:

هذا ال جيوز فعبارة املصنف فيها تسامح، والصحيح العكس وهو أن اسم اآللة مأخوذ من املصدر ألن  قلت:
 املصدر أصل املشتقات، واسم اآللة من املشتقات فالصحيح هنا أن )املِنصة( هي املأخوذة من )النص(

 فأخربين عن )ما( يف قوله: "ما ال حيتمل إال معىن واحدا" وقوله: "ما أتويله تنزيله" على أي شيء تقع؟  قال:

  ا( و )اللفظ الذي أتويله تنزيله( تقع فيهما على )اللفظ( أي )اللفظ الذي ال حيتمل إال معىن واحد   قلت: 
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 الظاهر 

 قال املصنف رمحه هللا تعاىل:

ِر. ُر ِمنا اْْلاخا ُدُُهاا أاْظها لا أاْمراْيِن أاحا  واالظَّاِهُر: ماا اْحتاما

 املؤول

لِيِل. ي ظااِهًرا اِبلدَّ مَّ لِيِل، واُيسا  وايُ ؤاوَُّل الظَّاِهُر اِبلدَّ

:)  عاطفة  )وا

 مبتدأ  )الظَّاِهُر(:

خرب، واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على قوله: "فأما أقسام  )ماا(:
 الكالم"

لا(: فعل ماض، والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على )ما( واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق  )اْحتاما
 (هبما يف حمل رفع صفة لـ)ما

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثىن )أاْمراْيِن(:

ُدُُهاا(: )أحد( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، و)أحد( مضاف و)اهلاء( من )مها( ضمري مبين  )أاحا
على الضم يف حمل جر مضاف إليه، و)امليم( حرف عماد مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، و)األلف( 

 عالمة التثنية

ُر(:  خرب  )أاْظها

ِر(:  املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما يف حمل جر نعت لـ)أمرين(متعلق بـ )أظهر(، واجلملة من   )ِمنا اْْلاخا

:)  لالستئناف النحوي  )وا

 فعل مضارع  )يُ ؤاوَُّل(:
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 فاعل  )الظَّاِهُر(:

لِيِل(:  متعلق بـ )يؤول( )اِبلدَّ

:)  لالستئناف النحوي أيضا  )وا

ى(: مَّ فعل مضارع مبين للمجهول، مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر،  )ُيسا
 وانئب الفاعل مسترت تقديره هو يعود على )الظاهر( وانئب الفاعل هو املفعول األول.

 مفعول اثن  )ظااِهًرا(:

لِيِل(:  ابلدليل"متعلق بـ )ظاهر(، أو مبحذوف نعت له، أي: "ظاهرا كائنا   )اِبلدَّ

 املعىن

تكلم هنا عن الظاهر واملؤول بعد أن تكلم عن النص وبيان ذلك: أنه إذا ورد عليك نص من كتاب أو سنة   
 فإما أن يكون:

غري حمتمل ألكثر من معىن بل ال حيتمل إال معىن واحًدا حنو: )حممد رسول هللا( فهذا ال حيتمل أتويال  -1
 وهذا هو النصوال يفهم منه غري معناه الذي يدل عليه  

 وإما أن حيتمل أكثر من معىن وهذا خيتلف أيضا: -2
 فإن كانت كل املعاين احملتَمَلة متساوية فهو اجململ -أ

وإن كان أحد هذه املعاين راجحا واآلخر مرجوحا: فإن استعمل يف املعىن الراجح فهو )الظاهر( وإن  -ب
 استعمل يف املعىن املرجوح فهو )املؤول(

 قال صاحيب

 ري )ما( يف قوله: "الظاهر ما احتمل ...اخل"؟ما تفس  قال:

 معناها: )اللفظ( أي أن الظاهر هو اللفظ الذي احتمل أمرين ...اخل  قلت:

 ما معىن قوله: "يؤول الظاهر ابلدليل ويسمى الظاهر ابلدليل"؟  قال:
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معناه أن اللفظ الظاهر يصرف عن معناه الراجح إىل معناه املرجوح اخلفي  بسبب دليل يدل على أن  قلت:
املراد به هو املعىن اخلفي  املرجوح ال املعىن الظاهر الراجح، وحينئذ يكون املعىن املرجوح هو )الظاهر( ويسمى 

لظاهر إىل املعىن اخلفي لدليل يسمى )أتويال(، )الظاهر ابلدليل( كما يسمى )املؤول(، وَصْرُف اللفظ عن املعىن ا
 فـ )الظاهر ابلدليل( اسٌم مركٌَّب؛ كسيبويه، وهو َعَلٌم على )املؤول(؛ )الظاهر ابلدليل( = )املؤول(.

 أليس التأويل هو التفسري كما يقول ابن جرير دائما يف تفسريه: القول يف أتويل كذا...اخل؟  قال:

 عان:)التأويل( له ثالثة م  قلت:

 التفسري وهو ما ذكرتَه أنت من قول ابن جرير الطربي وغريه من املفسرين  –األول  

نفس وقوع املخرَبِ به، وإذا ذكر )التأويل( يف القرآن فهذا هو املقصود به ومنه قوله تعاىل: }َهْل يـَْنظُُروَن -الثاين 
بُوا مبَا ملَْ حيُِيطُوا بِِعْلِمِه َوَلمَّا أَيْهِتِْم أَتِْويُلُه{ [53]األعراف:  ِإالَّ أَتِْويَلُه{  ،  [39]يونس:  ، يعين: وقوعه، وقوله: }َبْل َكذَّ

 . [100]يوسف:  وقوله: }َوقَاَل اَيأََبِت َهَذا أَتِْويُل ُرْؤاَيَي ِمْن قـَْبُل َقْد َجَعَلَها َريبِ  َحقًّا{  

 صرف اللفظ عن املعىن الراجح إىل املعىن املرجوح لدليل وهو املراد هنا-الثالث

 أرأيت صرف اللفظ عن املعىن الظاهر إىل املعىن اخلفي  لغري دليل؟  قال:

 مثل ماذا؟  :قلت

ُ ُموَسى َتْكِليًما{    قال:  ، أبن املراد أنه َجَرَحُه جبروح احلكمة[164]النساء:  مثل أتويل قوله تعاىل: }وََكلََّم اَّللَّ

هذا تالعب وهو أتويل فاسد غري مقبول؛ إذ ال دليل عليه، واعلم أن )الكلم( يطلق ويراد به )الكالم(  قلت:
يف هذا املعىن واملتبادر إىل الذهن عند مساع لفظة )الكالم(، مث إنه يطلق الذي هو حرف وصوت، وهو )ظاهر( 

 ويراد به أيضا اجلرح الذي جيرح به املرء كما يف قوله صلى هللا عليه وسلم: »َما ِمْن َمْكُلوٍم يُْكَلُم يف َسِبيِل اَّللَِّ ِإالَّ 
. لكنه ال حيمل على هذا املعىن إال بقرينة 304ُن َدٍم، َوالر ِيُح رِيُح ِمْسٍك«َجاَء يـَْوَم الِقَياَمِة وََكْلُمُه َيْدَمى، اللَّْوُن َلوْ 

 ودليل يدل على أن هذا املعىن هو املراد كما يف احلديث

 فما القرينة يف احلديث؟  قال:
 

 ( 1876( ومسلم )5533ري ): رواه البخاصحيح  304
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لذي هو حرف وصوت ال القرينة قوله: »وََكْلُمُه َيْدَمى، اللَّْوُن َلْوُن َدٍم، َوالر ِيُح رِيُح ِمْسٍك« فإن الكالم ا قلت:
 يدَمى وال لون له وال ريح فُعِلم أن املراد هو املعىن اآلخر اخلفي  فُحِمَل عليه

 فتأويل الكالم يف اآلية أبنه اجلرح أتويل فاسد لعدم الدليل؟  قال:

 نعم، هو ذاك  قلت:

 فكأن هذا هو حكم التأويل؟  قال:

 نعم، فإن التأويل نوعان:  قلت:

 ي دل عليه دليلمقبول: وهو الذ -األول

 فاسد مردود: وهو ما ال دليل عليه-واآلخر

 فما حكم الظاهر؟  قال:

 جيب العمل به وال جيوز تركه إال بدليل  قلت:
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 أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم

 قال املصنف

ُْلو: رِيعاِة لا خيا عااُل: ِفْعُل صااِحِب الشَّ  اأْلاف ْ

 اْلُقْرباِة واالطَّاعاِة.ِإمَّا أاْن ياُكونا عالاى واْجِه  

 أاْو لا ياُكوُن.

ْل عالاى اِلْخِتصااِص. اِص ِبِه حُيْما  فاِإْن دالَّ دالِيٌل عالاى اِلْخِتصا

سا  ٌة حا انا لاُكْم يف راُسوِل اّللَِّ ُأْسوا ْتاصه ِبِه؛ أِلانَّ هللاا ت اعااىلا ي اُقوُل: }لاقاْد كا ْ ياُدلْه لا خيا ِإْن ملا ؛  [21]اأْلاْحزااُب:  ناٌة{  وا
ُل عالاى ال : حُيْما ابِناا ماْن قاالا ابِناا، واِمْن أاْصحا ُل عالاى اْلُوُجوِب ِعْندا ب اْعِض أاْصحا ُيْحما : ف ا ُهْم ماْن قاالا نَّْدِب، واِمن ْ

قَُّف ِفيِه. وا  يُ ت ا

ِة. حا ابا ُل عالاى اإْلِ ُيْحما انا عالاى غارْيِ واْجِه اْلُقْرباِة واالطَّاعاِة ف ا  فاِإْن كا

عااُل(:  مبتدأ أول )اأْلاف ْ

 مبتدأ اثن، وهو مضاف   )ِفْعُل(:

 مضاف إليه، وهو مضاف أيضا  )صااِحِب(:

رِيعاِة(:  مضاف إليه )الشَّ

:)  انفية  )لا

ُْلو(: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مسترت تقديره  )خيا
 هو يعود على )فعل( من قوله: "فعل صاحب الشريعة"

 رفع خرب املبتدإ الثاين  واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل

 واملبتدإ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدإ األول
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 حرف تفصيل وتوكيد فيه معىن الشرط  )ِإمَّا(:

 حرف مصدري ونصب مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  )أاْن(:

:) رة، وامسها ضمري مسترت فعل مضارع ِمْن )كان( الناقصة، منصوب بـ )أن( وعالمة نصبه الفتحة الظاه )ياُكونا
 يعود على )ِفْعِل( من )ِفْعِل صاحب الشريعة(

 متعلق مبحذوف خرب يكون  )عالاى واْجِه(:

 واجلملة من كان وامسها وخربها ال حمل هلا من اإلعراب صلة )أْن(

 و)أن( وما دخلت عليه يف أتويل مصدر منصوب على التوسع على أنه مفعول به للفعل )خيلو( وإال فاألصل
 أنه جمرور حبرف جر حمذوف والتقدير: )ال خيلو من كونه على وجه القربة ...اخل(

 و)وجه( مضاف

 مضاف إليه  )اْلُقْرباِة(:

:)  حرف عطف )وا

 معطوف على )القربة( واملعطوف على اجملرور جمرور )الطَّاعاِة(:

 حرف عطف  )أاْو(:

:)  انفية  )لا

ا ضمري مسترت تقديره هو يعود على )ِفْعل( وخربها حمذوف للعلم فعل مضارع من كان الناقصة وامسه )ياُكوُن(:
 به ووجود الدليل عليه فيما سبق أي: أو ال يكون على وجه القربة والطاعة

 فاء الفصيحة  )فا (:

 حرف شرط جازم جيزم فعلني األول فعل الشرط والثاين جوابه وجزاؤه  )ِإْن(:

:)  فعل ماض )وهو فعل الشرط( مبين على الفتح يف حمل جزم  )دالَّ
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 فاعل  )دالِيٌل(:

( )عالاى اِلْخِتصااِص(:  متعلق ابلفعل )َدلَّ

 متعلق بـ )االختصاص(  )بِِه(:

ْل(: فعل مضارع مبين للمجهول جمزوم بـ )ِإْن( )وهو جواب الشرط( وعالمة جزمه السكون، وانئب  )حُيْما
 يعود على )ِفْعل( أي حيمل فعل صاحب الشريعة على االختصاصالفاعل مسترت تقديره هو  

متعلق ابلفعل )حُيَْمْل(، وُحِذَف الظرُف لداللة ما قبله عليه والتقدير: )حُيَْمُل على  )عالاى اِلْخِتصااِص(:
 االختصاص به(

:)  عاطفة  )وا

 شرطية  )ِإْن(:

:)ْ  حرف نفي وجزم وقلب  )ملا

:) فعل مضارع جمزوم بـ )مل( وعالمة جزمه السكون، والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على )دليل(،  )ياُدله
 وحذف املتعلِ ق لداللة ما قبله عليه والتقدير يف هذا كله: )وإن مل يدل دليل على االختصاص به(

:)  نه ابلفاءانفية، واألصل أن يقول: )فال( ألن جواب الشرط إذا كان منفيا وجب اقرتا  )لا

:) ْتاصه فعل مضارع جمزوم لوقوعه يف جواب شرط جازم، والفاعل مسترت تقديره هو يعود على )ِفْعل( أي ال  )خيا
 خيتص الفعل به

 متعلق ابلفعل )خيتص(  )بِِه(:

:)  الالم حرف جر يفيد التعليل، و)أنَّ( حرف توكيد ونصب  )أِلانَّ

 )أنَّ(اسم اجلاللة منصوب على التعظيم اسم    )هللاا(:

:) فعل ماض مبين على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره التعذر والفاعل مسترت جوازا تقديره )هو(  )ت اعااىلا
 يعود على اسم اجلاللة، واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب اعرتاضية
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 فعل مضارع والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على اسم اجلاللة  )ي اُقوُل(:

 واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب )أن (

 و)أنَّ( وامسها وخربها يف أتويل مصدر جمرور ابلالم والتقدير: لَِقْوِل هللِا تعاىل

 واجلار واجملرور )لَِقْوِل( متعلق ابلفعل )خيتص(

ناٌة{(: سا ٌة حا انا لاُكْم يف راُسوِل اّللَِّ ُأْسوا ذوف حرف مبين على الفتح ال حمل له )الالم( موطئة لقسم حم  )}لاقاْد كا
من اإلعراب، )قد( حرف حتقيق مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، )كان( فعل ماض، )يف رسول( 
متعلق مبحذوف خرب كان مقدم وجواب ألن امسها نكرة و)رسول( مضاف واسم اجلاللة )هللا( مضاف إليه، 

 أسوة( وصفة املرفوع مرفوعة)أسوة( اسم كان مؤخر وجواب، )حسنة( صفة لـ)

 فاء الفصيحة  )فا (:

ُل(: فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وانئب الفاعل مسترت جوازا والتقدير:  )حُيْما
 فُيْحَمُل هو أي، الفعُل، على الوجوب.

 افية واجلملة من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب استئن

 متعلق ابلفعل )حُيَْمُل(  )عالاى اْلُوُجوِب(:

:)  ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق ابلفعل )حُيَْمُل(، و)عند( مضاف )ِعْندا

 مضاف إليه، و)بعض( مضاف  )ب اْعِض(:

ابِناا(: حمل جر  )أصحاب( مضاف إليه، و)أصحاب( مضاف والضمري )ان( مبين على السكون يف )أاْصحا
 مضاف إليه

:)  استئنافية   )وا

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  )ِمْن(:
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ابِناا(: )أصحاب( جمرور بـ )ِمْن( وعالمة جره الكسرة الظاهرة، واجلار واجملرور متعلقان مبحذوف خرب  )أاْصحا
مقدم والتقدير: )كائٌن من أصحابنا( أي: وَمْن قال حيمل على الندب كائن من أصحابنا، و)أصحاب( 

 مضاف و)ان( مضاف إليه 

 اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدإ مؤخر  )ماْن(:

(:)قا   فعل ماض، والفاعل مسترت يعود على املبتدإ )َمْن(  الا

 واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َمْن(

ُل عالاى النَّْدِب(:  مثل )حيمل على الوجوب( إال أن مجلة )حيمل على الندب يف حمل نصب مقول القول  )حُيْما

:)  عاطفة  )وا

:) ُهْم ماْن قاالا  مثل )ِمْن أصحابنا من قال(  )ِمن ْ

قَُّف(: وا فعل مضارع مبين للمجهول، وانئب الفاعل مسترت تقديره )هو( يعود على )العامل( املفهوم من  )يُ ت ا
، مثال، أو القاريء أو السامع.  السياق أي يـَتَـَوقَُّف فيه العاملِِ

 واجلملة من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما يف حمل نصب مقول القول

 ف(، أو أنه )أي اجلار واجملرور: "فيه"( انئب الفاعلمتعلق بـ )يـُتَـَوقَّ   )ِفيِه(:

 فاء الفصيحة  )فا (:

 شرطية  )ِإْن(:

:) انا فعل ماض انقص مبين على الفتح يف حمل جزم فعل الشرط، وامسها مسترت جوازا تقديره هو يعود على  )كا
 )ِفْعل( أي فإْن كان ِفْعُل صاحب الشريعة على غري ...اخل

:)  لق مبحذوف خرب كان، و)غري( مضافمتع )عالاى غارْيِ

 مضاف إليه، و)وجه( مضاف  )واْجِه(:
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 مضاف إليه  )اْلُقْرباِة(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )الُقْربَة( )الطَّاعاِة(:

 واقعة يف جواب الشرط  )فا (:

ُل(: َيْحِمُله فعل مضارع مبين للمجهول وانئب الفاعل مسترت يعود على مفهوٍم من السياق كما سبق أي ف )حُيْما
 العاملُ أو القاريء أو السامعُ 

ِة(: حا ابا  متعلق بـ )حُيَْمل( )عالاى اإْلِ

 املعىن

ِفْعُل النيب صلى هللا عليه وسلم قسم من أقسام السنة ألن السنة هي قول النيب صلى هللا عليه وسلم وِفْعُلُه   
 ذكر األقوال بعد ذلك يف ابب األخباروتقريرُه فتكلم هنا عن ِفْعِلِه صلى هللا عليه وسلم وتقريرِِه مث  

 :أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم تنقسم إىل قسمنيوحاصل ما ذكره املصنف، رمحه هللا، هنا أن  

 ما فـََعَلُه النيب صلى هللا عليه وسلم على وجه التعبد هلل والقربة والطاعة له-األول

 ما فعله على غري وجه القربة والطاعة-الثاين

 فاألول وهو ما كان على وجه القربة والطاعة ال خيلو من حالني:

أن يدل دليل على االختصاص به أي أن يدل دليل على أن هذا الفعل من خصوصيات النيب صلى  -1
 هللا عليه وسلم فحكم هذا الفعل أنه حيمل على االختصاص به وال تشاركه فيه أمُته. 

يواصل أي: يصوم يومني فأكثر من غري أن يفطر، وهنُيُه عن  مثاله: حديث أنه صلى هللا عليه وسلم كان 
الوصال، ومن ذلك زواجه صلى هللا عليه وسلم عن طريق اهلبة أبن هتب املرأة نفسها له كما قال تعاىل: }َواْمرَأًَة 

، ومنه [50]األحزاب:  اِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي{ ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَّيبِ  ِإْن أَرَاَد النَّيبُّ َأْن َيْستَـْنِكَحَها خَ 
 مَجُْعُه صلى هللا عليه وسلم يف النكاح بني أكثر من أربع نسوة ...اخل
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أال يدل دليل على االختصاص به، فهذا ُحْكُمُه أن هذا الفعل يكون عاما له صلى هللا عليه وسلم  -2
 .  [21]األحزاب:  ْم يف َرُسوِل اَّللَِّ أُْسَوٌة َحَسَنٌة{  وألمته كما قال تعاىل: }َلَقْد َكاَن َلكُ 

فقد أخربان هللا عز وجل يف هذه اآلية أن لنا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسوة حسنة يعين قدوة حسنة 
الدليل  فعلينا أن نقتدي به فهذا يدل على أن األصل يف ِفْعِلُه صلى هللا عليه وسلم أنه عامٌّ لألم ة إال ما دل

 على أنه من خصوصياته صلى هللا عليه وسلم كما سبق 

 ولكن ما ُحْكُم هذا النوع؟

 اجلواب: ُحْكُمُه أنه مشروع، مث اختلف العلماء يف نوع هذه املشروعية:

 = فذهب بعضهم إىل أن الفعل هنا واجب 

 = وذهب بعضهم إىل أنه مندوب

 و الندب حىت يدل الدليل= وذهب بعضهم إىل التوقف وعدم اجلزم ابلوجوب أ

 أنه مندوب  –إن شاء هللا تعاىل   –والراجح  

 وهذه األقوال الثالثة إذا مل يكن الفعل بياان إلمجال. 

فإن كان بياان إلمجال: كبيان كيفية الصالة والصوم واحلج ...اخل فهذا أيخذ حكُم اجململ: فإن كان اجملمُل 
  فالفعل مندوٌب. وهللا أعلم.واجبا فالفعل واجب، وإن كان اجملمُل مندواب

وهو ما فـََعَلُه صلى هللا عليه وسلم على غري وجه القربة والطاعة بل ابلطبيعة اجلِِبلِ يَِّة فهذا ُحْكُمُه  –وأما الثاين 
 لألُمَِّة أنه مباح، وهذا كاألكل والشرب والقيام والقعود والنوم 

 كفاية لغرض املنت، واحلمد هلل رب العاملنيويف الباب تفصيالت أخرى ولكن نكتفي مبا سبق ففيه  
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 إقرار الرسول صلى هللا عليه وسلم

ِفْعِلِه. راارُُه عالاى اْلِفْعِل كا ِإق ْ رِيعاِة، وا رِيعاِة عالاى اْلقاْوِل ُهوا ق اْوُل صااِحِب الشَّ رااُر صااِحِب الشَّ ِإق ْ  وا

ْقِتِه، يف غارِي  ْ يُ ْنِكْرُه فاُحْكُمُه ُحْكُم ماا فُِعلا يف جماِْلِسِه.واماا فُِعلا يف وا عاِلما ِبِه، واملا  جماِْلِسِه، وا

:)  استئنافية   )وا

رااُر(:  مبتدأ، ومضاف  )ِإق ْ

 مضاف إليه، وهو مضاف أيضا  )صااِحِب(:

رِيعاِة(:  مضاف إليه )الشَّ

 متعلق بـ )إقرار(  )عالاى اْلقاْوِل(:

:)  ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب  )ُهوا

 خرب، ومضاف  )ق اْوُل(:

 مضاف إليه، ومضاف  )صااِحِب(:

رِيعاِة(:  مضاف إليه )الشَّ

 واجلملة من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية 

:)  عاطفة أو استئنافية  )وا

راارُُه(:  مبتدأ، و)إقرار( مضاف والضمري مضاف إليه  )ِإق ْ

 متعلق بـ )إقرار( )عالاى اْلِفْعِل(:

ِفْعِلِه(:  متعلق مبحذوف خرب  )كا
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واجلملة من املبتدإ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب، إما: معطوفة على مجلة )إقرار صاحب الشريعة ...اخل( 
 ة  االستئنافية إن جعلت الواو عاطفة، أو ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافي

:)  عاطفة أو استئنافية  )وا

اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ أول، وهي معرفة اتمة مبعىن الشيء أو الفعل أو  )ماا(:
 القول.

 فعل ماض مبين للمجهول، وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازا يعود على )ما(  )فُِعلا(:

 ن اإلعراب صلة )ما(.ومجلة الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا م

ْقِتِه(: اجلار واجملرور متعلقان بـ )فُِعَل(، و)وقت( مضاف و)اهلاء( ضمري مبين على الكسر يف حمل جر  )يف وا
 مضاف إليه

 متعلق مبحذوف حال من انئب الفاعل، و)غري( مضاف )يف غارِي(:

 )جملس( مضاف إليه، و)جملس( مضاف والضمري مضاف إليه  )جماِْلِسِه(:

:)  واو احلال، وعليه فاألفضل تقدير )قد( حمذوفة أي: وقد علم به   )وا

 فعل ماض، والفاعل مسترت يعود على )صاحب الشريعة( صلى هللا عليه وسلم.  )عاِلما(:

 واجلملة يف حمل نصب حال

 متعلق بـ )علم(  )بِِه(:

)  عاطفة  :)وا

)ْ  حرف نفي وجزم وقلب  :)ملا

 فعل مضارع جمزوم بـ )مل( وعالمة جزمه السكون   )يُ ْنِكْرُه(:

 والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على صاحب الشريعة صلى هللا عليه وسلم 
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 واهلاء ضمري مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به 

 مجلة )علم به(واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول يف حمل نصب معطوفة على  

 وتقدير ماسبق: وما فُِعَل يف وقته عاملا به غرَي منِكٍر له

 زائدة لربط اخلرب ابملبتدإ ألن املبتدأ اسم موصول متضمن معىن الشرط )فا (:

 مبتدأ اثن، و)حكم( مضاف والضمري مضاف إليه )ُحْكُمُه(:

 ألول )ما(، و)حكم( مضافخرب، واجلملة من املبتدإ الثاين وخربه خرب املبتدإ ا )ُحْكُم(:

 مضاف إليه  )ماا(:

 فعل ماض مبين للمجهول، وانئب الفاعل يعود على )ما(  )فُِعلا(:

 متعلق بـ )فعل(، و)جملس( مضاف واهلاء مضاف إليه  )يف جماِْلِسِه(:

 واجلملة من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب صلة "ما".

 املعىن

ملا تكلم عن أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم انسب أن يتكلم عن إقراره ألنه من السنة أيضا ألن السنة   
 قول أو فعل أو إقرار، فذكر صورتني لإلقرار:

أن يقول أحد قوال أو يفعل فعال يف حضوره صلى هللا عليه وسلم فيسكت النيب صلى هللا عليه وسلم -إحدامها
 قول أو الفعل اإلابحةمقرا له فحكم هذا ال

أن يقول أحد قوال أو يفعل فعال يف غري حضور النيب صلى هللا عليه وسلم فيعلُم به النيب صلى هللا عليه -الثانية
 وسلم فيسكت عنه ويقره فحكمه أيضا اإلابحة.

 قال صاحيب

 َمْن صاحب الشريعة؟  قال:
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 هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قلت:

 ريعة هو هللا تعاىل؟أليس صاحب الش  قال:

 بلى  قلت:

 فكيف تقول: هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  قال:

 كالمه هنا ويف األفعال يدل على أنه يريد به الرسول صلى هللا عليه وسلم  قلت:

 فكيف ذلك؟ أعين كيف َجَعَله صاحَب الشريعة؟  قال:

 ل ما جاء عن غري طريقه فليس من الشريعةألنه صلى هللا عليه وسلم هو املبلغ هلا عن ربه عز وجل فك  قلت:

 كيف يكون إقراره صلى هللا عليه وسلم هو قوله؟ أليس اإلقرار هو املوافقة؟   قال:

 بلى، ولكن ...  قلت:

مث إن املراد ابلقول هنا قوُل شخص آخر غري النيب صلى هللا عليه وسلم فكيف يكون قوُل غرِي  فقاطعين قائال:
 ى هللا عليه وسلم؟النيب هو قوُل النيب صل

 حنانيك، َهوِ ْن على نفِسك، فإن الكالم على التشبيه قلت له:

 وكيف ذلك؟  قال:

 شبه إقراره صلى هللا عليه وسلم بقوله  قلت:

 مث ماذا؟ ُمصغيا وقال:فنظر إيلَّ 

 مث حذف األداة والوجه  قلت:

 فهو تشبيه بليغ؟  قال:

 نعم  قلت:
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 أَفْـَهُم ِمْن هذا أن معىن كالم املصنف )إقرار صاحب الشريعة ... كقوله(؟  قال:

 نعم، هو ذا  قلت:

 فما وجه الشبه إذن؟   قال:

 الداللة على أن هذا القول الذي أقر عليه حق  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

 أين املشبه؟  قلت:

 إقراره صلى هللا عليه وسلم على )قول شخص آخر غريه(  قال:

 فأين املشبه به؟  قلت:

 قوله صلى هللا عليه وسلم نفَس )قوِل الشخص اآلخر(  قال:

 فما اجلامع بني ما سبق  قلت:

 اجلامع هو ما وضعته بني قوسني وهو )قول الشخص اآلخر( غري النيب صلى هللا عليه وسلم.  قال:

 ن؟حسنا، فهمَت اآل  قلت:

 ال، بل كنت فامها فصرت غرَي فاهم   قال:

 ال حتزن فقد بِقَي سؤاالن بل ثالثة وتفهم األمر على وجهه  فضحكُت وقلُت:

 هاتِ   قال:

 أليس إقرارُه صلى هللا عليه وسلم لقوِل غريِه )حقا(؟  قلت:

 بلى  قال:

 وقوله صلى هللا عليه وسلم )حقا(؟  قلت:
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 بلى  قال:

 فما اجلامع بينهما؟  قلت:

 اجلامع هو أن كال من اإلقرار والقول )حق(  قال:

 وهذا هو وجه الشبه املراد، وهو الداللة على أن اَلقول الذي أقرَُّه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم حقٌّ   قلت:

 نعم، هكذا فهمتُ   قال:

 ولكن املصنف صرََّح أبداة التشبيه يف املوضع الثاين حيث قال: "وإقرارُُه على الِفْعِل كفعله" مث قال:

 نعم  قلت:

 فلماذ فعل ذلك؟  قال:

إما تـََفنـًُّنا؛ وهو التنوُّع يف القول؛ أبن يذكَر يف موضٍع فنًّا من القول ال يذكره يف املوضع اآلخر ويذكَر يف  قلت:
 ه يف األول.املوضع اآلخر ما ال يذكر 

 نعم  قال:

 أو بياان   قلت:

 بياان ملاذا؟  قال:

 بياان ألنه أراد التشبيه يف املوضع األول الذي حتدثنا عنه  قلت:

 نعم  قال:

 ذكرت أن إقراره صلى هللا عليه وسلم على قول أحد أو فعله كقوله هو صلى هللا عليه وسلم وكفعله  مث قال:

 نعم  قلت:

 فهذا يدل على أن هذا القول أو الفعل الصادر من أحد حق جائزٌ   قال:
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 نعم  قلت:

 وحيث دل على اجلواز فهل يدل على اإلابحة اجملردة أو حيتمل الوجوب والندب؟  قال:

 ستحضر فيه نقال، لكين أميل إىل اإلابحةال أ  قلت:

 ماذا؟ ماذا؟ قال متعجبا:

 ال أستحضر ... أأأ  قلت:

 ما هذا أتظن نفسك السبكي؟!  فقاطعين قائال:

 وما ذاك؟  قلت متحرجا:

 السبكي هو الذي قال: )ال أستحضر فيه نقال( مث مال إىل اإلابحة  قال:

 قاتلك هللاُ! َأَو تعلُم ذلك؟  فضحت وقلت:

 نعم، أعلمه  قال:

 أردت أن أمازحك  فقلت:

 بل أردت أن تدلس علي    قال:

 ال أبس ولكنك علمته على كل حال  قلت:

 نعم  قال:

 هيه  قلت:

 ملاذا رجح السبكي احلمَل على اإلابحة؟قال:  

 ألهنا األصل  قلت:

 ملاذا كان إقراره صلى هللا عليه وسلم على القول كقوله وعلى الفعل كفعله؟  قال:
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ألنه لو أقر على قول ليس حبق، أو على فعل ليس جبائز كان ُمِقرًّا على املنكر؛ ألن غري احلق وغري  قلت:
كر منكر، اجلائز منكر، وهو صلى هللا عليه وسلم معصوم عن أن يقر أحدا على منكر؛ ألن اإلقرار على املن

 .305وهو معصوم عن املنكر

 أيها أقوى: القول أو الفعل أو اإلقرار؟ يعين لو تعارضت هذه فأيها يـَُقدَّم؟  قال:

 األغلب مييلون إىل تقدمي القول مث الفعل مث اإلقرار.  قلت:

 وملَ؟  قال:

 ألن القول ال يوجد فيه احتمال خصوصية أبدا  قلت:

 أما الفعل ففيه احتمال خصوصية

وأما التقرير فإنه يتطرق إليه احتمال ال يتطرق إىل الفعل إذ قد يـُْفَعَل ِفْعٌل والرسول صلى هللا عليه وسلم مل يكن 
فعلت هذا الفعل عند رسول  منتبها له كأن يكون قد ُشِغَل بشيء آخر، فيأيت الفاعل هلذا الفعل فيقول: "أان

". وأيضا فالِفْعُل قد ابشره النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بنفسه فيكون  هللا صلى هللا عليه وسلم فلم ينِكْر علي 
 التقرير أقل رتبة منه.

 فهذا التفصيل بني القول والفعل والتقرير دائما  قال:

ُم الفعُل على القولنعم، إذا مل توجد قرائن، فإن وجدت قرائن فرمبا يـُقَ   قلت:  دَّ

 ذكرت أن مجلة )وعلم به( حالية وأن األفضل تقدير )قد(  قال:

 نعم  قلت:

 فلماذا كان األفضل تقديرها  قال:

 .306ألن اجلملة احلالية إذا كانت ماضوية فاألكثر أن تقرتن بـ )قد(  قلت:

 

 .302الشرح الكبري على الورقات البن قاسم  305

 .164اجلىن الداين يف حروف املعاين  306
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عند من جييز تعدد احلال، وأن تكون وذكرَت أن الواو يف قوله: "ومل ينكْرُه" حتتمل أن تكون واو احلال  قال:
 عاطفة، فما معىن هذا الكالم؟

إذا ُسِبَقْت الواو اليت حتتمل احلالية جبملة حالية، كما هنا، احتملت الواو أن تكون عاطفة فتكون اجلملة   قلت:
 .307حالية ابلتبعية أو أن تكون الواو حالية فتكون اجلملة حالية أصالًة ال تبعا

 فقك على أن الواو هنا واو احلالأان ال أوا  قال:

 فما تقول أنت؟  قلت:

 أقول: الواو هنا ابتدائية أو استئنافية أو مبعىن )إْذ(  قال:

 كعادتِِه يريد أن يتفلسف بغري علم  فعلمُت أنه

 أصبَت خُمِْطأً، أو أخطأَت مصيًبا  فقلت له:

 لـِ لـِ لـِ ملاذا؟ بل ماذا تقول؟ فقال متلعثما:

 هو ما مسعتَ   فضحكُت وقلُت:  

 ماذا تريد أن تقول؟  مث قال:فسكَت قليال  

 أريد أن أقول: إنك أصبَت يف قولك إن الواو هنا: ابتدائية أو استئنافية أو مبعىن )إذ(  قلت:

 مث ماذا؟  قال:

 مث أخطأَت يف ظنِ َك أن هذه الثالثة خمتلفة، بل هي كلها مبعىن واحد  قلت:

 بل أنت الذي أخطأَت اآلن  قال:

 وكيف ذلك؟  قلت:

 

 بتصرف.   380 /4مغين اللبيب/ اخلطيب  307
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ُهْم أَنـُْفُسُهْم{  قال: :  [154]آل عمران: أال تعلم أن أاب البقاء العكربي قال يف قوله تعاىل: }َوطَائَِفٌة َقْد َأمَهَّتـْ
، وقبله قال مكي: "وهذه الواو قيل: هي واو 308وقيل مبعىن )إذ( وليس بشيء""وتسمى هذه الواو واو احلال، 

 .309االبتداء، وقيل: واو احلال: وقيل: هي مبعىن )إذ("

 نعم أعلم ذلك وقد أشرت إىل موضعيهما يف كتابيهما يف احلاشية  قلت:

 فأنت خُتَطِ ؤمها؟  قال:

 نعم، هذا وهم منهما  قلت:

 فأنت أعلم منهما  قال:

 ال، ولكن العلماء خطؤومها فتبعتهم ألن قوهلما خمالف ملا تقرر يف علم العربية  قلت:

 فاذكر يل قول َمْن َخطََّأمها  قال:

ُهْم أَنـُْفُسُهْم{  قلت: ، فقال: [154]آل عمران:  قال ابن هشام: "ووهم أبو البقاء يف قوله تعاىل: }َوطَائَِفٌة َقْد َأمَهَّتـْ
، وسبقه إىل ذلك مكي وزاد عليه فقال: "الواو لالبتداء وقيل للحال وقيل مبعىن "الواو للحال، وقيل مبعىن إذ"

 .  310إذ" انتهى، والثالثة مبعىن واحد، فإن أراد ابالبتداء االستئناف فقوهلما سواء

 إذن فالواو هنا لالبتداء أو للحال أو مبعىن )إذ( كله سواء.  قال:

 نعم  قلت:

 

 

 

 

 ت. علي حممد البجاوي ط. عيسى البايب احلليب.  303 /1التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكربي  308

 ت. حامت الضامن ط. دار البشاير.   215 /1مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب  309

 .379 / 4اخلطيب  –مغين اللبيب  310
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 النَّْسخ

 قال املصنف

ْمُس الظِهلَّ ": ِإذاا أازاالاْتُه. ِت الشَّ خا زاالاُة؛ يُ قااُل: " ناسا ْعنااُه: اإْلِ  واأامَّا النَّْسُخ فاما

ا اْلِكتااِب ": ِإذاا ن اقاْلُتُه. ذا ْخُت ماا يف ها ْقُل؛ ِمْن ق اْوهلِِْم: " ناسا  واِقيلا: ماْعنااُه: الن َّ

الُّ عالاى   ُه: اخلِْطااُب الدَّ دُّ بًِتا، ماعا ت ارااِخيِه واحا انا اثا ُه لاكا ِم عالاى واْجٍه لاْولا قادِه راْفِع احْلُْكِم الثَّاِبِت اِبخلِْطااِب اْلُمت ا
 عاْنُه.

)  استئنافية، أو عاطفة:  )وا

 حرف تفصيل فيه معىن الشرط  )أامَّا(:

 مبتدأ، وهو من مجلة اجلواب كما تقدم مرارا )النَّْسُخ(:

)أمَّا( وهي مزحلقة عن موضعها، واألصل )وأما فالنسخ ...( فزحلقت الفاء عن موضعها  واقعة يف جواب )فا (:
 من املبتدإ إىل اخلرب لضرب من إصالح اللفظ

)معىن( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، و)معىن( مضاف  )ماْعنااُه(:
 جر  والضمري مضاف إليه مبين على الضم يف حمل

زاالاُة(:  خرب  )اإْلِ

 واجلملة من املبتدإ واخلرب يف حمل رفع خرب املبتدإ )النسخ(

 ومجلة )النسخ معناه ...( جواب )أم ا( أو )مهما( أو جواهبما معا كما علمت سابقا

...(  ومجلة )أما النسخ فمعناه ...( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية أو معطوفة على مجلة )فأما أقسام الكالم 
 كما تقدم مرارا أيضا.

 فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة،  )يُ قااُل(:
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ْمُس الظِهلَّ " ِت الشَّ خا )نسخ( فعل ماض و)التاء( اتء التأنيث الساكنة وُحر َِكْت ابلكسر اللتقاء : " ناسا
 الساكنني، و)الشمس( فاعل، و)الظل( مفعول به

 انئب فاعل لـ)يقال(  واجلملة يف حمل رفع:

 ومجلة )يقال ... الظل( ال حمل هلا من اإلعراب ابتدائية

 شرطية غري جازمة، ويقال يف إعراهبا: ظرف ملا يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب جبوابه  )ِإذاا(:

)أزال(: فعل ماض، والتاء اتء التأنيث الساكنة، والفاعل مسترت يعود على )الشمس( و)اهلاء( ضمري  )أازاالاْتُه(:  
 مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به

 واجلملة يف حمل جر إبضافة )إذا( إليها

 وجواب الشرط حمذوف لداللة ما قبله عليه والتقدير: )إذا أزالت الشمُس الظلَّ يقال نسخته(

:)  فةعاط  )وا

 فعل ماض مبين للمجهول مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب  )ِقيلا(:

)معىن( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، و)معىن( مضاف  )ماْعنااُه(:
 و)اهلاء( ضمري مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه

ْقُل(:  خرب  )الن َّ

 فاعل لـ)قيل(واجلملة يف حمل رفع انئب  

 ومجلة )قيل ... النقل( يف حمل رفع معطوفة على مجلة )معناه اإلزالة( الواقعة خربا لـ)النسخ(

متعلق مبحذوف نعت لـ)معىن( من قوله: "معناه النقل" أي: )معناه مأخوذ من قوهلم: كذا(،  )ِمْن ق اْوهلِِْم(:
رب ومل جير هلم ذكٌر وثوقا مبعرفة السامع به، و)قول( مضاف و)هم( مضاف إليه، والضمري )هم( يعود على الع

، أي الشمس ومل جَيِْر هلا ذِْكٌر، ومنه قوله [32]ص:  وهذا يف الكالم كثري: كقوله تعاىل: }َحىتَّ تـََواَرْت اِبحلَِْجاِب{  
َلِة اْلَقْدِر{    كالم.، أي القرآن ومل جير له ذكر يف ال[1]القدر:  تعاىل: }ِإانَّ أَنـْزَْلَناُه يف لَيـْ
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ْخُت(: )نسخ( فعل ماض مبين على السكون التصاله بتاء الفاعل، و)التاء( اتء املتكلم ضمري مبين على  )"ناسا
  الضم يف حمل رفع فاعل

  اسم موصول مبعىن الذي مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به  )ماا(:

 حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب )يف(:

ا(: ذا اسم إشارة مبين على السكون املقدر يف حمل جر بـ )يف(، واجلار واجملرور متعلقان بفعل حمذوف تقديره  )ها
 )استقر( وشبه اجلملة )يف هذا( صلُة )ما( ال حمل هلا من اإلعراب

 بدل أو عطف بيان من )هذا( جمرور مثله وعالمة جره الكسرة الظاهرة  )اْلِكتااِب"(:

 ومجلة: )نسخُت ما ... الكتاب( يف حمل نصب مقول القول )قوهلم(

 ظرف ملا يستقبل من الزمان  )ِإذاا(:  

، فعل ماض )نقل(، وفاعل )التاء(، ومفعول به )اهلاء(، واجلملة يف حمل جر إبضافة )إذا( إليها )ن اقاْلُتُه(:
 واجلواب حمذوف يدل عليه ما تقدم والتقدير: إذا نقلُت ما يف الكتاِب يقال نسخته.

:)  استئنافية   )وا

ُه(: دُّ مبتدأ، ومضاف إليه، ويعود الضمري على )النسخ( مبعىن )الناسخ(، أو على )الناسخ( املفهوم من  )حا
 )النسخ( أي: وَحدُّ الناسِخ.

ه( أو ملبتدإ حمذوف والتقدير: هو اخلطاُب، وتكون اجلملة يف حمل رفع خرب خرب إما للمبتدإ )َحدُّ  )اخلِْطااُب(:
ُه هو اخلطاُب  املبتدإ )َحدُّه(، وهذا الثاين أقرب؛ للتصريح به يف بعض ُنَسِخ الورقات فقد ورد هكذا: )وَحدُّ

 ...اخل(

:) الُّ  نعت لـ)اخلطاب(  )الدَّ

 فمتعلق بـ )الدال(، و)رْفِع( مضا )عالاى راْفِع(:

 مضاف إليه   )احْلُْكِم(:
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 نعت لـ)احلكم(   )الثَّاِبِت(:

 متعلق بـ )الثابت( )اِبخلِْطااِب(:

ِم(: دِه قا  نعت لـ)اخلطاب(   )اْلُمت ا

( العائد على )اخِلطَاب( )عالاى واْجٍه(: ِمْن قوله: "اخلطاب الدال   311متعلق مبحذوف حال من فاعل )الدَّال 
 على رفع احلكم"

ُه(: ( حرف جر جير الضمري خاصة، واهلاء ضمري متصل انئب عن الضمري املنفصل إذ األصل )لوال )لوال )لاْولا
 هو(، مبين على الضم وله حمالن: 

 جر بـ )لوال( االمتناعية –األول

(، واخلرب حمذوف وجواب أي: لوال اخلطاُب الدَّالُّ -والثاين رفع على أنه مبتدأ، وهو يعود على )اخلطاب الدَّال 
 موجوٌد.

:) انا الالم واقعة يف جواب )لوال(، و)كان( فعل ماض انقص وامسها مسترت جوازا تقديره )هو( يعود على  )لاكا
 )احلكم( أي لكان احلُْكُم الذي ُنِسَخ اثبتا. 

بًِتا(:    أي مستمرا، وهو خرب كان  )اثا

 )لوال(ومجلة )كان اثبتا( وما تعلق هبا ال حمل هلا من اإلعراب جواب شرط غري جازم هو  

 .312ومجلة )لواله ... اثبتا( يف حمل جر صفة لـ)وجه( والعائد مقدر أي: معه

( أيضا  )ماعا(: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق مبحذوف حال من فاعل )الدَّال 
 .313أي يف حال كونه مصاحبا لرتاخيه عنه

 

، وحاشية السوسي  312، والشرح الكبري على الورقات البن قاسم 14حاشية الدمياطي على شرح الورقات للمحلي  311
 . 120على قرة العني 
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 و)مع( مضاف

)تراخي( مضاف إليه جمرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، و)تراخي( مضاف  )ت ارااِخيِه(:
 واهلاء مضاف إليه يعود على )اخلطاب الثاين(

متعلق بـ )تراِخي(، والضمري يعود على )اخلطاب املتقدم(، أي: مع تراخي اخلطاب الثاين عن اخلطاب  )عاْنُه(:
 املتقدم.

 املعىن

اشر من أبواب أصول الفقه اليت ذكرها املصنف هنا يف )الورقات( وهو )النسخ( فتكلم عن هذا هو الباب الع
 تعريفه لغة واصطالحا

 يطلق على أحد شيئني:   فالنسخ لغة:

 :314اإلزالة وعلى هذا أكثر العلماء، واعلم أن النسخ مبعىن اإلزالة يف اللغة على نوعني-األول 

ملصنف وهو: )َنَسَخِت الشَّْمُس الظِ لَّ( يعين: أن الشمس أزالت نسٌخ إىل بدل؛ كاملثال الذي جاء به ا -1
 الظلَّ وَحلَّْت حَمَلَُّه.

نسٌخ إىل غري بدل مثل: )َنَسَخِت الريُح آاثَر القوِم( أي أزالْت الريُح آاثَر القوِم ولكنها مل حتَِلَّ حَمَلَّ  -2
 آاثرهم

قلت ما فيه وليس املراد إذهاُب ما فيه وإعدامه وإمنا نقُل النقل: حنو: )َنَسْخُت ما يف الكتاِب( إذا ن –الثاين 
 مثِل ما فيه

 واألكثرون على األول وهو: اإلزالة

 

 السابقة.  313

ت. أمحد طنطاوي جوهري ط. املكتبة املكية ودار ابن   123- 122االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلاثر للحازمي  314
 (. 4هامش رقم ) 182عبد الكرمي النملة  حزم، واألجنم الزاهرات للمارديين حتقيق د.
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ُه رفُع اخلطاب ...اخل" وتوضيحه أن يكون عندان حكم قد ثبت  واصطالحا: ما ذكره املصنف بقوله: "وَحدُّ
فهذا خطاب متقدم وحكم متقدم مث أييت خبطاب أي )بقول هللا تعاىل أو بقول رسوله صلى هللا عليه وسلم( 

 بعده خطاٌب متأخر حبكم متأخٍر خمالف للحكم املتقدم فينتج عن ذلك أن يـَْنَسَخ احلكُم املتأخُر احلكَم املتقدمَ 

 قال صاحيب

 ما إعراب )َوْحَدُه( إذا قلت: )أشهد أن ال إله إال هللا َوْحَدُه ال شريك له(؟  قال:

 هذا مبوضوعنا؟حال، ولكن ما عالقة   قلت:

عالقته أنك أعربَتها هنا مبتدًأ فأردُت أن أعرف الفرق بني املوضعني، ملاذا أعربتها يف الشهادة )حااًل(  قال:
 وأعربتها هنا )مبتدأً(؟

 ما هي اليت أعربُتها حاال هناك ومبتدأ هنا؟!  قلت متعجبا:

 كلمة )َوْحَدُه(  قال:

 أان مل أتعرض لكلمة الشهادة هنا! أان ال أفهم شيئا، عن أي شيٍء تسأل؟  قلت:

أان أعلم أنك مل تتعرض لكلمة الشهادة هنا ولكين أردت أن أعرف الفرق بني إعراب )َوْحَدُه( يف كلمة  قال:
 الشهادة حيث إن إعراهَبا فيها )حاٌل(، وبني إعرابك هنا هلا وأهنا )مبتدأ(

 اي أخي هداك هللا، وأين لفظ )َوْحَدُه( هنا الذي أعربُتُه مبتدأ؟  قلت:

 حده اخلطاُب الدَّالُّ على رفع احلكم ...اخل "يف قول املصنف: "و   قال:

رًا فيما يقول مث ضحكُت   فسكتُّ قليال  كما قال األول:   وقلتُ ُمتَـَفكِ 

 أقول له )زيٌد( فيسمعها )عاْمرا( *** ويكتبها )بكًرا( وينطقها )ِبْشرا(

 وما ذاك؟  مث قال:فأطرَق خجال  

ُه( يف كالم املصنف هي )َوْحَدُه( يف كلمة الشهادة؟  قلت:  أتظن أن )َوَحدُّ
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 بلى  قال:

 هل تعرُف )الِقبَـْعَض(؟  قلت:

 ال، فما هو؟  قال:

 اجتمع مجاعٌة من األدابء لتقطيع بعض األبيات الشعرية فكان منها قول النابغة:  قلت:

ْبِق بعضنا *** حنان اْيكا بعُض الش  رِه أهوُن ِمْن بعضِ أاب منذٍر أفنيتا فاْست ا

فقال بعضهم هو من البحر الفالين، وقال آخرون بل من البحر الفالين فرتدََّد على أفواههم من تقطيعه )ِق 
بـَْعض( يعين )حرف القاف( من كلمة مع كلمة )بعض( من الكلمة األخرى فاتفقوا أن أيتوا إىل املربد وميتحنوه 

َهُم ابلكذِب لِِعَظِم حفظه للغة واتساعه فيها، فقالوا له: أنبئنا، أيدك هللا، ما بكلمة )الِقبَـْعِض( وقد كان املربد يـُتـَّ 
 )الِقبَـْعُض( يف كالم العرب؟

 فقال املربد: هو القطُن، أمل تسمعوا قول الشاعر:

ْعضا *** ناماها ُحِشيا الِقب ا  *** كأن سا

 إن كان خُمْتَـَلًقا فهو أعجبفقال بعضهم: تـََرْوَن اجلواَب والشاهَد إن كان صحيحا فهو عجيب، و 

 رحم هللا املربد لقد كان آية يف الذكاء والفطنة، ومما يـُْرَوى عنه أنه كاكاكا ...  قال صاحيب:

 ما هذا حديثُنا، يكفي من القالدة ما أحاط ابلعنق  وقلت له:أن كفى كفى   فأشرت إليه

 ديث؟ وما لنا وللقبعض؟نعم نعم، يكفي يكفي، ما الذي َجرَّان إىل هذا احل  فقال منتبها:

 ذكرنيه تصحيُفك  فقلت:

 تصحيفي؟!  فقال:

 أجل، وما لك متعجبا!  قلت:

 ألين ال ُأَصحِ ُف، وإن حدث فإين مل ُأَصحِ ُف اآلن  قال:
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 بلى، قد فعلتَ   قلت:

 فأين ذلك؟  قال:

راَك إن كنت ال حُتِْسن زعُمَك أو ظنُّك أن )َوَحدُّه( يف كالم املصنف هو )َوْحَدُه( يف كلمة الشهادة، أتُ  قلت:
 القراءة أفال حُتِْسُن االستماع؟

 وعِلَم أنه قد َصحَّفَ  فسكتا 

ُه( يف كالم املصنف  مث قال:  فما معىن )َحدُّ

 املراد ابحَلدِ  التعريُف؛ فاملراد بـ )َحدِ  النسِخ( تعريُف النسخِ   قلت:

 تقول: إن معىن )اخلطاب( يف تعريف النسخ هو )قوُل هللا أو قوُل رسوله صلى هللا عليه وسلم(   قال:

 نعم  قلت:

 فأين اإلمجاع والقياس؟ وأين النسُخ هبما؟  قال:

 ال نسَخ بـ )اإلمجاع( وال بـ )القياس(  قلت:

 وملَ؟  قال:

 أما )اإلمجاع( فألنه ال ينعقد إال بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم وبعد وفاته ال ميكن النسخ ألنه تشريع   قلت:

ٌم عليه وال ُيصاُر إليه إال عند عدم النص  وأما )القياس( فألن النصَّ مقدَّ

 أرأيت الصالة أليست فرضا؟  قال:

 بلى  قلت:

 األول ففرض الصالة قد نسخ احلكم    قال:

 وما احلكم األول؟  قلُت:
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عدم فرضيتها، وذلك أن األصل براءة الذمة من وجوهبا مث جاء خطاب الشارع بفرضها وذلك يف قوله  قال:
، فهذا اخلطاب التايل قد رفع احلكم السابق وهو الرباءة األصلية [43]يف مواضع منها البقرة:  تعاىل: }َوأَِقيُموا الصَّاَلَة{ 

 نسخ، أليس كذلك؟  إىل الوجوب فهو

 نعم، ليس كذلك  قلت:

 وملَ؟  قال:

ألن الشرط يف النسخ أن يكون احلكم األول اثبتا خبطاب الشارع مث أييت خطاب آخر فينسخه، وأما ما  قلت:
ذكرتَــه هنا فليس كذلك إذ إن احلكم األول وهو الرباءة األصلية ليس اثبتا خبطاب الشارع بل هو عام يف كل ما 

ه دليل خاص على اإلابحة أو التحرمي أو غريمها فاألصل براءة الذمة من التكليف بشيء حىت أييت مل يرد في
ْلزُِم ابلتكليف بفعل أو هني

ُ
 الدليُل امل

أفهُم من هذا أن قوَل املصنف: "احلكم الثابت ابخلطاب" احرتاٌز عما غريْتُه النصوُص من حكم الرباءة  قال:
 ؟األصلية ألن ذلك مل يكن خبطاب

نعم، هو ذا، ولو كان ما غريْتُه النصوُص من حكِم الرباءِة األصليِة يسمَّى نسخا لكانت الشريعُة كلُّها  قلت:
 نسخا

 وكيف ذلك؟  قال:

 315أال ترى أن الصالة والصوم والفرائض كلها على خالف الرباءة األصلية؟  قلت:

رًا    نعم نعم، صح صح. مث قال:فسكَت قليال متفكِ 

 ماذا يريد املصنف بقوله: "على وجه لواله لكان اثبتا"؟  قال:

 أما قوله: "على وجه" فمعناه: )على حاٍل(  قلت:

 نعم، ولكن أال ترى الصعوبة يف هذا احَلد؟  قال:

 

 . 215شرح الورقات البن الفركاح  315
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 نعم، ورمبا كان ذلك من عدم وضوح مرجع الضمائر  قلت:

 نعم، أكمل، ما الذي أراده بقوله السابق؟  قال:

 أراد االحرتاز عن شيئني  قلت:

 وما مها؟  قال:

أما األول: فاالحرتاز عن احلكم الذي له غايٌة ينتهي إليها لكنه مل يذكرها يف اخلطاب األول املتقدم مث  قلت:
جاء اخلطاب املتأخر يدل على أن هذا احلكم إذا بلغ الغاية الفالنية فقد انتهى، فإن هذا اخلطاب الثاين يرفع 

 ب األول ولكنه )ليس على وجه لواله لكان اثبتا( حكم اخلطا

 كيف ذلك؟  قال:

َ الغايَة  قلت: َ فقط مدَة بقائه اثبتا يعين: بنيَّ يعين أن احلكم األول يظل اثبتا، مث إذا جاء اخلطاب اآلخر بنيَّ
 اليت ينتهي عندها.

 طلوبلو ضربَت يل مثاال! فإين أحسبين أفهم ما تقول لكن ليس على الوجه امل  قال:

 ذِْكِر اَّللَِّ ال أبس، انظر إىل قوله تعاىل: }اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمْن يـَْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَل  قلت:
 ، ما احلكم هنا؟[9]اجلمعة:  َوَذُروا اْلبَـْيَع{  

 حترمُي البيِع وقت النداء لصالة اجلمعة  قال:

 بَت خبطاٍب؟أحسنت، فهذا حكٌم ث  قلت:

 نعم  قال:

{    قلت:  ؟ [10]اجلمعة:فماذا تفهم من قوله تعاىل: }فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانـَْتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اَّللَِّ

 أفهم أن حترمي البيِع ينتهي ابنتهاء صالة اجلمعة  قال:

أحسنت، وهذا هو املطلوب؛ فاحلكم األول وهو حترمي البيع وقت النداء للجمعة ثبت خبطاب وليس يف  قلت:
اخلطاب األول غاية هلذا احلكم، مث جاء اخلطاب الثاين فبنيَّ أن هذا احلكَم ُمَغيًّا بغاية فلم يرفع احلكُم الثاين  
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 َ أن هذا احلكم يظل اثبتا إىل غاية وهي االنتهاء من  احلكَم األول وهو حترمي البيع وقت النداء للجمعة بل بنيَّ
 الصالة فعندها ينتهي هذا احلكمُ 

 نعم، فهمُت هذا  قال:

َ أن له غايًة ينتهي عندها  قلت:  فهذا ال يسمى نسخا؛ ألنه مل يرفع احلكَم بل بنيَّ

 نعم  قال:

 وأما الثاين فـ ...  قلت:

 أيُّ اثٍن تتحدث عنه؟  قال:

 ليال، أمل أقل لك إن قوله: "على وجه لواله لكان اثبتا" احرتاٌز عن شيئني؟اي أخي انتبه ق  قلت:

 بلى  قال:

 وذكرُت لك أن األول الذي احرتز عنه هو احلكم املـَُغيَّا بغاية وهو ما ذكرانه آنفا؟  قلت:

 أجل، تذكرُت، فما الشيء الثاين الذي احرتز عنه؟  قال:

اب متقدم مث ورد خطاب متأخر أبنه عند عدم وجود هذه العلة هو احلكم الذي له علٌة مذكورة يف خط قلت:
 فإن احلكم يكون خالف احلكم األول، فهذا ال يسمى نسخا.

 مثل ماذا؟  قال:

؛ فإن اإلحرام علة لتحرمي صيد [96]املائدة: مثل قوله تعاىل: }َوُحر َِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلبَـرِ  َما ُدْمُتْم ُحرًُما{  قلت:
  ، ْحرِمِ البَــرِ 

ُ
 وكما تعلُم فإن صيَد البَــرِ  حالٌل لغرِي امل

 نعم  قال:
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، قد نسخ هذا احلكَم؛ ألن اإلحرام معىن [2]املائدة:  فال يقال: إن قوله تعاىل: }َوِإَذا َحَلْلُتْم فَاْصطَاُدوا{  قلت:
 .316أوجب التحرمي فإذا زاَل زال التحرميُ 

 نعم  قال:

 فقوله: "مع تراخيه عنه"  مث قال:

أي مع ُمِضيِ  مدٍة بني الناسخ واملنسوخ، أراد بذلك االحرتاز عما إذا كان اخلطاب الثاين غري مرتاٍخ بل   لت:ق
فإن ذلك يكون متصال   317كان متصال ابألول فال يكون نسخا بل بياان كالتقييد ابلصفة والشرط واالستثناء

 وال ينفصل خبالف النسخ فإنه يكون منفصال

 أفهم مما سبق أن للنسخ شروطا؟  قال:

 نعم، فهل تستطيع ذِْكَرها؟  قلت:

 نعم  قال:

 هاتِ   قلت:

 شروط النسخ هي:  قال:

 أن يكون النسُخ خبطاب شرعي من كتاب أو سنة -1
 أن يَرفع حكما شرعيا اثبتا خبطاب من كتاب أو سنة -2
 ُمَعلَّاًل بعلةأال يكون اخلطاب الذي رُِفَع حكُمُه ُمَغيًــّا بغاية أو   -3
 .318أن يكون الناسُخ متأخرا عن املنسوخ -4

 ولكن ملاذا ُيْشتَـَرُط يف الناسخ أن يكون متأخرا عن املنسوخ؟  قال:

 

 . 358، والتحقيقات شرح الورقات البن قاوان 216شرح الورقات البن الفركاح  316

 .87شرح الورقات لعبد هللا الفوزان  317

 . 68هتذيب شرح الورقات  318
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لُِيفارَِق التخصيَص يف هذا؛ فإن املخصِ صاِت منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل كما علمت وأما  قلت:
 .319متصلالنسخ فكله منفصل وال يصح أن يكون فيه انسخ 
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 أقسام النسخ ابعتبار املنسوخ

 قال املصنف:

جياُوُز ناْسُخ الرَّْسِم واب اقااُء احْلُْكِم. واناْسُخ احْلُْكِم واب اقااُء الرَّْسِم. واناْسُخ اأْلاْمراْيِن ماًعا.  وا

ِإىلا ماا ُهوا أاْغلاُظ،   ٍل. وا ِإىلا غارْيِ بادا ٍل، وا .واالنَّْسُخ ِإىلا بادا فُّ ِإىلا ماا ُهوا أاخا  وا

 _________________________________________________ 

:)  استئنافية   )وا

 فعل مضارع  )جياُوُز(:

 فاعل، ومضاف  )ناْسُخ(:

 مضاف إليه  )الرَّْسِم(:

:) عاطفة، ومعناها املعية أي وجيوز نسخ الرسم مع بقاء احلكم، وقد علمت فيما سبق أن الواو قد أتيت  )وا
َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة{ ل ، فالنجاة [15]العنكبوت:لمعية فتعطف الشيء على ُمصاِحبه: كقوله تعاىل: }َفَأجَنيـْ

 حصلت لنوح وأصحاب السفينة معا.

 .320قال ابن مالك: "وكوهنا للمعية راجٌح وللرتتيب كثري ولعكسه قليل" 

 معطوف على )نسخ(، و)بقاء( مضاف  )ب اقااُء(:

 مضاف إليه  )احْلُْكِم(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )نسخ الرسم(، و)نسخ( مضاف )ناْسُخ(:

 مضاف إليه  )احْلُْكِم(:
 

 .352 / 4اخلطيب  –مغين اللبيب  320



358  

 تقدم مثله  )واب اقااُء الرَّْسِم(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )نسخ الرسم(، و)نسخ( مضاف )ناْسُخ(:

 مضاف إليه جمرور وعالمة جره الياُء ألنه مثىن  )اأْلاْمراْيِن(:

 حال )ماًعا(:

:)  عاطفة أو استئنافية  )وا

 إن جعلت الواو عاطفة فهو معطوف على )نسخ الرسم(، أي وجيوز النسخ إىل بدل )النَّْسُخ(:

 النسخ إىل بدل وإىل غري بدل ...اخلوإن جعلتها استئنافية فاملعىن: وينتقسم  

ٍل(:  متعلق بـ )جيوز( أو بـ )ينقسم( )ِإىلا بادا

  :)  عاطفة  )وا

 معطوف على )إىل بدل(، و)غري( مضاف  )ِإىلا غارْيِ(:

ٍل(:  مضاف إليه  )بادا

:)  استئنافية   )وا

:)  حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  )ِإىلا

 ن يف حمل جر بـ )إىل( واجلار واجملرور متعلقان بـ )جيوز( أو بـ )ينقسم( اسم مبين على السكو   )ماا(:

 و)ما( نكرة موصوفة مبعىن ُحْكم أي وجيوز النسُخ إىل حكم هو أغلظ  

:)  مبتدأ  )ُهوا

 خرب، واجلملة يف حمل جر صفة لـ)ما(  )أاْغلاُظ(:
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:)  عاطفة  )وا

:) فُّ  وله: "إىل ما هو أغلظ"تقدم مثله وهو معطوف على ق  )ِإىلا ماا ُهوا أاخا

 املعىن

ذكر هنا أقسام النسخ وهو ينقسم ابعتبارين: األول ابعتبار املنسوخ، والثاين ابعتبار الناسخ، فبدأ يف بيان 
 فذََكر أنه أقسام هي:  ابعتبار املنسوخانقسامه  

لاى(    –األول    وبقاُء احلكمنسخ الرسم )أي الكتابة اليت يف املصحف حبيث ل تظل آيًة تُ ت ْ

 يعين: أن تنزل آيٌة وُتْكَتُب فيما يُْكَتُب من القرآن مث يـُْرَفُع تالوهُتا ويبقي ُحْكُمها اثبتا كما كان

اْلُمَعوِ َذتـَنْيِ كُّ مثاله: آيُة الرجم، فَعْن زِرِ  ْبِن ُحبَـْيٍش قَاَل: َلِقيُت ُأيَبِ  ْبَن َكْعٍب فـَُقْلُت لَُه: ِإنَّ اْبَن َمْسُعوٍد َكاَن حيَُ 
َل لَِرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا ِمَن اْلَمَصاِحِف َويـَُقوُل: ِإنَـُّهَما لَْيَسَتا ِمَن اْلُقْرآِن َفاَل جَتَْعُلوا ِفيِه َما لَْيَس ِمْنُه قَاَل ُأيَبِ : ِقي

آيٍَة؟ قَاَل: قـُْلُت: َثاَلاًث َوَسْبِعنَي قَاَل ُأيَبِ : عليه وسلم فـََقاَل لََنا، فـََنْحُن نـَُقوُل. َكْم تعدُّون ُسورََة اأْلَْحزَاِب ِمْن 
لشَّْيَخُة فَاْرمُجُومُهَا اْلبَـتََّة َنَكااًل َوالَِّذي حُيَْلُف بِِه ِإْن َكاَنْت لَتَـْعِدُل ُسورََة اْلبَـَقرَِة َوَلَقْد قـَرَْأاَن ِفيَها آيََة الرَّْجِم: }الشَّْيُخ َوا

 .321ِمَن هللا وهللا عزيز حكيم{

 ومعىن: )الشيخ والشيخة( أي: الثَـّيِ ُب والثَـّيِ َبةُ 

 الثاين: نسُخ احلُْكِم وبقاُء الرسم )الكتابة والتالوة( وهو عكس األول، وهو أكثُر أنواِع النَّْسخِ 

 ومثاله: آييت األنفال: 

اِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـَتَـنْيِ قوله تعاىل: }اَيأَيُـَّها النَّيبُّ َحرِ ِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقتَ  –األوىل 
، فقد كان احلكم األول [65]األنفال:  َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائٌَة يـَْغِلُبوا أَْلًفا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا أِبَنَـُّهْم قـَْوٌم اَل يـَْفَقُهوَن{ 

 

( والسلسلة الصحيحة رقم  4412: رواه ابن حبان انظر التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان لأللباين رقم )صحيح  321
( فقد ذكر أن آية الرجم قد ثبتت عن عدد من الصحابة هم عمر بن اخلطاب وزيد بن اثبت وأيب بن كعب والعجماء  2913)

 خالة أيب أمامة بن سهل وذكرها. 
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ملسلمني لعشرة من املشركني فال جيوز أن يَِفرَّ ِمْن أمامهم ما الذي يف هذه اآلية هو وجوب ثبات الواحد من ا
 داموا عشرة فأقل، مث ُنِسَخ هذا احلكُم ابآلية الثانية وهي:

ِمائـَتَـنْيِ  واقوله تعاىل: }اآْلَن َخفََّف اَّللَُّ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة َصاِبرٌَة يـَْغِلبُ  –الثانية 
، فُنِسَخ احلكُم األول وهو وجوب [66]األنفال:َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفنْيِ إبِِْذِن اَّللَِّ َواَّللَُّ َمَع الصَّاِبرِيَن{ 

اجُب الثبات واملصابرة للمسلم الواحد إذا كان من أمامه عشرة من املشركني أو أقل، فُنِسَخ هذا احلكُم وصار الو 
هو وجوُب الثباُت واملصابرُة للواحد من املسلمني إذا كان َمْن أمامه واحٌد أو اثنان فقط من املشركني وأما لو  
كانوا ثالثًة فأكثر فلم يـَثْـُبْت هلم ومل يصابرهم فال إمَث عليه، وهذا نسٌخ للحكم الذي يف اآلية األوىل مع بقاء 

 تالوهتا، وهو أيضا نسٌخ من األشد لألخف.

 نسُخ األمراْيِن معا أي نسُخ الرسِم واحلُكمِ   –الثالث  

َماٍت ومثاله: ما ورد يف صحيح مسلم َعْن َعاِئَشَة أَنَـَّها قَاَلْت: "َكاَن ِفيَما أُْنزَِل ِمَن اْلُقْرآِن: َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلو 
َ َرُسولُ  . 322هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهنَّ ِفيَما يـُْقرَُأ ِمَن اْلُقْرآِن " حُيَر ِْمَن، مُثَّ ُنِسْخَن، خِبَْمٍس َمْعُلوَماٍت، فـَتـُُويف ِ

 فتحرمُي الـ )عشِر رَضعات( ُنِسَخ لفظاً وحكما، وأما حترمُي الـ )مخِس رضعات( فمنسوٌخ لفظا ال حكما

ما سبق من أقسام  وهذا ليس قسما مستقال بل يتبع ابعتبار وجود بدل وعدم وجوده مث ذكر أقسام النسخ 
 النسخ ابعتبار املنسوخ فينقسم ابعتبار البدل وعدمه إىل قسمنْي:

 النسُخ إىل بدٍل: كنسِخ استقبال بيِت املقدس إىل استقباِل الكعبة  –األول  

 النسُخ إىل غري بدل: حنو وجوب تقدمي صدقة ِلَمْن أراد مناجاة الرسول صلى هللا عليه وسلم   –الثاين  

ٌر َلُكمْ قال تعاىل: } ُموا بـَنْيَ َيَدْي جَنَْواُكْم َصَدَقًة َذِلَك َخيـْ ُتُم الرَُّسوَل فـََقدِ   َوَأْطَهُر فَِإْن ملَْ اَيأَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا اَنَجيـْ
 ، فُنِسَخ هذا احلُْكُم بغري بدل[12]اجملادلة:  جتَُِدوا فَِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{  

 اء وقوع النسخ إىل غري بدل وقالوا النسَخ بدون بدلٍ وقد أنكر بعض العلم

 مث ينقسم )النسُخ إىل بدل( إىل قسمني ُها:

 

 ( 1452رواه مسلم ): صحيح  322
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:  –األول   مثل: التخيري بني اإلطعام والصيام يف قوله تعاىل: }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة   النسُخ إىل بدٍل أغلظا
ُتْم تـَْعَلُموَن{   ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ ٌر َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ ، يعين َمْن كان [ 184]البقرة:  طََعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخيـْرًا فـَُهَو َخيـْ

فهو خُمَيـٌَّر بني الصيام وبني الِفْطِر والتكفري عن ذلك ابإلطعام عن كل يوم إطعاُم  يستطيع صوَم رمضان 
مسكني، مث ُنِسَخ هذا احلُْكُم إىل وجوب الصيام فقط على املستطيع بقوله تعاىل: }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر 

 إلزام أحد األمرين ، وال شك أن التخيري كان أهوُن عليهم من[185]البقرة:فـَْلَيُصْمُه{  

: –الثاين  كآييت املصابرة يف األنفال فُنِسَخ وجوُب املصابرة لعشرة إىل وجوب املصابرة  النسُخ إىل بدل أخفَّ
 الثنني فقط.

 قال صاحيب

ُه اخلطاُب الدالُّ ...اخل" ليس تعريفا للنسخ؟قال:    أال ترى أن قوله: "وَحدُّ

 عرفَت هذا؟  قاتلَك هللا، كيف  فسكتُّ قليال مث قلت:

 أخربين أوال، أليس هذا صحيحا؟  قال:

 بلى، صحيح   قلت:

 فتعريُف َمْه؟  قال:

 تعريف الناسخ  قلت:

 ولِــَمـْه؟  قال:

 سؤاُلَك السابق يدل على أنك تعرف اجلوابَ   قلت:

 بلى، أعرفه ولكين أريد مزيد بيان  قال:

حسنا، فإن الناسخ هو: )اخلطاُب الثاين الدَّالُّ على رْفِع احلكم الثابت ...اخل( وأما النسُخ فهو: )رْفُع  قلت:
 ِخطاٍب متأخٍر ثبوَت حكم خبطاب متقدم(
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ُه:  قال: نعم، هذا هو ولكن ملاذا عربَّ عن )الناسخ( بـ )النسخ(؟ وعلى أي شيء يعود الضمري يف قوله: "َوَحدُّ
 الُّ ...اخل"؟اخلطاُب الدَّ 

 أما الضمرُي يف )َوَحدُُّه( فيعود على )الناسخ( بـِ بِـ بِـ ...  قلت:

 ولكن )الناسخ( مل جيِر له ذكرٌ   فقاطعين قائال:

 اي أخي أان أعرف ذلك ولو اصطربت قليال جلاءك اجلوابُ   فقلت متضجرا:

 معذرة، فأكِملْ   قال:

ُه( يعود على )الناسخ( املفهوم من )النسخ( أو على )النسخ( مبعىن )الناسخ(  قلت:  الضمرُي يف )َحدُّ

 وكيف ذلك؟  قال:

 على طريق االستخدام  قلت:

 وما االستخدام؟  قال:

 سبق تعريفه عند قول املصنف: "وترد صيغة األمر واملراد به اإلابحة ...اخل"  قلت:

ُم أن يكون التقدير )وينقسم النسُخ إىل بدل وإىل غري بدل( ولكن ال أفهم  قوله: "والنسُخ إىل بدل" أفه قال:
 كيف يكون التقدير: )وجيوز النسخ إىل بدل(؟ 

 وما فيه؟  قلت:

 كيف َعدَّى )النسخ( بـ )إىل( مع الفعل )جيوز(؟   قال:

ال عنه إىل بدل َعدَّى )النسخ( بـ )إىل( ألنه ضمنه معىن )االنتقال( أي: وجيوز نسُخ الشيء منتق قلت:
 .323...اخل

 فأي التقديرين أفضل؟  قال:

 

 .332الشرح الكبري على الورقات البن قاسم  323
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ًنا  قلت: األفضل يف املوضعني أن جُيَْعَل الظرُف متعلقا بـ )جيوز( ألنه املذكور يف الكالم ويكون )النسُخ( ُمَضمَّ
 معىن )االنتقال(

 فما احلكمُة يف نسِخ الرَّْسِم وبقاِء احلكم؟  قال:

َة ُمتَِّبَعٌة لنبيِ ها صلى هللا عليه وسلم ومقتديٌة به حىت فيما مل يكن مسطورا يف لَِيُدلَّ على أن هذه األُمَّ  قلت:
القرآن، وحىت فيما كان مسطورا مث رُِفَع لفظُُه، على عكس اليهود الذين كان عندهم يف التوراة َحدُّ الرجم 

 فأنكروه.

 فما احلكمة من نسِخ احلُْكِم وبقاِء الرسم؟  قال:

فضل هللا علينا يف مثل آييت املصابرة اللتني يف األنفال وبيان كيف كان األمر شديدا يف أول للتنبيه على  قلت:
األمر على الصحابة رضوان هللا عليهم وأهنم مل يتأففوا ومل يتتضجروا مع شدة األمر عليهم فلما علم هللُا منهم  

َ لنا ذلك لنتأسى هبم ولنعلَم أن مع العسِر يسرا وأن مع الشدة والضيق فرجا، هذا مع ما  ذلك خفف عنهم وبنيَّ
يف بقاء الرسم من ثواب التالوة وتكرار املوعظة بتكرار القراءة، مع معرفة َقْدِر الصحابة وعظيم فضلهم وجهادهم 

 وحَتَمُِّلِهم املشاقَّ العظيمةَ يف سبيل نصرة دين هللا عز وجل، وغري ذلك

ِفيَما أُْنزَِل ِمَن اْلُقْرآِن: َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت حُيَر ِْمَن، مُثَّ  أرأيت حديث عائشة رضي هللا عنها: "َكانَ  قال:
َ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهنَّ ِفيَما يـُْقرَُأ ِمَن اْلقُ  ْرآِن" فأين هذه اآلية ُنِسْخَن، خِبَْمٍس َمْعُلوَماٍت، فـَتـُُويف ِ

 من القرآن؟

 ُحْكُمها وَرمْسُها كما علمَت سابقا  قد ُنِسخَ   قلت:

َ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهنَّ ِفيَما يـُْقَرأُ ِمَن اْلُقْرآِن"؟!  قال:  فكيف قالت: "فـَتـُُويف ِ

 ليس املعىن على ما فهمتَ   قلت:

.  قال:  فكيف هو؟ فقد أْشَكَل عليَّ
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املراد أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قد تـُُويفَّ وبعُض الناِس مل يبلغه أن هذه اآلية قد ُنِسَخْت فكان  قلت:
ِمَن اْلُقْرآِن" أي يقرؤها بعُض الناس ألنه مل يبلغه  يُ ْقراأُ  يقرؤها على أهنا ما زالت اثبتة وهلذا قَاَلْت: "َوُهنَّ ِفيَما

 نسَخها كان متأخرا فلم يـَْعَلم بنسخها كلُّ الناس  نسُخها، وكأن هذا يشري إىل أن 

 نعم، هكذا زال اإلشكال واحلمد هللقال:  
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 أنواع النسخ ابعتبار الناسخ

 قال املصنف:

نَِّة. نَِّة اِبْلِكتااِب، وااِبلسُّ جياُوُز ناْسُخ اْلِكتااِب اِبْلِكتااِب. واناْسُخ السُّ  وا

اتِِر اِبلْ  وا جياُوُز ناْسُخ اْلُمت ا اتِِر.وا وا اِبْلُمت ا اِد، وا اِد اِبْْلحا اِتِر. واناْسُخ اْْلحا وا  ُمت ا

اِد. اتِِر اِبْْلحا وا  والا جياُوُز ناْسُخ اْلُمت ا

:)  استئنافية   )وا

 فعل مضارع مرفوع  )جياُوُز(:

 فاعل، ومضاف  )ناْسُخ(:

 مضاف إليه  )اْلِكتااِب(:

 متعلق بـ )َنْسخ(، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية   )اِبْلِكتااِب(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوفة على )َنْسخ( األوىل، و)نسخ( مضاف )ناْسُخ(:

نَِّة(:  مضاف إليه )السُّ

 متعلق بـ )نسخ(   )اِبْلِكتااِب(:

نَِّة(:    معطوف على )ابلكتاب()وااِبلسُّ

اتِِر اِبْلُمت ا  وا جياُوُز ناْسُخ اْلُمت ا اتِِر(:)وا تقدم مثلها، والواو إما استئنافية فاجلملة ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية،   وا
 أو عاطفة فاجلملة ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة )وجيوز نسخ الكتاب ابلكتاب(

اتِِر(: وا اِد، وااِبْلُمت ا اِد اِبْْلحا  تقدم مثلها  )واناْسُخ اْْلحا
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اِد(:)والا جياُوُز ناْسُخ الْ  اتِِر اِبْْلحا وا  تقدم مثلها و)ال( انفية  ُمت ا

 املعىن

 ذكر هنا أنواع النسخ ابعتبار الناسخ وهي:  

وهذا النوع ال خالف فيه وهو كثري ومثاله: آييت املصابرة يف سورة األنفال   نسُخ الكتاب ابلكتاب: –األول 
 كما تقدم وكذا آييت الصوم يف البقرة

ومثاله: حترمُي األكِل والشرِب والنساِء يف ليايل الصوم يف أول األمر وكان هذا  نسخ السنة ابلكتاب: –الثاين 
حديث ابن عباس: كان الناس على عهد النيب صلى هللا عليه  التحرمُي ابلسنة فُنِسَخ ذلك ِبية البقرة كما يف

وسلم إذا َصلوا الَعَتَمَة؛ َحُرَم عليهم الطعاُم والشراُب والنساُء، وصاموا إىل القابلة، فاْخَتاَن رجٌل نـَْفَسُه، فجامع 
 ومنفعًة، فقال سبحانه: امرأته؛ وقد صلى العشاء ومل يـُْفِطْر، فأراد هللا أن جيعل ذلك ُيْسرًا ملن بقي، ورُْخصةً 

ُتْم خَتَْتانُوَن أَنـُْفَسُكْم {   ُ أَنَُّكْم ُكنـْ  .  324، وكان هذا مما نفع هللا به الناس، ورخص هلم ويَسر[187]البقرة:  }َعِلَم اَّللَّ

ومثاله أيضا: أن استقبال بيِت املقدس كان اثبتا ابلسنة الفعلية بصالته صلى هللا عليه وسلم حنوه مث ُنِسَخ هذا 
َلًة تـَْرَضاَها فـََولِ  َوْجَهَك َشْطَر الْ  َمْسِجِد احْلَرَاِم بقوله تعاىل: }َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك يف السََّماِء فـََلنـَُول ِيَـنََّك ِقبـْ

ُتْم فـََولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطرَُه{  َوَحيْ   . [144]البقرة:  ُث َما ُكنـْ

، "َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم نـََهى َعْن زاَِيرَِة  نسُخ السنة ابلسنة، –الثالث  ومثاله: حديُث َعِليٍ 
ُتُكْم َعْن زاَِيرَِة اْلُقُبوِر اْلُقُبوِر، َوَعِن اأْلَْوِعَيِة، َوَأْن حُتَْبَس حُلُوُم اأْلََضاحِ  يِ  بـَْعَد َثالٍث"، مُثَّ قَاَل: "ِإين ِ ُكْنُت نـََهيـْ

ُتُكْم َعِن اأْلَْوِعَيِة فَاْشَربُوا ِفيَها، َواْجَتِنُبوا ُكلَّ مَ  رُُكِم اآْلِخرََة، َونـََهيـْ ُتُكْم َعْن حُلُوِم فـَُزوُروَها فَِإنَـَّها ُتذَكِ  ا َأْسَكَر، َونـََهيـْ
 .  325َضاِحيِ  َأْن حَتِْبُسوَها بـَْعَد َثالٍث، فَاْحِبُسوا َما َبَدا َلُكْم"اأْلَ 

 و)املتواتر( إما أن يكون كتااب أو سنة متواترة فهو قسمان:  نسخ املتواتر ابملتواتر:  –الرابع  

إلمام أمحد نسُخ الكتاب ابلسنة املتواترة: واجلمهور على جواز هذا النوع وذهب اإلمام الشافعي وا –أحدمها 
 يف املشهور عنه إىل عدم اجلواز وهو الصحيح، وهللا أعلم.

 

 (2313: رواه أبو داود انظر صحيح وضعيف أيب داود/ األلباين )صحيح  324

 ( ط. الرسالة. 1236: رواه أمحد )صحيح  325
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َدْيِن َواأْلَقْـَرِبنَي ومثلوا هلذا النوع بقوله تعاىل: }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََرَك َخيـْرًا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالِ 
، فُنِسَخْت هذه الوصية بقوله صلى هللا عليه وسلم: "ال وصيَة [180]البقرة: { اِبْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 

 . وفيه مناقشات، لكن يكفي يف املثال التعرض ملوضع الشاهد.326لوارث"

نسُخ السنة املتواترة مبثلها: وهذا جائز ابالتفاق لكن ال يكاد يوجد له مثال كما يف شرح الكوكب  –اثنيهما 
 .327املنري

وهذا جائز ابإلمجاع وأمثلته كثرية ومنه حديث علي  رضي هللا عنه السابق   نسخ اْلحاد ابْلحاد: –اخلامس 
 يف النهي عن زايرة القبور وحلوم األضاحي واألوعية مث إابحتها.

وهذا جائز ابالتفاق ألن املتواتر أقوى من اآلحاد، لكن مل  نسخ السنة اْلحاد ابلسنة املتواترة: –السادس 
 يقع.

وهذا ذهب املصنف هنا إىل عدم جوازه وعكس ذلك يف )الربهان(  نسخ الكتاب ابلسنة اْلحاد: –سابع ال
 فذهب إىل جوازه.

مثاله حديث عبِد هللا بن ُعمر قال: بْينا الن اُس  نسخ املتواتر من الكتاب والسنة ابلسنة اْلحاد: –الثامن 
 رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم قد أُْنزَل عليِه الليلَة قرآٌن، وقد بُقباٍء يف صالِة الصْبح، إْذ جاءهم آٍت فقاَل: إنَّ 

أُمَر أْن يستقبَل الكعبَة، ]أال فاستقِبلوها[، فاستقَبلوها، وكانت وجوُههم إىل الشاِم، فاستداروا ]بوجوههم[ إىل 
 .328الكعبة

، فلما جاءهم هذا الصحايبُّ وأخربهم أن وجوب التوجه إىل بيت املقدس كان اثبتا ابلسنة املتواترة وجه الدللة:
بتغيري القبلة قبلوا خربَه وهو خرُب واحد وعملوا به يف نسخ ما تقرر عندهم من السنة املتواترة، ومل ينكر عليهم 

 .329النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ذلك، فدلَّ على اجلواز، وهللا أعلم

 

 (. 1720: انظر صحيح اجلامع )صحيح  326

 .93شرح الورقات لعبد هللا الفوزان  327

 (215خمتصر صحيح البخاري/ األلباين ): رواه البخاري، انظر صحيح  328

 .94شرح الورقات لعبد هللا الفوزان  329
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 التعارض بني األدلة

 قال املصنف:

ُْلو:فاْصٌل يف   عااُرِض: ِإذاا ت اعااراضا نُْطقااِن فاالا خيا  الت َّ

اصًّا. ُر خا ُدُُهاا عاامًّا، وااْْلخا ، أاْو أاحا اصَّنْيِ ، أاْو خا  ِإمَّا أاْن ياُكوانا عاامَّنْيِ

اصًّا ِمْن واْجٍه. ا عاامًّا ِمْن واْجٍه واخا ُهما  أاْو ُكلُّ وااِحٍد ِمن ْ

 خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير: هذا فصٌل يف التعارض  )فاْصٌل(:

عااُرِض(:  متعلق مبحذوف نعت لـ)فصل( والتقدير )كائن يف التعارض(  )يف الت َّ

 ظرف للمستقبل  )ِإذاا(:

:)  فعل ماض  )ت اعااراضا

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن  )نُْطقااِن(:

 واقعة يف جواب )إذا(  )فا (:

:)  انفية  )لا

ُْلو(:) فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مسترت جوازا  خيا
 تقديره )هو( يعود على )تعارض( أي: فال خيلو التعارض

 وحذف الظرف ومتعلَّقه لفهمه من السياق أي: فال خيلو التعارض مما أييت إما أن يكوان ...اخل

 يه معىن الشرطحرف تفصيل ف  )ِإمَّا(:

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:) فعل مضارع من )كان( الناقصة منصوب بـ)أن( وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة،  )ياُكوانا
 و)األَِلف( ضمري مبين على السكون يف حمل رفع اسم )يكون(
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 :)  خرب )يكون( منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثىن)عاامَّنْيِ

 حرف عطف  )أاْو(:

:) اصَّنْيِ  معطوف على )عامَّنْي(  )خا

 حرف عطف  )أاْو(:

ُدُُهاا(: )أحد( اسم )يكون( حمذوفا لداللة ما قبله عليه، أي: أو يكون أحدمها عامًّا ...اخل، و)أحد(  )أاحا
 مضاف و)مها( مضاف إليه   

 امني(خرب )يكون( احملذوف، واجلملة معطوفة على مجلة )يكوان ع )عاامًّا(:

:)  عاطفة  )وا

ُر(:  اسم )يكون( حمذوفا أيضا  )اْْلخا

اصًّا(:  خرب )يكون( احملذوف، واجلملة معطوفة على مجلة )يكون أحدمها خاصا(  )خا

 عاطفة  )أاْو(:

 اسم )يكون( حمذوفا، وهو مضاف  )ُكلُّ(:

 مضاف إليه  )وااِحٍد(:

ا(: ُهما  متعلق بـ )يكون( احملذوف )ِمن ْ

 خرب )يكون( احملذوف، واجلملة معطوفة على مجلة )يكون أحدمها عاما واآلخر خاصا( )عاامًّا(:

 متعلق بـ )عامًّا( )ِمْن واْجٍه(:

:)  عاطفة  )وا

اصًّا(:  معطوف على )عامًّا(  )خا
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 متعلق بـ )خاصًّا( )ِمْن واْجٍه(:

 املعىن

بعد الكالم على األدلة الشرعية هذا شروع يف ذِْكِر مباحث التعارض بني األدلة، واألصوليون يذكرونه   
)الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس( لكن املصنف هنا اقتصر على الكتاب والسنة لقوله: "إذا تعارض نطقان" 

 واملراد بـ )النطقان(: قوُل هللِا وقوُل رسوله صلى هللا عليه وسلم.

ف أن يبني بعد الكالم على النسخ أنواع ومناسبة وضعه هنا أن النَّْسخ طريق من طرق دفع التعارض فأراد املصن
 التعارض وكيفية دفعه.

 واملراد بـ )التعارض بني األدلة(: أن يدل كل منهما على ُمنايف مجيع أو بعض ما يدل عليه اآلخر

واعلم أن التعارض ال ميكن أن يقع بني الوحيَـنْيِ: )الكتاب والسنة( وإمنا التعارض الذي يقع إمنا يكون يف نظر 
 تهد.اجمل

 وهي أربع:  صور التعارض بني األدلةوقد ذكر املصنف    

 أن يكون التعارض بني دليلني عامَّنْي -األوىل

 أن يكون بني دليلنْي خاصَّنْي -الثانية

 أن يكون بني دليلني أحدمها عام واآلخر خاص-الثالثة

  أن يكون بني دليلني كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر.-الرابعة
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 تع       ارض العامَّي  ْ     ن

 :قال املصنف

: اانا عاامَّنْيِ  فاِإْن كا

. عا ا مجُِ ُهما ن ا نا اْلْاْمُع ب اي ْ  فاِإْن أاْمكا

ْ يُ ْعلاِم التَّارِيُخ. ا ِإْن ملا قَّْف ِفيِهما وا ا: يُ ت ا ُهما ن ا ْ مُيِْكِن اْلْاْمُع ب اي ْ ِإْن ملا  وا

ُخ اْلُمت ا  يُ ْنسا ِر.فاِإْن ُعِلما التَّارِيُخ ف ا ُم اِبْلُمتاأاخِه  قادِه

 فاء الفصيحة  )فا (:

 شرطية  )ِإْن(:

:) اانا )كان( فعل ماض انقص مبين على الفتح التصاله أبلف االثنني يف حمل جزم ألنه فعل الشرط، و)ألف  )كا
 االثنني( ضمري مبين على السكون يف حمل رفع اسم )كان(

:)  خرب )كان( منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثىن )عاامَّنْيِ

واقعة يف جواب الشرط، وهو حمذوف يفهم من السياق والتقدير مثال: )فإن كاان عامَّنْيِ فاحلاصل ما أييت،   )فا (:
 أو فالتعارض كائٌن كما أييت، أو فيـُْنَظُر إن أمكن اجلمُع( أو حنو ذلك

 شرطية  )ِإْن(:

:) نا  فعل ماض مبين على الفتح يف حمل جزم فعل الشرط.  )أاْمكا

 فاعل  )اْلْاْمُع(:

ا(: ُهما ن ا )بني( ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو متعلق مبحذوف حال من )اجلَْمِع( والتقدير:  )ب اي ْ
 )يف حاِل كوِن اجلمِع كائًنا بينهما(، و)بني( مضاف و)مها( مضاف إليه



373  

عا(: جهول مبين على الفتح يف حمل جزم جواب الشرط، وانئب الفاعل حمذوف يدل فعل ماض مبين للم )مجُِ
َع بينهما( فـ)بـَنْيَ( انئب فاعل ومضاف و)مها( مضاف إليه.  عليه ما تقدم والتقدير: )مجُِ

:)  عاطفة  )وا

 شرطية  )ِإْن(:

:)ْ  حرف نفي وجزم وقلب  )ملا

ر َِك ابلكسر للتخلص من التقاء الساكنني، وهو فعل مضارع جمزوم بـ )مل( وعالمة جزمه السكون وحُ  )مُيِْكِن(:
 الشرط.

 فاعل  )اْلْاْمُع(:

ا(: ُهما ن ا  سبق مثلها  )ب اي ْ

قَّْف(: وا  فعل مضارع مبين للمجهول جمزوم ألنه جواب الشرط وعالمة جزمه السكون  )يُ ت ا

ا(: كما سبق بيانه عند قول  الضمري )مها( انئب فاعل وحرف اجلر )يف( موصل العامل )يـُتَـَوقَّف( إليه )ِفيِهما
 املصنف: "َوالصَِّحيُح: َما يـَتَـَعلَُّق بِِه النـُُّفوُذ، َويـُْعَتدُّ بِِه."

مثل )إن مل ميكن اجلمع( وجواب الشرط هنا حمذوف لداللة ما قبله عليه أي: إْن مل يـُْعَلِم  )ِإْن ملْا يُ ْعلاِم التَّارِيُخ(:
 التاريُخ يـُتَـَوقَّْف فيهما

 سبق مثله والفاء استئنافية  م التَّارِيُخ(:)فاِإْن ُعلِ 

 واقعة يف جواب الشرط   )فا (:

ُخ(:  فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  )يُ ْنسا

ُم(:   دِه قا  انئب فاعل)اْلُمت ا

رب جواب واجلملة من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب ملبتدإ حمذوف، ومجلة املبتدإ واخل  
 الشرط.
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ِر(:  متعلق بـ )يـُْنَسخ( )اِبْلُمتاأاخِه

 املعىن

 ذكر املصنف هنا الصور احملتمَلة للتعارض بني األدلة مث مراتب دفع هذا التعارض الظاهري  

 صور التعارض بني األدلة:-أول

 إذا وقع تعارض ظاهري بني األدلة فله أربع صور حمتمَلة:

 عامَّنْي أن يكون التعارض بني   -1
 أن يكون التعارض بني خاصَّنْي  -2
 أن يكون التعارض بني دليلنْي أحدمها عامٌّ واآلخر خاصٌّ  -3
 أن يكون التعارض بني دليلني ُكلٌّ منهما عامٌّ من وجه وخاصٌّ من وجه -4

 مراتب درء التعارض-اثنيا

 ما على الرتتيب هي:إذا كان الدليلني املتعارضني عامَّنْيِ أو خاصَّنْيِ فمراتب دفع التعارض بينه

 اجلمع بني الدليلني إن أمكن. فإن مل ميكن: -1
ُم ابملتأخر ويكون العمل ابملتأخر فقط. فإن مل يـُْعَلم  -2 انتقل إىل النسخ إن ُعِلَم التاريُخ فيُنَسُخ املتقدِ 

 التاريُخ:
 انتقل إىل الرتجيح بينهما. فإن مل ميكن الرتجيح: -3
 توقفَ  -4

 أحدمها عام واآلخر خاص فيحمل العامُّ على اخلاصِ  عند اجلمهور، ويُنَسُخ أما إن كان التعارض بني دليلني
 املتقدم ابملتأخر عند احلنفية

أما إن كان كل واحد من الدليلني املتعارضني عامًّا من وجه وخاصا من وجه فُيحَمُل عامُّ األوِل على خاصِ  
 الثاين، وحيمل عامُّ الثاين على خاصِ  األول

 قال صاحيب
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َع" حمذوف وأن تقديره: )بينهما(  ال:ق  ذكرت أن انئب الفاعل لقوله: "مجُِ

 نعم  قلت:

 فكيف انب الظرُف )بـَنْيَ( وهو غرُي متصرف عن الفاعل؟  قال:

 ما معىن أن الظرف متصرف؟  قلت:

 معناه: أن يستعمل ظرفا وغري ظرف فال يكون مالزما للنصب على الظرفية  قال:

 حسنا! مثُل ماذا؟  قلت:

مثل )يوم( تقول: "أجيُئَك يوَم اجلمعة" فتنصبه على الظرفية، وتقول: "اليوُم اجلمعُة" فرتفعه على أنه مبتدأ  :قال
 وما بعده خرب

 إذن فما وجُه اعرتاِضك على )بـَنْي(؟  قلت:

 ألهنا مالزمة للنصب على الظرفية، فال تقع إال ظرفا  قال:

 غرُي صحيح  قلت:

 بل صحيح، وإال فائتين مبثال على وقوعها غرَي ظرف  قال:

ُنُكْم ال تقطعوه(   قلت:  )بـَيـْ

 ما هذا؟  قال:

 البَـنْيُ هنا مبعىن الوصل واملعىن: َوْصُلُكْم ال تقطعوه، فقد وقعت كلمة )بـَنْيُ( هنا امسا  قلت:

هذا مثال من عندك وال ُيَسلَُّم لك، فإن كان ما تقول صحيحا وأن )بني( يقع امسا كما يقع ظرفا فائتين  قال:
 بشاهد ال مبثال من عند نفسك

 مي شاهًداأان حجٌة يف اللغة وكفى بكال  فضحكُت وقلت:
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أَيـَْهات، لعلك ُحِصْرَت، أو كأنك انقطعَت، فظهر خطأُ ما تقوُل؛ إذ مل جتْد شاهدا غري ما اخرتعته من  فقال:
 هذا املثال الضعيف الذي يُْظِهُر الِعيَّ ووو...

 أن كفى فأشرُت إليه:

 فسكت

 إن شئَت أتيُتَك بشاهد من الكتاب  فقلت له:

  يف الكتاب شاهٌد لعرفُته وما خفَي عليَّ هيهات، لو كان عند سيبويهِ   قال:

 ما شاء هللا! أَبـََلَغْت معرفُتك بكتاب سيبويه إىل هذه الدرجة  قلت متعجبا:

 بلى، وأكثر  قال:

 على كلٍ  فأان ال أقصد كتاب سيبويه  وكنُت أعلُم أنه ذو هواجسا وظنوٍن فقلت له:

 فما تقصد؟  قال:

 أقصُد القرآن  قلت:

 تعين ابلكتاب القرآَن ؟!  فازداد تعجبا وقال:

 نعم  قلت:

 أتعين أنك ستأتيين بشاهد من القرآن الكرمي وأان ال أعلمه؟!  قال:

 أَجْل، أعين ذلك  قلت:

 فهاتِ   قال:

ُتْم تـَْزُعُموَن{  قلت: َنُكْم َوَضلَّ َعْنُكْم َما ُكنـْ َنُكْم{ قريء  ، قوله: [94]األنعام: قال تعاىل: }َلَقْد تـََقطََّع بـَيـْ }بـَيـْ
ُنُكْم{ وقرأ الباقون  ابلوجهني: الرفع والنصب، فقرأ محزة وشعبة وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر برفع النون }بـَيـْ

َنُكْم{ وأتويل الرفع على أنه اسم مبعىن الوصل أي: لقد تقطع وصُلكم، وأما النصب فعلى الظرفية  ابلنصب }بـَيـْ
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 رمبا مل أعرف ذلك ألهنا قراءة أخرى غري قراءتنا   فامحرْت وجنتاه من اخلجل وقال:

 أرأيَت إن أتيُتك بشاهد آخر من قراءتنا؟   قلت:

 أَو يوجُد ذلك؟  قال:

 بلى  قلت:

 فهاته  قال:

، فـ)هذا( مبتدأ، و)فراق( خرب، وهو مضاف [78]الكهف: قوله تعاىل: }قَاَل َهَذا ِفرَاُق بـَْييِن َوبـَْيِنَك{  قلت:
 و)بني( مضاف وايء املتكلم مضاف إليه.  و)بني( مضاف إليه،

 فما الشاهد هنا؟  قال:

الشاهد وقوع )بني( جمرورا ابإلضافة، فقد وقع يف القراءة األوىل مرفوعا ويف الثانية جمرورا فخرج عن كونه  قلت:
 مالزما للنصب على الظرفية، وظهر كونه متصرفا وجاز وقوعه انئبا للفاعل 

 نعم، ظهرت صحُة هذا  قال:

 أخِر" واقعة يف جواب الشرطقولك: إن الفاء يف قول املصنف: "فيـُْنَسُخ املتقدُم ابملت  مث قال:

 نعم  قلت:

 ملاذا مل جتعل قوله: "يـُْنَسُخ" هو جواب الشرط، أليس هذا هو الصواب؟  قال:

 كما تعلم أن )يـُْنَسخ( فعل مضارع يصلح ألن يكون شرطا  قلت:

 أجل  قال:

 وإذا كان كذلك مل يقرتن ابلفاء  قلت:

 نعم  قال:

 ولكن اقرتانه ابلفاء ليس ممتنعا  قلت:
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 فصمتا 

إذا كان اجلواب يصلح ألن يكون شرطا أبن كان مضارعا ليس منفيا بـ )ما( أو بـ )لن(، وال مقروان  قلت:
حبرف تسويف أو )قد( أو كان اجلواب ماضيا متصرفا غري مقرون بـ )قد( جاز اقرتانه ابلفاء ومل جيب أو ميتنع 

  عليٌّ( فيجوز أن تقول: )ِإْن فهم حممٌد يـَْفَهْم عليٌّ( أو )فـَيَـْفَهمُ 

 نعم  قال:

ويف حال جواز االقرتان ابلفاء للمضارع مثل: )ِإْن يفهْم حممد فيفهُم علي( يكون املضارع )فـَيَـْفَهُم(  قلت:
 مرفوعا على أنه خرب ملبتدإ حمذوف، وتكون اجلملُة جواَب الشرط.

ذكرَت مراتب درء التعارض بني الدليلني إذا كاان عامني أو خاصني وهي )اجلمع والنسخ  قال صاحيب:
 والرتجيح والتعارض( وقلت إهنا على الرتتيب

 نعم  قلت:

 ما معىن أهنا على الرتتيب؟  قال:

لنسخ بل يعين أنه إذا كان التعارض بني دليلني وقد ُعِلَم اتريُخ كلٍ  منهما فال نبدأ يف دفع التعارض اب قلت:
 نبدأ ابجلمع بينهما

 إذا كان التاريُخ معلوما فِلَم ال نبدأُ ابلنسخ؟  قال:

ألن يف اجلمع بني الدليلني إعمال هلما مجيعا وأما يف النسخ ففيه إعمال ألحدمها وترك لآلخر وال شك  قلت:
 أن العمل ابلدليلني أوىل ِمْن ترِك أحدمها

 ع وانسد ابب الرتجيح؟نعم، ولكن أرأيت إن مل ميكن اجلم  قال:

ال ميكن هذا فقد قال كثري من العلماء: ال يوجد تعادل بني األدلة حبيث ينسد ابب الرتجيح متاما أو  قلت:
 ينسد ابب اجلمع بينهما

 إيلَّ منتبها  فنظر
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 وقد كان إمام األئمة ابُن خزمية يقول: "ال يوجد حديثان صحيحان عن رسول هللا صلى هللا   فاستطردت قائال:
 .330عليه وسلم يتعارضان ويتعذر اجلمع بينهما فمن وجد من ذلك شيئا فليأتين به أان أَُؤلِ ُف بينه"

 ملَْ تضرب أمثلة على مراتب درء التعارض  قال:

 أجل، أفرتيد أمثلة عليها؟  قلت:

 بلى  قال:

 أأأ ...  قلت:

 أريد أن أسأل أوال عن عن عن ...  فقاطعين قائال:

 عن ماذا؟  قلت:

 مىت يـَُعدُّ الدليالن متعارضنْيِ؟  قال:

 وهي:  شروط للقول بتعارض الدليلنيهناك أربعة    قلت:

 صحة الدليلنْي، فال تعارض بني صحيح وضعيف -1
 التناقض أو التضاد بينهما، فإن دالَّ على حكم واحد فال تعارض -2
قدم أحدمها على اآلخر كأن يقول مرة: )ال أتكلوا ابلنهار يف رمضان( ويقول احتادمها يف الزمان، فلو ت -3

 مرة أخرى: )كلوا ابلنهار يف غري رمضان( فال تعارض لوقوع كل منهما يف زمان خمتلف عن اآلخر
 .331أال يقوم دليل يبني أن أحدمها منسوخ ابآلخر؛ ألنه إذا قام الدليل على النسخ فال تعارض -4

 حسنا، فحدثين إذن عن أمثلة دفع التعارض  قال:

 هاك هي:  قلت:

 أمثلة على اْلمع بني الدليلني إذا كاان عامَّنْي:

 

 . 75هتذيب شرح الورقات لعياض بن انمي السلمي  330

 .146شرح الورقات لسعد الشثري  331
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، وقوله تعاىل: [56]القصص:قوله تعاىل: }ِإنََّك اَل تـَْهِدي َمْن َأْحبَـْبَت َوَلِكنَّ اَّللََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء{  -1
 .  [52]الشورى:  يٍم{  }َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتقِ 

ففي األوىل نـََفى اهلدايَة عنه صلى هللا عليه وسلم، ويف الثانية أثبتها له. ووْجُه اجلمع بينهما أهنما هدايتان 
ثْـبَـَتُة فهدايُة الداللة واإلرشاد، واملعىن: إنك ال تستطيع أن 

ُ
خمتلفتان فاهلداية املنفيُة هي هدايُة التوفيق، وأما امل

لتوفيق يف قلب أحد حبيث يصري مؤمنا مهدايًّ فهذه اهلداية خاصة ابهلل تعاىل، ولكنك تدل وترشد ختلق هداية ا
 إىل الطريق املستقيم الذي َمْن تبعه ُهِديَ 

هَ  -2 ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل: »ِإَذا ُدِبَغ اإْلِ اُب فـََقْد َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: مسَِ
. مع حديث عبد هللا بن عكيم وهو: َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَكْيٍم، قَاَل: أاََتاَن ِكَتاُب النَّيبِ  332َطُهَر«

َتِة إبَِِهاٍب َواَل َعَصٍب" َتِفُعوا ِمْن اْلَميـْ  . 333صلى هللا عليه وسلم َأْن "اَل تـَنـْ

اإلهاب( اسم للجلد إذا مل يُْدَبْغ، فإذا ُدِبَغ مل ُيَسمَّ )إهااب( وإمنا فهذا ظاهره التعارض، ووُجُه اجلْمِع بينهما: أن )
ُيَسمَّى )ِشنًّا وِقْربًَة(، قال أبو داود: ومسعت أمحد ابَن شبُّوية، قال: قال النضُر بُن مُشيٍل: ُيسمى إهااًب ما مل 

إلهاب مامل يدبغ مل ُيَسمَّ إهااب فال يدخل . فيكون النهي عن االنتفاع اب334يُْدَبْغ، فإذا دبغ يُقال له: شنٌّ وقربةُ 
 حتت النهي.

 أمثلة على النسخ: 

 تقدم يف ابب النسخ أمثلتها

 قد تقدم، ولكن أخربين ألسَت تزعم أن طريق معرفة النسخ هو معرفُة التاريِخ؟  قال:

 بلى  قلت:

 

 ( 366رواه مسلم ) صحيح: 332

رقم   / 76 / 1ل )( وهو لفظه، وصححه األلباين يف إرواء الغلي 3613( وابن ماجه )4127صحيح: رواه أبو داود ) 333
38) 

 ت. األرانؤوط، ط. دار الرسالة العاملية.  215 / 6سنن أيب داود  334
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ُتُكْم َعْن زاَِيرَِة اْلُقبُ  قال: ُتُكْم َعْن حُلُوِم اأْلََضاِحيِ  فـَْوَق أرأيَت قوله صلى هللا عليه وسلم: »نـََهيـْ وِر فـَُزوُروَها، َونـََهيـْ
ُتُكْم َعِن النَِّبيِذ ِإالَّ يف ِسَقاٍء، فَاْشَربُوا يف اأْلَْسِقَيِة ُكل ِ  َها، َواَل َتْشَربُوا َثاَلٍث، فَأَْمِسُكوا َما َبَدا َلُكْم، َونـََهيـْ

 .335ُمْسِكرًا«

 ماذا فيه؟  قلت:

أليس األمر بزايرة القبور انسخ للنهي عنها وكذا ما معها من النهي عن حلوم األضاحي والنهي عن  قال:
 االنتباذ يف األسقية مث إابحة ذلك، أليس كل هذا من ابب النسخ؟

 بلى، وماذا يف هذا؟  قلت:

 أين التاريخ هنا؟  قال:

 نعم نعم، فهمُت ما تريد وسأخربُك  قلت:

 هاتِ   قال:

 طرق معرفة النسخ ثالثة:اعلم أن   قلت:

 : وهو أصرحها ومثاله حديث النهي عن زايرة القبور وعن حلوم األضاحي السابق.النص على النسخ -1
كما يف حديث َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: »َكاَن آِخُر اأْلَْمَرْيِن ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا  قول الصحايب: -2

 .336ا َمسَِّت النَّاُر«عليه وسلم تـَْرَك اْلُوُضوِء ممَّ 
ٌر َلُه  معرفة التاريخ: -3 كقوله تعاىل: }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي َفَمْن َتَطوََّع َخيـْرًا فـَُهَو َخيـْ

ُتْم تـَْعَلُموَن{  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ  الصيام ، فهذه اآلية تفيد التخيري بني[184]البقرة: َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ
، فهذه [ 185]البقرة:  واإلطعام، وأن الصيام أفضل. وقوله تعاىل: }َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّْهَر فـَْلَيُصْمُه{ 

 اآلية تفيد تعيني الصيام أداء يف حق غري املريض واملسافر، وأما يف حقهما فقضاء. 

 

 ( 977رواه مسلم ) صحيح: 335

 (. 185( والنسائي )192صحيح: رواه أبو داود ) 336
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دليل قول َسَلَمَة ْبِن اأَلْكوَِع: »َلمَّا نـََزَلْت: وهذه اآلية متأخرة يف النزول عن اآلية األوىل فتكون انسخة هلا ب
. َكاَن َمْن أَرَاَد َأْن يـُْفِطَر َويـَْفَتِدَي، َحىتَّ نـَزََلِت اآليَُة الَّيِت [184]البقرة:  }َوَعَلى الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي{ 

 .337بـَْعَدَها فـََنَسَختـَْها«

 بقي مثال الرتجيح  قال:

 مثال الرتجيح بني الدليلني املتعارضنيأجل،   قلت:

حديث عبِد هللا بِن أيب بكر، أنَّه مسع ُعروة يقول: دخلُت على مرواَن بن احلكم، َفذََكْراَن ما يكوُن منه الوضوُء، 
ا فقال َمرواُن: وِمْن َمسِ  الذكِر. فقال ُعروُة: ما َعِلمُت ذلك. فقال مرواُن: أخبَـَرتين ُبْسرَُة بن ُت َصفوان، أهنَّ

تاوضأ"مسعت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقوُل:  . مع حديث قيس بن طَْلق عن 338"ماْن ماسه ذاكراه فلي ا
أبيه، قال: َقِدمنا على نيبِ  هللا صلى هللا عليه وسلم فجاء رجٌل كأنَّه َبَدويُّ فقال: اي نيبَّ هللا، ما ترى يف َمسِ  

 .339"باضعاٌة منه"أو:   "هل هو إل ُمضغاٌة منه"تَـَوضَّأ؟ فقال:  الرجِل ذََكرَُه بعد ما يَـ 

فاحلديث األول يدل على أن َمسَّ الذَّكِر ينقض الوضوء، واحلديث الثاين يدل على أنه ال ينقضه، وال ميكن 
 اجلمع بينهما، فرجََّح العلماء احلديث األول على الثاين ملا أييت:

 أن العمل به أحوط -1
 طرقا ومصحِ ِحيه أكثرأنه أكثر   -2
ُم على الـُمْبِقي(؛ ألن  -3 أنه انقل عن الرباءة األصلية وهي عدم إجياب الوضوء، والقاعدة: )أن الناقل يـَُقدَّ

 .340مع الناقل زايدة علمٍ 

 فما سبق هو احلالة األوىل وهو أن يكون التعارض بني دليلني عامَّنْي   قال:

 أجل  قلت:
 

 ( 1145( ومسلم )4507رواه البخاري ) صحيح: 337

 ( 181رواه أبو داود ) صحيح: 338

،  16292(، وأمحد )483(، وابن ماجه )165(، والنسائي )85والرتمذي )(، 182رواه أبو داود ) حسن: 339
16295) 

 .97شرح الورقات لعبد هللا الفوزان  340
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 حدثتين عن حالتني ومها إذا كان التعارض بني دليلني عامني أو خاصني  قال:

 نعم   قلت:

 وذكرَت أن طرق دفع التعارض بينهما هي: اجلمع فالنسخ فالرتجيح فالتوقف  قال:

 نعم  قلت:

 وبقي حالتان  قال:

 نعم، الثالثة والرابعة  قلت:

 إيهِ   قال:

.  أما احلالة الثالثة ففيها يكون التعارض بني  قلت:  دليلني أحدمها عامٌّ واآلخر خاصٌّ

 نعم نعم، هذا هو الثالث، هذه هي احلالة الثالثة، فما طريق دفع التعارض فيها.  قال:

 طريق دفع التعارض فيها أن حنمل العامَّ على اخلاص ِ   قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

.  قلت:  أبن يستثىن من أفراد العامِ  ما ذُِكَر يف الدليل اخلاصِ 

 ثاالهات م  قال:

، َعْن أَبِيِه َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن النَّيبِ  صلى هللا عليه وسلم قَاَل: »ِفيَما َسَقتِ  قلت:  السََّماُء َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
 . 342الُعْشُر، َوَما ُسِقَي اِبلنَّْضِح ِنْصُف الُعْشِر«  341َوالُعُيوُن أَْو َكاَن َعَثرايًّ 

  يف القليل والكثري، فتجب فيه الزكاة سواٌء قلَّ أو كثر.فهذا احلديث عامٌّ 
 

(: ما يشرب من غري َسْقٍي إما ِبُعُروِقِه أو بواسطة املطر والسيول واألهنار، وهو ما يسمى ابلبعل، مسي بذلك من   341 )َعثَرايًّ
اء هبا. )ابلنضح( أي ابلساقية وفيه من املؤنة والكلفة يف استخراجه ما جعل زكاته نصف زكاة ما  )العاثوراء( وهي احلفرة لتعثر امل

 سقي بغري مؤنة. 

 (. 1483رواه البخاري ) صحيح: 342
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، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: »لَْيَس ِفيَما ُدوَن مَخِْس ذَ  ْوٍد َصَدَقٌة مع حديث َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِ 
قاٌة«، ِمَن اإِلِبِل، َولَْيَس ِفيَما ُدوَن مَخِْس أََواٍق َصَدَقةٌ  ِة أاْوُسٍق صادا ا ُدونا مخاْسا . فهذا خاصٌّ أخرج 343والاْيسا ِفيما
 ما نقص عن مخسة أوسق فال جتب فيه الزكاة.

فُيْحَمُل احلديث األول العامُّ على الثاين اخلاصِ  فيكون معىن احلديثني معا: فيما سقت السماء والعيون أو كان 
 ة أوسق وأما إذا كان أقل من مخسة أوسق فال جتب الزكاة فيه.َعَثرايًّ الُعْشُر إذا كان أكثر من مخس

وما ُسِقَي ابلنضِح ففيه نصُف الُعْشِر إذا كان أكثر من مخسة أوسق وأما إن كان أقل من مخسة أوسق فال زكاة 
 فيه. 

 بقيت احلالة الرابعُة وهي إذا كان كل واحد من الدليلني املتعارَِضنْيِ عاما من وجه وخاصا من وجه آخر.  قال:

 نعم، ومثاهلا أأأ ...  قلت:

ْ يل كيفية دفع التعارض بينهما.  فقاطعين قائال:  قبل املثال بـَنيِ 

ثاين، وعامَّ الثاين على خاصِ  حسنا، طريق دفع التعارض بينهما أن حنمَل عامَّ األول على خاصِ  ال قلت:
 األول.

 هات مثاهلا اآلن.  قال:

نَّىبُّ مثاهلا حديُث اْبِن َعبَّاٍس َأنَّ بـَْعَض أَْزَواِج النَّىبِ  صلى هللا عليه وسلم اْغَتَسَلْت ِمَن اجْلََنابَِة فـَتَـَوضََّأ ال قلت:
ُسُه َشْىٌء«صلى هللا عليه وسلم بَِفْضِلَها َفذََكَرْت َذِلَك َلُه فـَقَ  ، 344اَل »ِإنَّ اْلَماَء اَل يـَُنجِ  . وَعْن َأيب أَُماَمَة اْلَباِهِليِ 

ُسُه َشْيٌء ِإالَّ َما َغَلَب َعَلى رحِِيِه َوطَْعِمِه    . 345َوَلْونِِه«قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: »اْلَماَء اَل يـَُنجِ 

 

 ( 1447رواه البخاري ) صحيح: 343

وابن ماجه  ( وهو لفظه، 325( وقال: حسن صحيح، والنسائي )65(، والرتمذي )68رواه أبو داود ) صحيح لغريه:  344
(370 .) 

)إال ما غلب على رحيه وطعمه ولونه( فإهنا مل تصح سندا ولكن العمل عليها عند أهل العلم   ضعيف ِبذه الزَيدة:  345
وحكى ابن املنذر اإلمجاع على ذلك فقال: أمجع العلماء على أن املاء القليل والكثري إذا وقعت فيه جناسة فغريت له طعما أو  

 . لوان أو رحيا فهو جنس
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 فهذا احلديث:

 عامٌّ ِمْن وْجٍه وهو أن املاء ال ينجسه شيء. فهذا يشمل القليل والكثري.  -
 وخاصٌّ من وجه وهو كون املاء ال ينجس ما مل يتغري، فإن تغري رحُيه أو طعُمه أو لونُه جنس -

ْعُت َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم ُسِئَل َعْن اْلَماِء َيُكوُن ابِ  ْلَفاَلِة ِمْن اأْلَْرِض، َوَما مع حديث ابن عمر قَاَل: مسَِ
َباِع؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم: "ِإَذا بـََلَغ اْلَماُء قـُلَّتَـنْيِ ملَْ   ْسُه َشْيٌء"يـَُنوبُُه ِمْن الدََّوابِ  َوالسِ   .346يـَُنجِ 

 فهذا احلديث:

 فهذا خاصٌّ ابلقلتني فما فوقهماخاصٌّ من وجه وهو أن املاء الذي يبلغ قلتني فأكثر ال حيمل اخلبث،   -
 وعامٌّ من وجه وهو أنه ال حيمل اخلبث سواء تغري أم مل يتغري. -

 فإذا محلت عام األول على خاص الثاين كان املعىن: املاء ال ينجسه شيء إذا بلغ قلتني

طعمه أو لونه،  وإذا محلت عام الثاين على خاص األول كان املعىن: املاء ال حيمل اخلبث ما مل يتغري رحيه أو
 وصار معىن احلديثني معا: إذا بلغ املاء قلتني مل ينجس إال ابلتغريُِّ، وما تغريَّ تنجََّس سواء قلَّ أو كثـَُر.

 قد حدثتين عن أمثلة دفع التعارض   قال:

 أجل  قلت:

 هال أعطيتين مثاال على دليلني متعارضني أحدمها صحيح واآلخر ضعيف  قال:

 ذه احلالة ال يوجد تعارضقد علمت أنه يف ه  قلت:

 نعم، علمُت هذا، ولكين أريد مثاال على هذه احلالة  قال:

حسنا، مثاله ما ورد أنه صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع وعند الرفع  قلت:
، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َرأَْيُت َرُسوَل هللِا  صلى هللا عليه وسلم ِإَذا افْـتَـَتَح الصَّاَلَة َرَفَع َيَدْيِه من الركوع، ولفظه: َعْن َساملٍِ

 

 ( وهو لفظه. 518، 517(، وابن ماجه )67(، والرتمذي )65، 64رواه أبو داود ) صحيح: 346
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. فهذا معاَرٌض مبا 347نْيِ َحىتَّ حُيَاِذَي َمْنِكبَـْيِه، َوقـَْبَل َأْن يـَرَْكَع، َوِإَذا َرَفَع ِمَن الرُُّكوِع، َواَل يـَْرفـَُعُهَما بـَنْيَ السَّْجَدتَـ 
سلم كان إذا افتَـَتَح الصالَة رفَع يديِه إىل قريِب من أُُذنَيه، مث ال روي عن الرباء: أن رسوَل هللا صلى هللا عليه و 

. مث رواه أبو داود من طريق أخرى عن سفياِن )هو ابن عيينة(، عن يزيد، حنَو حديِث شريك، مل يقل: 348يعودُ 
"مث ال يعوُد" قال سفيان: قال لنا ابلكوفة بعد: "مث ال يعوُد" قال أبو داود: روى هذا احلديث ُهشيم وخالد 

 . مل يذكروا: "مث ل يعود"وابُن إدريس عن يزيد،  

ن األول الذي فيه أنه صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبرية اإلحرام وعند الركوع فهنا ال تعارض أل
وعند الرفع من الركوع، حديث صحيح واآلخر الذي فيه أنه يرفعهما عند تكبرية اإلحرام مث ال يعود حديث 

  ضعيف. وهللا أعلم.

 

 ( وهو لفظه. 390( ومسلم )739، 738، 736،  735رواه البخاري ) صحيح: 347

 ( وفيه يزيد بن أيب زايد وهو ضعيف، وشريك بن عبد هللا وهو سيء احلفظ. 750رواه أبو داود ) ضعيف:  348
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 اإلمجاع

 قال املصنف رمحه هللا تعاىل

مْجااُع: اِء أاْهِل اْلعاْصِر عالاى ُحْكِم احلْااِدثاِة.  واأامَّا اإْلِ اُق ُعلاما  ف اُهوا اتهِفا

ْرِعيَّةا. اءا، وان اْعيِن اِبحلْااِدثاِة: احلْااِدثاةا الشَّ اِء: اْلُفقاها  وان اْعيِن اِبْلُعلاما

  :)  استئنافية أو عاطفة  )وا

 حرف تفصيل وتوكيد فيه معىن الشرط  )أامَّا(:

مْجااُع(:  مبتدأ، وهو من مجلة اجلواب )اإْلِ

 فاء اجلزاء واقعة يف جواب )أما(، ومزحلقة عن موضعها واألصل )فاإلمجاع هو ...(  )فا (:

:)  مبتدأ  )ُهوا

اُق(:  خرب  )اتهِفا

 ومجلة )هو اتفاق( يف حمل رفع خرب املبتدإ )اإلمجاع(

 ، أو )مهما(، أو جواهبما معا)اإلمجاع هو اتفاق( مجلة جواب )أما(ومجلة  

ومجلة )أما اإلمجاع ...( معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكالم" إن جعلت الواو عاطفة، أي: فأما أقسام 
من اإلعراب الكالم فكذا، واألمر كذا، والنهي كذا وأما العامُّ فكذا... وأما اإلمجاع فكذا ...اخل، أو ال حمل هلا  

 استئنافية إن جعلت الواو استئنافية

 و)اتفاق( مضاف

اِء(:  مضاف إليه، وهو مضاف أيضا  )ُعلاما

 مضاف إليه، وهو مضاف أيضا  )أاْهِل(:

 مضاف إليه )اْلعاْصِر(:
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 متعلق بـ )اتفاق(، و)حكم( مضاف  )عالاى ُحْكِم(:

 مضاف إليه  )احلْااِدثاِة(:

  :) ملا قال: "اتفاق علماء العصر ...اخل" كأن سائال سأله: ومن علماء العصر؟  لالستئناف البياين فإنه )وا
 فقال: ونعين ابلعلماء كذا.

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مسترت وجواب  )ن اْعيِن(:
 تقديره حنن، واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب

اِء(:)اِبْلُعلا   متعلق بـ )نعين(  ما

اءا(:  مفعول به  )اْلُفقاها

 مثل )ونعين ابلعلماِء الفقهاَء(، و)احلادثَة( مفعول به.  )وان اْعيِن اِبحلْااِدثاِة احلْااِدثاةا(:

ْرِعيَّةا(:  نعت لـ)احلادثَة( ونعت املنصوب منصوب  )الشَّ

 املعىن

 هذا هو الدليل الثالث من أدلة األحكام الشرعية املتفق عليها وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس.  

فمثاله قوله تعاىل: }َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ نُوٍح ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه   العزميطلق على العزم، واالتفاق فأما    واإلمجاع يف اللغة:
ُكْن أَْمرُُكْم ْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكرِيي ِِباَيِت اَّللَِّ فـََعَلى اَّللَِّ تـَوَكَّْلُت فََأمجُِْعوا أَْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم مُثَّ اَل يَ اَيقـَْوِم ِإْن َكاَن َكبـَُر َعلَ 

ًة مُثَّ اْقُضوا ِإيَلَّ َواَل تـُْنِظُروِن{  قامي بني ، قال اإلمام الطربي: يقول: إن كان شق عليكم م[71]يونس:  َعَلْيُكْم ُغمَّ
أظهركم، وتذكريي ِبايت هللا، فعزمتم على قتلي أو طردي من بني أظهركم، فعلى هللا اتكايل وبه ثقيت، وهو 

 .349َسَندي وظهري = }فََأمجُِْعوا أَْمرَُكْم{، يقول: فأعدُّوا أمركم، واعزموا على ما تنُوون عليه يف أمري

 . وهو املناسب للمعىن االصطالحي.350كذا(: اتفقوا عليهفمن قوهلم: )أمْجَُعوا على  التفاق  وأما  
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)اتفاق علماء أهل العصر على حكم احلادثة( فلو اختلفوا مل يكن هناك إمجاع، ولو  اإلمجاع يف الصطالح:
 اتفق الَعَوامُّ على شيء مل يـُْعَتدَّ ابتفاقهم.

غري الفقهاء على شيء مل يكن هو اإلمجاع املراد هنا   وفسََّر املصنُف املراد بـ )العلماء( أبهنم الفقهاء يعين لو اتفق
 كاتفاق النحويني على أن الفاء تفيد التعقيب مثال.

 وفسََّر املراد بـ )احلادثة( أبهنا احلادثة الشرعية: كِحلِ  البيِع والنكاح، وحرمة قتل النفس بغري حق 
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 قال املصنف رمحه هللا تعاىل

لاةٍ  ا؛ ِلقاْوِلِه صلى هللا عليه وسلم: "لا جتاْتاِمُع أُمَّيِت عالاى ضاالا ٌة ُدونا غارْيِها ِذِه اأْلُمَِّة ُحجَّ ِإمْجااُع ها  ." وا

ِذِه اأْلُمَِّة. ِة ها ْرُع وارادا ِبِعْصما  واالشَّ

:)  استئنافية   )وا

 مبتدأ، ومضاف )ِإمْجااُع(:

ِذِه(:  يف حمل جر مضاف إليهاسم إشارة مبين على الكسر    )ها

 بدل أو عطف بيان من اسم اإلشارة، وبدل اجملرور جمرور مثله  )اأْلُمَِّة(:

ٌة(:  خرب  )ُحجَّ

:)  ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو مضاف  )ُدونا

ا(:  )غري( مضاف إليه، و)غري( مضاف، و)ها( مضاف إليه  )غارْيِها

حرف جر مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب، و)قول( جمرور ابلالم وعالمة  الالم تعليلية وهي )لِقاْولِِه(:
جره الكسرة الظاهرة، واجلار واجملرور متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير )وذلك كائن لقوله( فـ)ذلك( 

 مبتدأ و)كائن( خرب وهو متعلَّق الظرف، و)قول( مضاف والضمري )اهلاء( مضاف إليه

اسم اجلاللة  )هللا(فعل ماٍض مبين على فتح مقدر ال حمل له من اإلعراب،  )صلى(  عليه وسلم(:)صلى هللا
معطوفة على مجلة )صلى  )وسلَّما(متعلق بـ )صلَّى( واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب،  )عليه(فاعل، 

 التقدير: )وسلم هللا عليه(هللا عليه( وقد حذف الفاعل والظرف من الثانية لداللة األوىل عليهما و 

لاٍة"(: فعل مضارع مرفوع ألنه مل يسبْقُه انصب وال جازم )جتتمُع(: انفية،  )ل(: )"لا جتاْتاِمُع أُمَّيِت عالاى ضاالا
)أُمَّة( فاعل مرفوع وعالمة رفعه املقدرة على آخره منع من ظهورها  )أُمَّيِت(:وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، 

لكسرة ملناسبة ايء املتكلم، و)أمَّة( مضاف و)ايء املتكلم( مضاف إليه، )على ضاللة( متعلق بـ اشتغال احملل اب
 )جتتمع(.
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 واجلملة يف حمل نصب مقول القول )لَِقْولِِه( 

:)  استئنافية   )وا

ْرُع(:  مبتدأ  )الشَّ

 فعل ماض، والفاعل مسترت جوازا تقديره هو يعود على )الشرع(   )وارادا(:

ِة(:    متعلق بـ )ورد(، و)عصمة( مضاف )بِِعْصما

ِذِه(:  مضاف إليه )ها

 بدل أو عطف بيان من اسم اإلشارة   )اأْلُمَِّة(:

 واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب

 املعىن

 ع يف بيان حجيته، ومجهور املسلمني على أنه حجة شرعية جيب العمل هبا.ملا فرغ من تعريف اإلمجاع شر 

واستدل املصنف على حجيته حبديث: "ال جتتمع أميت على ضاللة" وهو حديث ضعيف وله طرق ميكن أن 
وله شواهد تشهد   351يصل مبجموعها إىل احلسن. على أن معناه صحيح، بل قيل: إنه من املتواتر املعنوي

ْعُت َرُسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يـَُقوُل: »َلْن يـَزَاَل قـَْوٌم ِمْن أُمَّيِت لصحة معناه  منها حديُث اْلُمِغريَِة، قَاَل: مسَِ
 .352ظَاِهرِيَن َعَلى النَّاِس، َحىتَّ أَيْتِيَـُهْم أَْمُر هللِا َوُهْم ظَاِهُروَن«

، وقوله: }َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن [15]لقمان:   َأاَنَب ِإيَلَّ{ ومن أدلة صحة اإلمجاع قوله تعاىل: }َواتَِّبْع َسِبيَل َمنْ 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نـَُول ِِه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوسَ  َ لَُه اهْلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ  . [115]النساء:  اَءْت َمِصريًا{  بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

 قال صاحيب

 

 . 642 / 2غاية املرام يف شرح مقدمة اإلمام للتلمساين  351
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 ذكرت أن اإلمجاع هو اتفاق علماء العصر على حكم احلادثة  قال:

 أجل  قلت:

 وذكرت أن )االتفاق( خُيْرُِج اخلالفَ   قال:

 نعم  قلت:

 أرأيت لو اتفق مائٌة وخالف واحد هل يـَْبُطُل اإلمجاُع بسببه؟   قال:

 قبل أن أجيبك أسألك: مىت اجتمع مائة جمتهد يف عصر واحد؟  قلت:

 املصنُف العلماَء ابلفقهاِء؟  أملَْ يـَُفسِ رِ   قال:

 بلى، ولكن ليس املراد ابلفقيه من حيفظ الفروع أو ينقل مذهب إمامه وإمنا املراد ابلفقهاء اجملتهدون منهم   قلت:

 اجملتهدون فقط؟  قال:

 نعم  قلت:

 لفمل أكن أعلم هذا ولكن َهْب أهنم اجتمعوا يف عصر واحد فاتفق تسعٌة وتسعون منهم على حكٍم وخا قال:
 واحٌد هل يبطل اإلمجاع أو ال ينعقد بسببه؟

الراجح أنه إن كان ممن يـُْعَتدُّ خبالفه مل ينعقد اإلمجاع بدونه، وقيل: َتُضرُّ خمالفُة االثنني دون الواحد،  قلت:
وقيل: تضر خمالفة الثالثة دون الواحد واالثنني، وقيل: تضر خمالفتهم إذا بلغوا حد التواتر وال تضر إن مل 

 . 353لغوهيب

 أرأيت لو مل يكن يف العصر إال جمتهد واحد فقط هل يـَُعدُّ قولُُه إمجاًعا؟  قال:

 ال  قلت:

 وملَ؟  قال:

 

 . 246غاية املأمول للرملي  353
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 ألان ذكران أن من شروط اإلمجاع: )االتفاق(، وأقل ما َيْصُدُق به االتفاُق اثنان.  قلت:

 تقوُل شروط اإلمجاع؟  قال:

 نعم  قلت:

 وما هي؟  قال:

 هي:شروط صحة اإلمجاع   قلت:

 االتفاق، فلو خالف واحد أو أكثر من اجملتهدين مل ينعقد اإلمجاع -1
 وام وال املقلدينأن يكون االتفاق بني اجملتهدين فال عربة ابلع -2
أن يكون االتفاق بني اجملتهدين املوجودين يف عصر واحد، فال عربة مبن مات قبل انعقاد اإلمجاع وال  -3

 مبن سيأيت.
ْجِمُعون من املسلمني فال عربة مبجتهد كافر -4

ُ
 أن يكون امل

 أن يكون اإلمجاع بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم -5
 ة ابإلمجاع على األمور العقلية أو الدنيويةأن يكون اإلمجاع على أمر شرعي فال عرب  -6

 ذكرت أن من شروط اإلمجاع أن يكون بني اجملتهدين املوجودين يف عصر واحد  قال:

 نعم  قلت:

 أرأيت التابعيَّ اجملتهَد الذي أدرك الصحابة هل يعترُب قوله معهم؟  قال:

 نعم؛ ألنه من علماء أهل العصر  قلت:

 وذكرت أن من شروط اإلمجاع أن يكون بعد وفاة النيب صلى هللا عليه وسلم.  قال:

 نعم  قلت:

 وملَ؟  قال:

 ألنه صلى هللا عليه وسلم إن وافقهم فاحلجة يف قوله هو، وإن خالفهم فال اعتبار بقوهلم دونه.  قلت:
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 فلماذا ال ينعقد اإلمجاع مع خمالفة واحد فقط؟  قال:  

 ه لزمه أن يرتك ما أداه إليه اجتهاُده وأن يقلد غريه يف اجتهاده، وهذا ال يقول به أحدألنه لو انعقد بدون  قلت:

 فهال انعقد اإلمجاع يف حقهم دونه؟  قال:

 هذا حمال أيضا.  قلت:

 وملَ؟  قال:

ألنه يلزم عليه أن يكون اإلمجاع دليال يف حق بعض األمة )وهم اجملتهدون اجملمعون( وغري دليل يف حق  قلت:
 األمة )وهو اجملتهد املخالف( وهذا حمال أن يكون الشيء دليال وغري دليل.بعض  

 وذكرت أن من شروطه أن يكون اجملتهدون من املسلمني دون الكفار  قال:

 نعم  قلت:

 أرأيت إن كان أحد اجملتهدين فاسقا؟  قال:

 الراجح اعتبار موافقة اجملتهد الفاسق بناء على عدم اعتبار العدالة يف االجتهاد  قلت:

 فلماذا اختص اإلمجاع هبذه األمة؟ وملاذا مل يكن إمجاع األمم السابقة حجة أيضا؟  قال:

 وحيك  قلت له:

 مقشعرا فنظر إيلَّ 

 أترى إمجاع اليهود حجًة وقد أمجعوا على أن النيبَّ املنتظَر مل أيِت بعد؟!   فقلت له:

 ل ل ل ل ال.  فتلعثم وقال:

 أترى إمجاع النصارى على التثليث حجة؟  قلت:

 ببنِت َشَفه، وعلَم أن اإلمجاع خاصٌّ هبذه األمة.  فلم ينبس
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 من مسائل اإلمجاع

 قال املصنف رمحه هللا تعاىل

.وااإلمجاع ُحجَّ  انا يف أايِه عاْصٍر كا  ٌة عالاى اْلعاْصِر الثَّاين وا

راُط اْنِقرااُض اْلعاْصِر عالاى الصَِّحيِح.  والا ُيْشت ا

قَّها واصاارا ِمْن أاْهِل اِل  يااِِتِْم وات افا ْر ق اْوُل ماْن ُوِلدا يف حا ب ا ْرٌط؛ يُ ْعت ا اِد. فاِإْن قُ ْلناا: اْنِقرااُض اْلعاْصِر شا  ْجِتها

ُْم أاْن ي اْرِجُعوا عاْن ذاِلكا احْلُْكِم.  واهلا

:)  استئنافية   )وا

مْجااُع(:  مبتدأ )اإْلِ

ٌة(:  خرب  )ُحجَّ

 متعلق مبحذوف صفة لـ)حجة( أي: حجٌة كائنٌة على العصر الثاين  (:)عالاى اْلعاْصرِ 

 نعت للعصر جمرور وعالمة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل  )الثَّاين(:

:)  عاطفة  )وا

  :)  معطوف على )على العصر(، و)أي ( مضاف)يف أايِه

 مضاف إليه  )عاْصٍر(:

:) انا اتمة وهي فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب والفاعل مسترت جوازا يعود على )عصر(  )كا
واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جر صفة لـ)عصر(، أي: واإلمجاع حجة يف أي عصر ُوِجَد، يعين يف كل 

 العصور اليت توجد إىل يوم القيامة.

:)  استئنافية   )وا

:)  انفية  )لا
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راطُ   فعل مضارع مبين للمجهول مرفوع ألنه مل يسبقه انصب وال جازم وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  (:)ُيْشت ا

 انئب فاعل، ومضاف  )اْنِقرااُض(:

 مضاف إليه )اْلعاْصِر(:

إما أن يقال: إنه متعلق مبحذوف نعت للمصدر املفهوم من قوله: "ال يشرتط" أو يقال: إنه  )عالاى الصَِّحيِح(:
خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير على احلالني: )عدم االشرتاط كائن على القول الصحيح(، متعلق مبحذوف 

 فـ"كائن" نعت على األول، وخرب على الثاين، فتأمل.

 فاء الفصيحة  )فا (:

 شرطية  )ِإْن(:

)قال( فعل ماض مبين على السكون التصاله بـ )ان( الفاعِلني يف حمل جزم فعل الشرط، و)ان( ضمري  )قُ ْلناا(:
 رفع متحرك مبين على السكون يف حمل رفع فاعل

 مبتدأ، ومضاف )اْنِقرااُض(:

 مضاف إليه )اْلعاْصِر(:

ْرٌط(:  خرب )شا

 واجلملة يف حمل نصب مقول القول

ْر(: ب ا لمجهول جمزوم ألنه جواب الشرط، وأما ابلرفع )يُعترُب( فعلى إضمار الفاء: فعل مضارع مبين ل )يُ ْعت ا
 )فيعترُب(، على رأي الكوفيني، أو على أنه دليُل اجلواب ال نفس اجلواب.  

 انئب فاعل، ومضاف  )ق اْوُل(:

 اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه  )ماْن(:

:) على الفتح ال حمل له من اإلعراب، وانئب الفاعل مسترت جوازا يعود فعل ماض مبين للمجهول مبين  )ُوِلدا
 على )َمْن( وهو العائد، ومجلة الفعل وانئب الفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول: )َمْن(.
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يااِِتِْم(:  متعلق بـ )ُوِلَد(  )يف حا

:)  عاطفة  )وا

قَّها(: اب، والفاعل مسترت يعود على )َمْن( واجلملة ال حمل هلا فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعر  )ت افا
 من اإلعراب معطوفة على مجلة الصلة

:)  عاطفة  )وا

:)  فعل ماض انقص من أخوات كان، وامسه مسترت جوازا يعود على )َمْن(  )صاارا

 متعلق مبحذوف خرب )صار(، و)أهل( مضاف  )ِمْن أاْهِل(:

اِد(:  مضاف إليه  )اِلْجِتها

 حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة الصلة  واجلملة ال

:)  استئنافية   )وا

ُْم(:  متعلق مبحذوف خرب مقدم  )هلا

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

فعل مضارع منصوب بـ)أْن( وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، و)واو اجلماعة(  )ي اْرِجُعوا(:
 فاعل. و)أْن( والفعل )يرجع( يف أتويل مصدر مبتدأ مؤخر

 ومجلة )يرجعوا( من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َأْن(

:)  ف خطابمتعلق بـ )يرجع( والالم للبعد والكاف حر   )عاْن ذاِلكا

 بدل أو عطف بيان من اسم اإلشارة )ذا(  )احْلُْكِم(:

 املعىن
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ذكر هنا أن اإلمجاع إذا انعقد يف أي عصر من العصور فإنه يكون حجًة على مجيع العصور اليت بعده إىل يوم 
 القيامة وال جيوز ِلَمْن بعدهم خمالفته. 

ْجِمعنَي، بل إذا 
ُ
يَِّتِه اشرتاُط انقراِض العصِر، وموِت مجيِع امل مث ذَكَر أنه ليس من شروط صحة اإلمجاع وُحجِ 

اع يف أي وقت صار حجًة ِمْن َوْقِت انعقاده إىل يوم القيامة، وهذا هو الصحيح. وذهب قوٌم إىل انعقد اإلمج
 اشرتاط انقراض العصر وهو قوٌل مرجوٌح.

مث ذكر أن من مثرات هذا اخلالف بياَن حكم هذه املسألة وهي: أن اإلمجاع إذا انعقد يف عصر من العصور مث 
هؤالء اجملمعني وتفقََّه وصار جمتهدا مثلهم مث وافقهم على إمجاعهم أو خالفهم هل ُوِلَد أحُد اجملتهدين يف حياِة 

 يـُْعتَـبَـُر قولُُه معهم أو ال؟ يعين لو خالفهم هل ينتقض اإلمجاع مبخالفته؟

فعلى الرأي الراجح عند املصنف وهو عدُم اشرتاِط انقراض العصر ال يُعترُب قولُُه معهم، وأما على قوِل َمِن 
انقراض العصِر فإن قوَلُه يكون ُمْعتَـبَـرًا فلو خالفهم انتقض اإلمجاع مبخالفته؛ إذ إنه ِمْن شروط صحة  اشرتط

 اإلمجاع انقراُض العصر، والعصُر مل ينقرض بْعُد فاإلمجاع مل ينعقْد بعُد.

 وهلم على القول املرجوح أن يرجعوا عن ذلك احلكِم الذي أمجعوا عليه

 فليس هلم الرجوُع عنهوأما على القول الصحيح  

 قال صاحيب

 ملاذا محلت قوله: "حجة على العصر الثاين" على أن املراد به مجيع العصور اليت بعده؟  قال:

ألن هذا هو املراد، فليس من املعقول أن يكون املراد أن اإلمجاع إذا انعقد يف عصر من العصور فإنه  قلت:
طع حجيته فال يكون حجة على العصر الثالث والرابع ... إىل يكون حجة على العصر الثاين الذي يليه مث تنق

 يوم القيامة.

 الثاين".  نعم، هذا صحيح، ولكن أال ترى أن قوله: "ويف أي عصر كان" تكرارًا لقوله: "حجة على العصر  قال:

 ال، ليس تكرارا  قلت:

 : "على العصر الثاين"؟كيف ذلك؟! أمل تذكر يف اإلعراب أن قوله: "يف أي عصر" معطوف على قوله  قال:
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 بلى  قلت:

 وهذا معناه أن أتويل كالم املصنف هكذا: )اإلمجاع حجٌة على العصر الثاين وحجٌة يف أيِ  عصٍر كان(  قال:

 نعم، هذا هو أتويُله.  قلت:

 متعجبا: كيف ال يكون هذا تكرارا؟! فقال:

 عندان هنا مجلتان:  قلت:

 العصر الثاين( وهذه املراد هبا بيان حجيته على العصور اليت تليه إىل يوم القيامة)اإلمجاع ُحجٌَّة على   -األوىل 

)اإلمجاع ُحجٌَّة يف أي عصٍر كان( وهذه املراد هبا بيان جواز انعقاد اإلمجاع يف أي عصر كان من  -الثانية 
 العصور وأنه ال خيتص بعصر الصحابة فقط كما قيل.

را قليال مث قال:  نعم نعم، أهذا هو املراد؟  ايااااه،  فتفكَّ

 نعم  قلت:

 فاأُلوىل يف بيان حجيته إذا انعقد، والثانية يف بيان جواز وقوعه وانعقاده يف أي عصر من العصور وأنه قال:
 يكون حجًة إذا انعقد.

 نعم، هذا هو املقصود  قلت:

 أرأيت قول املصنف: "وهلم أن يرجعوا عن ذلك احلكم" مع تصحيحه سابقا عدم اشرتاط انقراض العصر، قال:
 أليس هذا تناقضا؟

 نعم، ليس تناقضا  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

ألن قوله: "وهلم أن يرجعوا عن ذلك احلكم" إمنا هو على القوِل املرجوح الذي يشرتط انقراَض العصِر  قلت:
ألتني ومها: اعتباُر قوِل َمْن ُوِلَد يف حياهتم وصار فقيها جمتهدا مثلهم، والثانيُة هذه وهي: أن فقد ذكر عليه مس

 هلم أن يرجعوا عن ذلك احلكم الذي أمجعوا عليه.
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 نعم نعم، كأنه ذكر هذه املسألة على قول َمِن اشرتط انقراَض العصر ال على ما اختاره من عدم اشرتاط قال:
 ذلك

 اكنعم، هو ذ  قلت:

 ولكن أليس قوُل َمِن اشرتَط انقراَض العصر هو الصحيُح؟  قال:

 وملَ؟  قلت:

 ألن من املعقول جدا أن خيالَف بعُضُهُم اجتهاَدُه فريجَع عنه، فكيف نقوُل: إن اإلمجاع إذا انعقد ال جيوز قال:
عصرهم حىت يكون أوُل قوهلِِْم  نقُضُه؟! واإلمجاع مل ينعقْد إال هبم ومل ينتقْض إال هبم أيضا، فال بد من انقراض

 وآخرُُه واحدا على السواء.

 هذا وإن ساَعَدُه العقُل، مل يساعْدُه النـَّْقلُ   قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

أمل يسبق حديُث: "ال جتتمع أميت على ضاللة" وذكران أن معناه متفق عليه بني العلماء بل ذهب  قلت:
 بعضهم إىل أنه من املتواتر املعنوي؟

 بلى  قال:

فإذا انعقد اإلمجاع يف وقٍت من األوقات مث انتقض فهذا معناه أن األمَة قد اجتمعْت على ضاللة يف  قلت:
ذه الضاللة، وهذا خالف الثابت من عصمة هذه األمة من االجتماع على وقت من األوقات مث رجعت عن ه

 ضاللة.
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 أنواع اإلمجاع واإلمجاع السكويت

 قال املصنف:

ْعِض. ْعِض وابِِفْعِل اْلب ا  وااإلمجاع ياِصحُّ بِقاْوهلِِْم وابِِفْعِلِهْم. وابِقاْوِل اْلب ا

اِر ذاِلكا واُسُكوِت    اْلبااِقنيا عاْنُه.واانِْتشا

:)  استئنافية   )وا

مْجااُع(:  مبتدأ )اإْلِ

:)  فعل مضارع والفاعل مسترت جوازا يعود على )اإلمجاع(  )ياِصحُّ

 واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب

 ومجلة املبتدإ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية 

 )بقول( متعلق بـ )يصح(، و)قول( مضاف و)هم( مضاف إليه  )بِقاْوهلِِْم(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )بقوهلم( )بِِفْعِلِهْم(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )بقوهلم(، و)قول( مضاف )بِقاْوِل(:

ْعِض(:  مضاف إليه  )اْلب ا

ْعِض(:  مثل )بقول البعض( ومعطوفة عليها ال على )بقوهلم(  )وابِِفْعِل اْلب ا

:)  عاطفة  )وا

اِر(:  معطوف على )بقول(   )انِْتشا
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 و)انتشار( مضاف 

:) )ذا( اسم إشارة مضاف إليه، والالم للبعد والكاف حرف خطاب، واإلشارة إىل )قول البعض( و)فعل  )ذاِلكا
 البعض(

:)  عاطفة  )وا

 معطوفة على )انتشار(، و)سكوت( مضاف  )ُسُكوِت(:

:)  الياء ألنه مجع مذكر سامل  مضاف إليه جمرور وعالمة جره  )اْلبااِقنيا

 متعلق بـ )سكوت( )عاْنُه(:

 املعىن

 وهي أربعة أنواع:  أنواع اإلمجاعذكر هنا    

أبن يتكلم كل واحد من الفقهاء اجملتهدين بذلك احلكم، وهذا يسمَّى: اإلمجاع  اإلمجاع القويل:-النوع األول
 الصريح.

أبن يفعلوا كلهم فعال واحدا فيُدل  فعلهم هذا على أن هذا الفعل مأذوٌن فيه إما  اإلمجاع الفعلي:-النوع الثاين
كالطائرات والسيارات فهذا إمجاع على أنه مباح أو مندوب أو مكروه. ومثاله: استعماهلم وسائل النقل احلديثة 

 فعلي يدل على جواز ركوهبا واستعماهلا.

 .354وقد قيل إن هذا النوَع ال يكاُد يتحقق؛ فإن األمَة مىت فعلْت شيئا فالبد من متكلم حيكم بذلك الشيء

كوب مثاله: أن يقول بعض اجملتهدين: ر  :اإلمجاع املنعقُد بقول بعض اجملتهدين وفعل بعض-النوع الثالث
 الطائرات جائز، وال يقول اآلخرون ذلك لكنهم يركبوهنا

 

مطبوع هبامش حاشية الشيخ السوسي على قرة العني، وشرح   140قرة العني شرح ورقات إمام احلرمني للحطاب الرعيين  354
 . 269الورقات البن الفركاح 
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وهو أن يقول بعضهم: )حكُم هذه املسألِة كذا(، وينتشر هذا القوُل عنهم   اإلمجاع السكويت:-النوع الرابع
ُلَغ مجيَع اجملتهدين املوجودين يف هذا العصر، مع ُمِضيِ  مدٍة ميكُن فيها النظُر عادًة، وكوِن املس ألِة حىت يـَبـْ

 اجتهادي ًة تكليفيًَّة، وجَتَرُِّد السكوِت عن أمارِة ُسْخٍط أو رًِضا.

 قال صاحيب

 ملاذا أعاد الباء يف قوله: "بقوهلم وبفعلهم"؟  قال:

ألنه لو قال: "واإلمجاع يصحُّ بقوهلِِْم وفعِلِهم" ألوهَم أنه ال يصحُّ إال ابجتماعهما فلما أعاد الباء يف  قلت:
)وبفعلهم( قطع هذا الوهَم وأفاد أنه يصح بكل واحد منهما على انفراده، أي: يصح اإلمجاع بقوهلم فقط كما 

 يصح بفعلهم فقط.

 لقرآن يف املصاحف.قد مثلوا لإلمجاع الفعليِ  جبمِع ا  قال:

ِم املشورة فيه ِمْن ِقَبِل الصحابة، أي إن القول قد تقدم على الفعل؛  قلت: نعم، ولكن اعرتض على ذلك بتقدُّ
 فليس هذا من نوع اإلمجاع الفعلي.

 نعم، ليس منه.  قال:

وهذا ال يسمَّى  لكن ميكن أن يقال: إن القول املتقدم مل يكن جازما بل كان مرتددا بني اجلواز واملنعِ  قلت:
 إمجاعا.  

 هذا كالم سليم أيضا، ومعىن هذا أنه مثال صاحلٌ لإلمجاع الفعلي ِ   قال:

 رمبا؛ فإنه قد يُنازَُع فيه أبن القول كان مرتددا بني اجلواز واملنع مث اتفقت أقواهلم على اجلواز ففعلوا.  قلت:

 ذكرت أن اإلمجاع الفعليَّ يدل على أن الِفْعَل مأذوٌن فيه إما ابإلابحة أو الندب أو الكراهة  فسكتا مث قال:

 بلى  قلت:

 فأين الواجُب واحملرم؟  قال:

 اإلمجاع الفعليُّ عليهماال يدلُّ    قلت:
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 وملَ؟  قال:

َحرَُّم فظاهر  قلت:
ُ
 أما امل

 ال، ليس ظاهرا  قال:

 وحيك، أفرتى أن األمَة جُتِْمُع على ِفْعِل حُمَرٍَّم؟!  قلت:

 ال ال ال، ال ميكُن هذا أبدا.  فانتفض وقال:

َحرَّمِ   قلت:
ُ
 فاإلمجاع الِفْعِليُّ ال يدلُّ على امل

 عليه  نعم نعم، ال يدلُّ   قال:

 وأما الواجُب فال يدل عليه أيضا؛ ألن الِفْعَل ال يدلُّ على الطلب اجلازم  قلت:

 نعم، صار هذا واضحا أيضا  قال:

 أرأيت اإلمجاع السكويتَّ هل هو حجة؟  قال:

هذا خمتلف فيه، والراجح أنه إمجاع معتبَـٌر وحجٌة ويصح االستدالل به، ولكنه ليس يف قوة ما قبله من  قلت:
 ع، أي إنه ليس إمجاعا قطعيا.األنوا 

 وقيل: إن هذا النوَع حجٌة ولكنه ليس إمجاعا.

 وقيل: ليس حجة وال إمجاعا؛ ألن األصل أنه ال ينسب لساكٍت قوٌل.

  



406  

 قول الصحايب

 قال املصنف: 

ْوِل   ٍة عالاى غارْيِِه عالاى اْلقا اباِة لاْيسا حبُجَّ اِحِد ِمنا الصَّحا  اْلْاِديِد.واق اْوُل اْلوا

:)  استئنافية   )وا

 مبتدأ، ومضاف  )ق اْوُل(:

اِحِد(:  مضاف إليه   )اْلوا

اباِة(:  متعلق مبحذوف حال من )واحد(.  )ِمنا الصَّحا

:) فعل ماض انقص من أخوات كان مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، وامسها ضمري مسترت جوازا  )لاْيسا
 تقديره هو يعود على )قول(

ةٍ  الباء زائدة، و)حجة( خرب ليس منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها  (:)حبُجَّ
 اشتغال احملل حبركة حرف اجلر الزائد 

 ومجلة )ليس حبجة( وما تعلق هبا يف حمل رفع خرب املبتدإ )قول(

( مضاف واهلاء مضاف متعلق مبحذوف نعت لـ)حجة( أي: ليس حبجٍة كائنٍة على غريه، و)غري )عالاى غارْيِِه(:
 إليه

 متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ حمذوف والتقدير )وهذا كائن على القول اجلديد(  )عالاى اْلقاْوِل(:

 نعت لقول  )اْلْاِديِد(:

 املعىن

تكلم املصنف هنا عن حجية قوِل الصحايب فذكر أنه ليس حبجة على املذهب اجلديد لإلمام الشافعي، وإن    
 كان حجة يف القدمي.
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 َمْن رَأى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُمْؤِمنا به ولو مرة واحدة ومات على ذلك الصحايبُّ عند احملدثني:و 

فال يريدون هذا العموم ولكن يريدون الصحايبَّ الفقيه الذي طالت صحبُته للنيب صلى هللا  عند األصولينيوأما 
 عليه وسلم واكتسب منه العلَم والفقه.

 صحايب( ما يشمل قوَله وفعله وتقريره أيضا.واملراد بـ )قول ال

 واملراد بـ )قول الواحد من الصحابة( ما يشمل االثنني فما فوقهما ما مل يبلغ حدَّ اإلمجاع

 وقول الصحايب على ثالثة أقسام:

 أن يقول الصحايبُّ قول وخيالُفه غريُه من الصحابة فهذا فيه تفصيل:-األول

ه مثله: -1 فهذا ليس حجًة اتفاقا، وليس قوُل أحدمها أوىل ابألخذ به من قول اآلخر، وال يكون   أاْن خيالفا
قول أحدمها حجة على غريه من الصحابة وال على غري الصحابة، لكن ال يـُْهَمُل قوهُلما بل يكون 

 الرتجيح بينهما بطريقة من طرق الرتجيح املعروفة.
فاُء الراشدون أو بعُضهم غريَهم من الصحابة: فالشق كما إذا خالف اخلل أن خيالفه من هو أعلم منه: -2

الذي فيه اخللفاء الراشدون أو بعُضهم يكون أرجح من غريه وأوىل ابألخذ به من الشق اآلخر. 
قال ابن القيم: "فإن كان األربعة يف شق فال شك أنه الصواُب، وإن كان أكثرهم يف شق 

فِشقُّ أيب بكر وعمر أقرب إىل الصواب، فإن اختلف فالصواُب فيه أغلُب، وإن كانوا اثنني واثنني 
أبو بكر وعمر فالصواب مع أيب بكر. وهذه مجلة ال يـَْعِرُف تفصيلها إال من له خربة واطالع على 

 .355ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقواهلم"

فهذا يكون إمجاًعا سكوتيا وقد سبق  أن يقولا الصحايبُّ قول وينتشر عنه ول يوجد له خمالٌف:-الثاين
 احلديث عنه.

فهذا اختلف فيه العلماء على  أن يقول الصحايبُّ قول ومل ينتشر عنه ومل يوجد له خمالف أيضا،-الثالث
 قولني:
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أنه ليس حبجة وهذا هو الذي نسبه املصنف للشافعي يف اجلديد وذلك ألن الشارع أمر عند االختالف -أوهلما
الكتاب والسنة ومل يرد يف شيء من النصوص الرجوع إىل قول الصحايب ومن ذلك قوله تعاىل: ابلرجوع إىل 

 } ، وقوله: }فَِإْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل اَّللَِّ [10]الشورى: }َوَما اْختَـَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإىَل اَّللَِّ
 . [59]النساء:  َوالرَُّسوِل{  

أن قول الصحايب حجة وإليه ذهب اجلمهور وهو القول القدمي للشافعي، واستدلوا على ذلك أبدلة -نيهمااث
منها حديث: "أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم" وهو حديث موضوع كما بينته يف ختريج أحاديث 

 املنهاج يسََّر هللاُ إمتامه.
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 األخبار

 تعريف اخلَب وأقسامه

 املصنف:قال  

ِذُب. ُر ماا ياْدُخُلُه الصِهْدُق وااْلكا  واأامَّا اأْلاْخبااُر: فااخلاب ا

  :)  استئنافية أو عاطفة   )وا

 حرف تفصيل وتوكيد فيه معىن الشرط  )أامَّا(:

 مبتدأ، وهو من مجلة اجلواب كما علمت سابقا  )اأْلاْخبااُر(:

ل )وأما فاألخبار اخلرب ما ...( فزحلقت الفاء عن واقعة يف جواب )أما( ومزحلقة عن موضعها واألص )فا (:
 موضعها إىل مجلة اخلرب لضرب من إصالح اللفظ

ُر(:  مبتدأ )اخلاب ا

اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع خرب، وهي واقعة على )املركب اإلسنادي( أي: اخلرب هو  )ماا(:
 املركب اإلسنادي الذي حيتمل الصدق والكذب.

 بتدإ واخلرب )اخلرب ما يدخله ...( وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب املبتدإ )األخبار(واجلملة من امل

واجلملة من املبتدإ: )األخبار( واخلرب: )اخلرب ما يدخله ... اخل( جواب )أما(، وجواب الشرط الذي انبت عنه 
مثل مذهب سيبويه -)أما( حمذوف لداللة جواب )أما( عليه وهذا مذهب سيبويه، وللفارسي قوالن: أحدمها

 . 356واآلخر أن اجلواب للشرط وجواب )أما( حمذوف، وذهب األخفش إىل أن اجلواب لـ)أما( والشرط مجيعا

ومجلة )أما األخبار فاخلرب ...( ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على قوله: "فأما أقسام الكالم" أي: فأما أقسام 
وأما العامُّ فكذا... وأما األخباُر فكذا ... اخل، إن جعلت الواو عاطفة، الكالم فكذا، واألمر كذا والنهي كذا 

 فإن جعلتها استئنافية فاجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.
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 فعل مضارع واهلاء مفعول به  )ياْدُخُلُه(:

 املوصول: )ما(.  فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول ال حمل هلا من اإلعراب صلة االسم  )الصِهْدُق(:

:)  عاطفة  )وا

ِذُب(:  معطوف على )الصدق( )اْلكا

 املعىن

شرع املصنف هنا يف الكالم على األخبار، واملقصود األعظم من هذا الباب هو الكالُم على سنة الرسول   
 صلى هللا عليه وسلم ألن السنة هي املصدر الثاين للتشريع بعد القرآن.

 أبنه: ما يدخله الصدق والكذب  )اخلَب(فعرََّف املصنُف  

ين يقسمون الكالم إىل خرب وإنشاء، فاخلرُب ما ذكره املصنف، وهذا التعريف جيري على كالم علماء العربية الذ 
 ما ال حيتمل الصدق وال الكذب.  واإلنشاء:

أبنه: ما نقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم )احلديث( ابعتباره مرادفا لـ  )اخلَب(وأما علماء احلديث فإهنم يـَُعر ُِفوَن  
.من قوٍل أو فعٍل أو تقرير أو وصٍف    ِخْلِقيٍ  أو ُخُلِقيٍ 

 وهذا هو الذي ينقسم إىل متواتر وآحاد.

 قال صاحيب

 ذكرَت أن اخلرَب هو ما يدخله الصدُق والكذبُ   قال:

 نعم  قلت:

 وكيف ذلك؟!  قال:

 وما يل أراك متعجبا ال سائال؟  قلت:

 كيف يدخل الصدُق والكذُب معا يف الكالم ومها متنافيان؟!  قال:
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 لصدق والكذب يدخالن مجيعا يف كالٍم واحٍد ويف وقت واحد ومن جهة واحدة. كأنك فهمت أن ا  قلت:

 نعم، أليس هذا هو املقصود؟  قال:

 نعم، ليس هذا هو املقصود قطعا.  قلت:

 فما املقصوُد إذن؟  قال:

املقصوُد أن الكالم يكون حمتمال ألن يدخله الصدق كما يكون حمتمال ألن يدخله الكذب فإذا قلت:  قلت:
 زيد( فهذا الكالُم حَيَْتِمُل الصدَق والكذَب: فإن كان زيد قد قام فعال فهذا الكالم ِصْدٌق وإال فهو كذبٌ   )قام

 قلَت: إن الكالم يكون حمتمال هلما  قال:

 نعم  قلت:

 فهل هذا االحتمال يكون متساواي فيهما أو أن أحدمها أرجح من اآلخر  قال:

تماله للصدق والكذِب متساواي إذا كان القائُل جمهوال، وقد يكون هذه تـُْعَرُف ابلقرائن فقد يكون اح قلت:
 الصدُق راجحا إذا كان قائُله َعْداًل، وقد يكون الكذب راجحا إذا كان قائُلُه فاسقا.

 تقوُل: إن احتماَلُه للصدق والكذب يكون متساواي إذا كان قائُله جمهوال!  قال:

 نعم  قلت:

ْرسَل؟فإذا كان هذا صحيحا فلماذا    قال:
ُ
 ال نقبل روايَة اجملهوِل؟ وملاذا نـَُردُّ احلديَث امل

 نردمها خوفا من أن يكوان كذابنْيِ   قلت:

 ولكن قد يكوان صاِدقـَنْيِ   قال:

نعم، قد يكون هذا؛ وهلذا فنحن ال نكذهُبما بل جنعلهما من ابب الضعيف الذي ميكن أن يتقوَّى بغريه   قلت:
كبار التابعني وجاء من أكثر من طريق إىل آخر شروطه، وهذه الشروط إمنا  كما يف املرسل إذا كان من مراسيل

وضعت لتكون قرائَن على أن الراوي اجملهوَل يف املرَسِل غرُي كذاٍب، وكذلك األمر يف رواية اجملهوِل احلال وهو 
 املستور أما اجملهول العني فمن ابب الضعف الشديد كما تعلم.
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ثنَي إذا كان املقصود هو الكالم على   قال: َحدِ 
ُ
فلماذا عرََّف املصنُف اخلرَب بتعريف أهل اللغة ومل يـَُعر ِْفُه بتعريف امل

 السنة ابعتبارها املصدر الثاين للتشريع؟

ُ لَك ما ذكرتُُه آنفا  قلت:  لِيـُبَـنيِ 

 وكيف ذلك؟ ال أفهُم مرادك  قال:

اعلم أوال أن من األخبار ما ال حيتمل إال الصدَق كخرب هللا تعاىل وخرِب رسولِِه صلى هللا عليه وسلم،  قلت:
 ومنه املعلوم ابلضرورة كقولنا: السماء فوقنا واألرض حتتنا والناُر حارة وحنو ذلك

 نعم  قال:

والنقيضان جيتمعان وحنو  ومن األخبار ما ال حيتمل إال الكذب كما إذا قيل: الواحد نصُف اخلمسة، قلت:
 ذلك.

 نعم  قال:

 ومن األخبار ما يكون حمتمال هلما إما مساواي أو برجحان أحدمها كما سبق   قلت:

 نعم  قال:

ُد هبذا ليقوَل: إن من األخبار املنسوبة للنيب صلى هللا عليه وسلم ما ال حيتمل إال الصدق   قلت: فاملصنف مُيَهِ 
إال الكذب كاحلديث املوضوع الذي يف رواته كذاب واحملتمل للقبوِل والرَِّد وهو   كاخلرب املتواتر، وما ال حيتمل

 الضعيف الذي ضعفه غرُي شديد.

 ذكرت أن علماء احلديث جيعلون )اخلرب( مرادفا لـ)احلديث(  قال:

 نعم  قلت:

 فهل هم متفقون على هذا  قال:
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( فكل )حديٍث( )خرٌب( وال ينعكس. هذا هو الراجح ولكن بعضهم جيعل )اخلرب( أعم من )احلديث قلت:
وقيل: )احلديث( ما نقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم، و)اخلرُب( ما نقل عن غريه؛ فلهذا يقال ملن يشتغل 

  ابلتاريخ: إخباري ، وملن يشتغل ابحلديث: حُمَدِ ث، وللمبتديء يف طلب احلديث: حديثي. 
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 تقسيم اخلَب إىل متواتر وآحاد

اتٍِر.:  قال املصنف وا اٍد واُمت ا : آحا ِسُم ِإىلا قا ُر ي ان ْ  وااخْلاب ا

 املت     وات     ر

ِذِب ِمْن ِمْثِلهِ :  قال املصنف اطُُؤ عالاى اْلكا وا ُهوا أاْن ي اْرِويا مجاااعاٌة لا ي اقاُع الت َّ ؛ وا اتُِر: ماا يُوِجُب اْلِعْلما وا ْم فااْلُمت ا
تاِهيا ِإىلا اْلُمْخَباِ عاْنهُ  اٍد.ِإىلا أاْن ي ان ْ ٍة أاْو مساااٍع، لا عاِن اْجِتها دا اها  ، واياُكوُن يف اأْلاْصِل عاْن ُمشا

 اْلح       اد

ٍل واُمْسناٍد.:  قال املصنف : ُمْرسا قاِسُم ِإىلا . واي ان ْ لا، والا يُوِجُب اْلِعْلما اُد: ُهوا الَِّذي يُوِجُب اْلعاما  وااْْلحا

 املسند

 صالا ِإْسنااُدُه.فااْلُمْسناُد: ماا اتَّ :  قال املصنف

 املرسل وحجيته

ٍة، ِإلَّ ما :  قال املصنف اباِة ف الاْيسا حبُجَّ انا ِمْن مارااِسيِل غارْيِ الصَّحا ْ ي اتَِّصْل ِإْسنااُدُه. فاِإْن كا ُل: ماا ملا رااِسيلا وااْلُمْرسا
. انِيدا ْت ماسا ْت ف اُوِجدا ا فُ تِهشا يَِّب؛ فاِإن َّها ِعيِد اْبِن اْلُمسا  سا

 ____ ____________________________ 

:)  استئنافية   )وا

ُر(:  مبتدأ )اخْلاب ا

قاِسُم(: فعل مضارع والفاعل مسترت جوازا يعود على )اخلرب( واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب،  )ي ان ْ
 ومجلة املبتدإ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية 

اٍد(:  متعلق بـ )ينقسم( )ِإىلا آحا

:)  عاطفة  )وا
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اتٍِر(: وا  معطوف على )آحاد(  )ُمت ا

 فاء الفصيحة  )فا (:

اتُِر(: وا  مبتدأ )اْلُمت ا

اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع خرب، وهي واقعة على )اخلرب( أي أن املتواتَر هو اخلرُب الذي  )ماا(:
 يوجُب العلَم.

 فعل مضارع والفاعل ضمري مسترت يعود على )ما(  )يُوِجُب(:

 مفعول به  )اْلِعْلما(:

 ة )ما(واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول ال حمل هلا من اإلعراب صل

:)  استئنافية   )وا

:)  مبتدأ  )ُهوا

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:)  فعل مضارع منصوب بـ )أْن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  )ي اْرِويا

 و)أن( والفعل يف أتويل مصدر تقديره )رواية( يف حمل رفع خرب

 عراب صلة )َأْن(فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإل  )مجاااعاٌة(:

:)  انفية  )لا

 فعل مضارع  )ي اقاُع(:

اطُُؤ(: وا  فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع نعت لـ)مجاعة(  )الت َّ

ِذِب(:  متعلق بـ )التواطؤ(   )عالاى اْلكا
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متعلق بـ )يقع(، ويف بعض النسخ )عن مثلهم( فهو متعلق بـ )يروَي(، و)مثل( مضاف و)هم(  )ِمْن ِمْثِلِهْم(:
مضاف إليه وهو العائد على املوصوف: )مجاعة(، وأما على نسخة )عن مثلهم( فالعائد حمذوف تقديره: 

 )منهم( أي: )ال يقع التواطؤ منهم على الكذب(

:)  من اإلعراب  حرف جر مبين على السكون ال حمل له  )ِإىلا

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:) تاِهيا  فعل مضارع منصوب بـ )أن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل مسترت أييت الكالم عليه قريبا  )ي ان ْ

 و)أْن( والفعل يف أتويل مصدر تقديره )االنتهاء( جمرور بـ )إىل( وعالمة جره الكسرة الظاهرة

مفهوم من السياق والتقدير: )وتستمر الروايُة هكذا إىل أن تنتهَي إىل املخرَب واجلار واجملرور متعلقان مبحذوف 
َر الفعل: )ينتهي( على املعىن ألن )الرواية( )خرٌب( فاملراد إىل أن ينتهَي اخلرُب إىل املخرب عنه.  عنه(، وذَكَّ

 متعلق بـ )ينتهي(  )ِإىلا اْلُمْخَباِ(:

 متعلق بـ )املخرَب( )عاْنُه(:

:)  استئنافية   )وا

فعل مضارع من )كان( الناقصة، مرفوع ألنه مل يسبقه انصب وال جازم، وامسه ضمري مسترت يعود  )ياُكوُن(:
 على )املتواتر(.

ووقع يف نسخة ابن قاسم )فيكون( ابلفاء وجرى شرحه على أهنا فاء الفصيحة مث جوََّز كوهنا عاطفة فقال: 
يكون( جملرد العطف على قوله: )ينتهَي( فيستغين عن تكلف ما يتفرع "وجيوز أن جيعل الفاء يف قوله: )ف

 .357عليه"

 متعلق بـ )يكون(، أي ويكون يف األصل حاصال عن مشاهدة.  )يف اأْلاْصِل(:  

 واملراد بـ )األصل( أصل السند وهو الطبقة األوىل منه 
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ٍة(: دا اها  ال حمل هلا من اإلعرابمتعلق مبحذوف خرب )يكون(، واجلملة استئنافية    )عاْن ُمشا

 عاطفة  )أاْو(:

 معطوف على )مشاهدة(  )مساااٍع(:

:)  عاطفة   )لا

اٍد(:  معطوف على )عن مشاهدة( )عاِن اْجِتها

 وشروط العطف ب  )ل( ثالثة:

 أن يتقدمها إثبات حنو: جاء زيد ال عمرو  -1
 دٌّ ملا قبلهاأال تقرتن بعاطف فإذا قيل: )جاءين زيد ال بل عمرو( فالعاطف )بل( و)ال( رَ  -2
أن يتعاند متعاطفاها أي ال َيْصُدُق أحدمها على اآلخر فال جيوز )جاءين رجٌل ال زيٌد( ألن )رجل(  -3

 يصدق على )زيد( وجيوز )جاءين رجل ال امرأة(

:)  استئنافية   )وا

اُد(:  مبتدأ  )اْْلحا

:)  ضمري فصل  )ُهوا

 خرب  )الَِّذي(:

لا(:  فعل وفاعل ومفعول   )يُوِجُب اْلعاما

 واجلملة ال حمل هلا صلة )الذي(

:)  عاطفة  )وا

:)  انفية  )لا

 فعل وفاعل ومفعول   )يُوِجُب اْلِعْلما(:
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 واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة الصلة

:)  استئنافية   )وا

قاِسُم(:  فعل مضارع، والفاعل مسترت يعود على )اآلحاد(  )ي ان ْ

ٍل(:)ِإىلا    متعلق بـ )ينقسم(  ُمْرسا

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )مرسل( )ُمْسناٍد(:

 فاء الفصيحة، أي فإذا أردت أن تعرف املسند فاملسند ...اخل  )فا (:

 مبتدأ  )اْلُمْسناُد(:

 خرب  )ماا(:

 فعل ماض  )اتَّصالا(:

 فاعل  )ِإْسنااُدُه(:

 و)إسناد( مضاف و)اهلاء( مضاف إليه  

 الفاعل وما تعلق هبما ال حمل هلا من اإلعراب صلة )ما(واجلملة من الفعل و 

:)  استئنافية   )وا

ُل ماا ملْا ي اتَِّصْل ِإْسنااُدُه(: مثل )املسند ما اتصل إسناده( إال أن )مل( حرف نفي وجزم وقلب، و)يتصل(  )اْلُمْرسا
 مضارع جمزوم هبا

 فاء الفصيحة  )فا (:

 شرطية  )ِإْن(:

:) انا  على الفتح يف حمل جزم فعل الشرط، وامسها ضمري مسترت يعود على )املرسل(  فعل ماض انقص مبين  )كا
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 متعلق مبحذوف خرب )كان(  )ِمْن مارااِسيِل(:

 و)مراسيل( مضاف  

 مضاف إليه )غارْيِ(:

 و)غري( مضاف أيضا

اباِة(:  مضاف إليه )الصَّحا

 واقعة يف جواب الشرط  )فا (:

:)  فعل ماض انقص مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، وامسه ضمري مسترت يعود على )املرسل(  )لاْيسا

ٍة(:  الباء زائدة يف خرب ليس   )حبُجَّ

و)حجة( خرب )ليس( مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال احملل حبركة حرف 
 اجلر الزائد  

:)  أداة استثناء  )ِإلَّ

 منصوب على االستثناء، وهو مضاف اِسيلا(:)مارا 

ِعيِد(:  مضاف إليه جمرور ابلكسرة الظاهرة  )سا

 نعت لـ)سعيد( ونعت اجملرور جمروٌر مثله، و)ابن( مضاف  )ْبِن(:

يَِّب(:  مضاف إليه )اْلُمسا

 تعليلية  )فا (:

ا(:  إنَّ وامسها  )ِإن َّها

ْت(: فعل ماض مبين للمجهول مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، والتاء اتء التأنيث الساكنة  )فُ تِهشا
 حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، وانئب الفاعل ضمري مسترت جوازا يعود على )مراسيل(



420  

 ومجلة )فتشت( من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب )إن(

 ةعاطف )فا (:

ْت(:  مثل )فتشت( ومعطوفة عليها، وانئب الفاعل هو املفعول األول لـ)ُوِجد( )ُوِجدا

:) انِيدا  مفعول اثن لـ)وجد( وتُرَِك تنويُنه ألنه ممنوع من الصرف ألنه على صيغة منتهى اجلموع  )ماسا
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 املعىن

اصطالحا وحنن نذكر طرفا من ذلك ذكر املصنف هنا أن اخلرب ينقسم إىل متواتر وآحاد وعرََّف كال منهما 
 فنقول.

 املتتابع مأخوذ من َتواتـََر أي تتاَبعَ   مبعىن:  اللغةاملتواتر يف  

أن يروَي مجاعٌة كثريٌة ال يقع التواطُؤ منهم على الكذب عن مثلهم يف كل طبقة من طبقات السند   واصطالحا:
 االجتهاد.    إىل أن ينتهي إىل املخرَبِ عنه وأن يكون مستنُدهم احلسَّ ال

 أنه يوجُب الِعْلَم.  :وحكُم املتواترِ 

فهو مجع )واحد( وأخطأ بعضهم فقال: مجُع َأَحد. قال يف اتج العروس: "ورَوى اأَلزَهرِيُّ  اللغةوأما اْلحاد يف 
ٌع، َوَلِكن ِإن ُجِعَلْت مَجَْع َعن َأيب العب اِس ُسئِل َعن اآْلَحاد َأِهي مَجُْع اأَلَحِد؟ فـََقاَل: معاَذ هللا، لَْيَس لأَلَحِد مجَْ 

 . 358الواِحد فـَُهَو حُمَْتَمٌل مثُل َشاِهٍد وَأْشَهاٍد، قَاَل: َولَْيَس للواِحِد تـَْثِنَية َواَل لالثْننِي واِحٌد ِمن ِجْنِسه"

 ما مل جيمع شروط املتواتر.    واصطالحا:

 أنه يوجُب العمل. وحكم اْلحاد:

فذَكَر أنه ينقسم هبذا  ما يتعلق ابتصال السند وانقطاعهذكَر منها املصنف ابعتبارات متعددة  وينقسم اْلحاد
 االعتبار إىل قسمني: مسَنٍد ومرسٍل مث عرََّف كال منهما كاآليت:

 هو ما اتصل إسناده. يعين ما رواه شخص عن شخص من أوله إىل منتهاه. املسند: -1
 عليه وسلم.  وأكثر ما يطلق )املسند( على املرفوع إىل النيب صلى هللا

ما مل يتصل إسناده. وهذا عند األصوليني فهو يشمل ما سقط منه راٍو واحد أو أكثر سواء   املرسل: -2
كان السقط من أول السند أو وسطه أو آخره فيشمل املعلق واملنقطع واملعضل واملرسل، وأما عند 

 احملدثني فاملرسل: ما سقط منه الصحايب.
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حجٍة وأشار إىل أن مراسيل الصحابة حجة بقوله: "فإن كان من مراسيل غري مث ذكر املصنف أن املرسَل غرُي 
الصحابة فليس حبجة" وكون مراسيِل الصحابة حجًة هو الذي عليه مجاهري أهل العلم وعليه عمل أئمة 
احلديث، مث استثىن من مراسيل غري الصحابة مراسيَل سعيِد بِن املسيب، مث ذكر سبب ذلك وأن مراسيَلُه قد 

 تِ َشْت فُوِجَدْت أهنا مسانيُد من طرق أخرى فلهذا كانت مراسيُل سعيد بن املسيب حجة.فُ 

 وقد اقتصر املصنف على ذلك وهي حملٌة من علم احلديث ومثت تفصيالت كثرية حمل حبثها يف كتب املصطلح

 فذكَر:ومراتب الرواية  صيغ أداء احلديث  مث انتقل املصنف بعد ذلك إىل احلديث عن  

عاناةا:  وهي أن يقول الراوي )عن فالن( ومثلها قوله: )قال فالن(.   اْلعان ْ

 وهي أن يقول الراوي: )أنَّ فالان( :  اأْلاْْناناةُ وكذا  

وهذه الصيُغ )عن، وأنَّ، وقال( حممولة على السماع إال إذا كان الراوي ُمَدلِ ًسا فإهنا تكون حممولة على االنقطاع 
َ ِخال  فُه.حىت يتبنيَّ

 وقد جعلها ابن حجر يف )النزهة( مثانيَة مراتب وقد ذكر املصنف منها هنا ثالثة مراتب: مراتب الروايةمث ذََكَر 

أن يقرأ الشيُخ والتلميُذ يسمع وهذا يسمى )السماع( فيجوز للتلميذ الراوي أن يقول: )حدثين أو -األوىل
 أخربين(

أن يقرأ التلميُذ على الشيِخ وهذا يسمَّى )الَعْرض( فهنا يقول التلميُذ: )أخربين( وال يقول: )حدثين( وقد -الثانية
 أجازه بعضهم. 

 أن جييزه الشيُخ من غري قراءة فيقول: )أجازين( أو )أخربين إجازة(-الثالثة

 قال صاحيب

 ذكرت يف تعريف )املتواتر(: أن يكون مستندهم احلسَّ   قال:

 نعم  قلت:

 مستندهم يف ماذا؟  قال:
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 مستنُدهم يف االتفاق، يعين أن يكون مستنُد اتفاقهم يف الشيء الذي رووه حمسوسا  قلت:

 ال أكاد أفهُم املراد فزدين.  قال:

املراد ابحِلسِ  أن يكون عن شيء يدَرك ابحلواس كأن يكون أصحاُب الطبقة األوىل شاهدوا شيئا من  قلت:
 عليه وسلم فحكوه أو مسعوا منه شيئا فذكروه ملن بعدهم.النيب صلى هللا  

 يعين كقوهلم: مسعنا أو رأينا أو ملسنا ... أو حنو ذلك  قال:

فكيف يكون مستندهم احلسَّ يف كل الطبقات؟ ومل يَر النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ومل يسمعه إال  مث قال:
 أصحاُب الطبقة األوىل! 

( أن يكون ذلك يف كل الطبقات بل املراد أن يكون ذلك  ليس املراد بقوهلم: )أن  قلت: يكون مستندهم احلسَّ
 يف أصل السند أي الطبقة األوىل.

 فما مستند الطبقة الثانية والثالثة وهكذا؟ أليس الشرُط أن يكون مستنُد اتفاقهم احلس؟  قال:

  مثالمستنُد كلِ  طبقٍة السماُع مما فوقها، وقد ينضم إىل السماع الرؤيةُ   قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

أبن يفعل أصحاُب الطبقِة األوىل مثَل ما فعل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم كأن يروَي الصحايبُّ أن النيبَّ  قلت:
صلى هللا عليه وسلم َشبََّك أصابَعُه فُيَشبِ ُك الصحايبُّ أصابَعُه كما فعل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم مث يشبك 

 ما شبََّك الصحايبُّ وهكذا؛ فيكون مستندهم يف مثل هذا: السماُع والرؤيُة. التابعيُّ أصابَعه ك

 فقوُل املصنف: "املتواتُر ما يوجُب العلَم" هل هو تعريف آخُر للمتواتر؟   قال:

 ال، لكن قد يكون من تتمة التعريف وقد يكون املراد: أن حكَم املتواتر أنه يوجُب العلمَ   قلت:

 تر يفيد العلم؟ما معىن أن املتوا  قال:

 أي يفيد العلم اليقيين  قلت:

 فما معىن أن اآلحاد ال يفيد العلم؟  قال:
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 معناه أنه ال يفيد العلم اليقيين الضروري كاملتواتر وإن كان يفيد العلم النظريَّ االستداليلَّ قلت:  

 ذكرَت أن املرَسل غرُي حجٍة.  قال:

 أجل  قلت:

 كيف ذلك وقد احتجَّ به ثالثة من األئمة  قال:

 تعين أاب حنيفة ومالك وأمحد يف املشهور عنه؟  قلت:

 أجل  قال:

إمنا استقر األمر على أن املرَسل من نوع احلديث املردود جلهالة الراوي الذي مل ُيَسمَّ فرمبا كان ضعيفا أو   قلت:
 كذااب

 فكيف قَِبَلُه َمْن ذكران من األئمة؟  قال:

قَِبُلوُه من التابعي الثقة حمتجني أبنه ال َيْسَتِحلُّ أن يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال إذا كان  قلت:
 قد مسعه من ثقة.

 أَو ليس هذا صحيحا؟  قال:

 قد يكون صحيحا وقد ال يكون كذلك  قلت:

 وكيف ذلك؟  قال:

نفس األمر ومل يظهر حاُله للتابعيِ  الراوي عنه، قد يروي التابعيُّ الثقُة عن ثقٍة عنده ولكنه ضعيف يف  قلت:
وكما تعلم فكثري من الضعفاء اشتبه أمرهم على كثري من علماء اجلرح والتعديل بـَْله غريَهم وقد كان اإلمام 
الشافعيُّ رضي هللا عنه كثريا ما يقول: حدثين الثقة مريدا به إبراهيم بن حيىي، وهو ضعيف أو كذاب، فاشتبه 

 الشافعي وظهر لغريه  أمره على

 فالصحيح يف ذلك أن املرَسل ال حيتج به على اإلطالق؟  قال:

 ال  قلت:
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 َفَمْه؟  قال:

 فيه تفصيل كاآليت:  قلت:

 مراسيل الصحابة كأكثر رواايت ابن عباس مقبولة -1
 مراسيل سعيد بن املسيب مقبولة -2
 ُيْشتَـَرُط لقبول املراسيِل غري ما سبق شروطا ذكرها اإلمام الشافعي -3
 ما مل يتوافر فيه ما سبق فهو مردود -4

 ملاذا قُِبَلْت مراسيُل سعيد بن املسيب  قال:

 ألهنا فـُتِ َشْت فُوِجَدْت مسانيدَ   قلت:

 من الذي فـَتََّشها؟  قال:

 اإلمام الشافعيُّ   قلت:

 فما شروُط قبوِل املرَسل؟  قال:

ل  قلت:  :شروط قبول املرسا

التابعني الذين أكثر روايتهم عن الصحابة مثل: سعيد بن املسيب وعروة بن أن يكون املرِسُل من كبار  -1
 الزبري.

ْرِسُل إذا مَسَّى َمْن أْسَقطَُه وأرسَل عنه مل ُيَسمِ  إال ثقةً  -2
ُ
 أن يكون امل

 أن يكون املرِسُل ثقًة حافظا حبيث إذا شاركه احلفاُظ املأمونون مل خيالفوه -3
 السابقة واحٌد مما أييت:  أن ينضمَّ إىل هذه الشروط الثالثة -4
 أن يـُْرَوى احلديُث من وجه آخر َمْسَنًدا -أ

 أو يـُْرَوى من وجه آخر مرَسال أرسله َمْن َأَخَذ العلَم عن غرِي رجاِل املرِسِل األوِل. -ب
 أو يوافق قوَل صحايب ٍ  -ت
 أو يفيت مبقتضاه أكثُر أهل العلم -ث
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َ صحُة خَمْرَِج املرَسلِ   .  359 وما عضََّدُه وأهنما صحيحانفإذا حتققت هذه الشروُط تبنيَّ

 أرأيَت ِإْن عارَضُهما صحيٌح جاء من طريق واحد أيهما نرجِ ُح؟  قال:

 جَنَْمُع بينهما كما سبق  قلت:

 فإن تعذر اجلمعُ   قال:

 نرجُح طريق املرسل   قلت:

 وملَ؟  قال:

ِد الطرق  قلت:  .360بتعدُّ

 )أخربين( وال جيوز أن يقول )حدثين(ذكرت أن الطالَب إذا قرأ على الشيخ فإنه يقول    قال:

 نعم  قلت:

 فما الفرق بني التحديث واإلخبار؟  قال:

 أما من حيث اللغة فال فرق، ولكنه يف االصطالح.  قلت:
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 القياس

 قال املصنف

ْرِع ِإىلا اأْلاْصِل يف احلُْكِم ِبِعلٍَّة   ا.واأامَّا اْلِقيااُس: ف اُهوا رادُّ اْلفا ُعُهما  جتاْما

باٍه. لاٍة، واِقيااِس شا ِقيااِس دالا اٍم: ِإىلا ِقيااِس ِعلٍَّة، وا ثاِة أاْقسا ِسُم ِإىلا ثاالا قا ُهوا ي ان ْ  وا

 ___________________________________________ 

:)  استئنافية أو عاطفة على أقسام الكالم كما تقدم مرارا  )وا

 شرطحرف تفصيل متضمن معىن ال  )أامَّا(:

 مبتدأ، وهو من مجلة اجلواب    )اْلِقيااُس(:

 واقعة يف جواب )أما(، ومزحلقة عن موضعها   )فا (:

:)  مبتدأ  )ُهوا

 خرب، ومضاف  )رادُّ(:

ْرِع(:  مضاف إليه  )اْلفا

 ومجلة )هو رد ...( من املبتدإ واخلرب وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب املبتدإ )القياس(

جواب )أمَّا( على مذهب سيبويه، وجواب )مهما( على أحد قويلَِ الفارسي، ومجلة )القياس هو رد ...( 
 وجواهبما معا عند األخفش

ومجلة )أما القياس فهو ...( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية أو معطوفة على مجلة 
 )أقسام الكالم(

 متعلق بـ )رد( )ِإىلا اأْلاْصِل(:

 متعلق مبحذوف حال من اخلرب )رد ( أي: يف حال كون الردِ  كائنا يف احلكم ال يف غريه  )يف احلُْكِم(:
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 متعلق مبحذوف حال اثنية من اخلرب )رد ( أيضا، والباء سببية أي: بسبب علة  )بِِعلٍَّة(:

ا(: ُعُهما )جتمع( فعل مضارع والفاعل مسترت تقديره )هي( يعود على )علة( و)مها( مفعول به، واجلملة من  )جتاْما
 الفعل والفاعل واملفعول يف حمل جر صفة لـ)علة(

:)  استئنافية   )وا

:)  مبتدأ  )ُهوا

قاِسُم(:  فعل مضارع والفاعل مسترت يعود على املبتدإ العائد إىل )القياس(  )ي ان ْ

ثاِة(:  متعلق بـ )ينقسم(، و)ثالثة( مضاف  )ِإىلا ثاالا

اٍم(:  مضاف إليه  )أاْقسا

 واجلملة من املبتدإ واخلرب ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية 

 بدل من )إىل ثالثة( بدل مفصل من جممل، و)قياس( مضاف  )ِإىلا ِقيااِس(:

 مضاف إليه )ِعلٍَّة(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )قياس( األول أي )قياس علة(، وهو مضاف )ِقيااِس(:

لاٍة(:  مضاف إليه  )دالا

:)  عاطفة  )وا

باٍه(:  مثل )قياس داللة(  )ِقيااِس شا

 املعىن

القياُس هو الدليل الرابع من األدلة الشرعية اليت ُيستَدل هبا، وذكر املصنف هنا تعريفه اصطالحا مث ذكر   
 أقسامه.
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ْرتُُه به فساواه، وِقْسُت الثوَب  لغة:فأما القياس  فهو التقدير واملساواة، يقال: ِقْسُت النعَل ابلنعِل، أي قدَّ
ْرتُُه به، وفالٌن ال يقاس بفالن أي: ال ُيساَوى به.  ابلذراِع أي: قدَّ

 وقد يـَُعدَّى بـ )على( لتضمني معىن االبتناء؛ كقوهلم: قاس الشيَء على الشيِء.

رِع إىل األصِل يف احلُْكِم بعلة جتمعهما( ومعىن: )ردُّ الفرِع إىل األصل( أي رجوُعُه إليه )َردُّ الف واصطالحا:
وإحلاقُُه به وذلك أبن أيُخَذ الفرُع مثَل ُحْكِم األصِل فيصري حكُم الفرِع مثَل حكِم األصِل فإذا كان األصل 

 واجبا كان الفرُع واجبا، وإن كان حمرما كان الفرع فمحرما وهكذا.

 إمنا أيخذ الفرُع ُحْكَم األصِل إذا اشرتكا يف علِة احلكم.و 

 هي:  للقياس أركان أربعةفظهر من هذا التعريف أن  

 وهو املقيس عليه   األصل:-الركن األول

 وهو املقيس، واملراد به الواقعة املراد معرفُة حكمها حيث مل يرِْد يف حكمها نص  الفرع:-الركن الثاين

هي املعىن املشرتك بني األصل والفرع والذي علََّق الشرُع عليه احلكَم، أي: جعل حكَم و العلة: -الركن الثالث
 األصِل واجبا أو مندواب أو مكروها ...اخل بسبب هذه العلة

وهو كوُن الشيء واجبا أو مندواب ... أو صحيحا أو فاسدا، كما سبق يف أقسام احلكم  احلُْكُم:-الركن الرابع
 في والوضعي.الشرعي بنوعيه التكلي

 ، وهي ثالثة:أقسام القياس ابعتبار اْلامع بني األصل والفرعمث ذكر املصنف  

 قياُس ِعلَّةٍ  -1
 قياُس َداللةٍ  -2
 قياُس شَبهٍ  -3

 وسيأيت بياهُنا والكالم عنها فيما بعد.

 قال صاحيب
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 ذكرت أن قوله: "إىل قياس" بدل من قوله: "إىل ثالثة" بدل مفصل من جممل  قال:

 نعم  قلت:

 فما أنواع البدل؟  قال:

 بدل مطاِبق، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وذكروا ثالثًة أخرى  قلت:

 تعين بدل اإلضراب والغلط والنسيان  قال:

 بلى  قلت:

 فأين بدل كل من كل؟  قال:

 هو املطاِبق  قلت:

 فلماذا قلت: )بدل مطاِبق( ومل تقل )بدل كل من كل(؟  قال:

 هكذا ذكر ابن مالك  قلت:

 فما وجُهه؟  قال:

 وجهه أن هذا النوع من البدل يقع يف اسم هللا تعاىل  قلت:

 مثُل ماذا؟  قال:

 .[2،  1]إبراهيم:  مثل قوله تعاىل: }ِإىَل ِصرَاِط اْلَعزِيِز احْلَِميِد. اَّللَِّ الَِّذي لَُه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض{    قلت:

 تعين أن اسم اجلاللة )هللا( بدل مما قبله  قال:

 نعم، هو ذا.  قلت:

 فلماذا ال يكون نعتا؟  قال:

 ٌم، والَعَلُم ال يـُنـَْعُت بهألن اسم اجلاللة )هللا( َعلَ   قلت:
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 نعم، ولكن ما اإلشكال يف وقوع البدل يف اسم هللا تعاىل؟  قال:

 ال إشكال فيه  قلت:

فلماذا َعَدَل ابن مالك رمحه هللا عن قوهلم: "بدل كل من كل" إىل "بدل مطابق" حمتجا بوقوعه يف اسم   قال:
 هللا تعاىل؟

 زاء وهو ممتنع هناألن الـ)ُكلَّ( إمنا يطلق على ذي أج  قلت:

 نعم  قال:

 نعود ِلَما كنا فيه  مث قال:

 نعم، نعود  قلت:

 ذكرَت أنواع البدل ومل تذكر منها )بدل ُمَفصَّل ِمْن جُمَْمل(  قال:

 نعم  قلت:

 فقد ذكرت يف اإلعراب أنه بدل مفصل من جممل  قال:

 نعم  قلت:

 فماذا تريد؟  قال:

قبله، وهو قد يكون متعددا يف اللفظ حنو: قرأت كتب  اعلم أن من البدل ما يفصل اجململ الذي قلت:
 النووي: املنهاج والروضة واجملموع. وقد يكون متعددا يف املعىن كقول أيب العالء املعري:

ْزٌم وانئلُ   أل يف سبيل اجملد ما أان فاعل *** عفاٌف وإقداٌم وحا

 ففصََّلها يف )املنهاج والروضة واجملموع(ففي املثال األول جتد أن )كتب النووي( مْجٌع جممٌل  

ويف املثال الثاين جتد قول أيب العالء: )ما أان فاعل( مفرٌد يف اللفظ جمموع يف املعىن وَفصََّلُه بقوله: "عفاف 
 وإقدام وحزم وانئل".
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 فِمْن أيِ  أنواع البدل هذا البدل: )املفصَّل من اجملَمل(؟  قال:

 أن البدل جمموُع املتعاطفات فيكون من قبيل بدل الكل  ذهب فريق من النحاة إىل  قلت:

 .361ومنهم َمْن يـَُعدُّ البدَل األوَل فقط وما بعده معطوف عليه فيكون من قبيل بدل البعض

 : قد ذكرَت القياَس ومل تذكر أمثلة عليهقال

 على ذلك: أمثلة: هذه  قلت

ْسِكرَة على اخلمر يف التحر  -1
ُ
 مي:قياُس املشروابت الكحولية امل

 اخلمر: وقد ثبت الدليُل على حرمته  األصل:

 املشروابت الكحولية اليت مل يرد دليل مستقل حبرمتها  الفرع:

 اإلسكار فكل منهما ُمْسِكٌر عادًة، وإن كان بعض َمْن يشرهُبا يزعم أنه ال َيْسَكُر   العلة:

 حرمُة هذه املشروابت الكحولية املسكرة  احلكم:

 يف كونه ال جيوز بيُعُه جبنسه متفاضال: قياُس األرز على الرُبِ   -2

ُ  األصل: َع ُعَمَر ْبَن اخَلطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ؛ ألنه ورد فيه النص حبكمه وهو عن َماِلِك ْبِن َأْوِس ْبِن احَلَداَثِن مسَِ البـُر 
ِإالَّ َهاَء  واالبُ رُّ اِبْلبُ رِه رابً  ِإالَّ َهاَء َوَهاَء، َعْنُه خُيْربُ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم قَاَل: »الذََّهُب اِبلذََّهِب رابً 
 .362َوَهاَء، َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر راًِب ِإالَّ َهاَء َوَهاَء، َوالشَِّعرُي اِبلشَِّعرِي راًِب ِإالَّ َهاَء َوَهاَء«

 األرز ألنه مل يرد فيه نص  الفرع:

 

 ، ط. دار الفكر. 1هامش رقم 292القواعد األساسية للغة العربية للسيد أمحد اهلامشي ص 361

( وقوله: "هاء وهاء" معناه أن يقول كل واحد  1586( ومسلم )2174، 2170، 2134رواه البخاري ) صحيح: 362
فيعطيه ما يف يده، وقيل: معناه هاك وهات أي ُخذ وأعط، وهذا مثل قوله: "يًدا بيد". قال اخلطايب:  من املتبايعني: )ها( 

أصحاب احلديث يروونه "ها" ساكنة األلف مقصورة، والصواب ابلفتح واملد؛ ألن أصلها هاك أي خذ، فحذفت الكاف  
 ؤم، قال هللا تعاىل: }َهاُؤُم اقْـَرُءوا ِكَتابَِيْه{ وعوضت عنها اهلمزة، يقال للواحد: هاء، ولالثنني: هاؤما، واجلمع: ها
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 ا حيرم بيع البـُرِ  ابلرُبِ  متفاضالحترمي بيع األرز ابألرز متفاضال، كم  احلكم:

 اختلف العلماء يف العلة هنا:  العلة:

 فذهب الشافعية إىل أن العلة )الطعم( أي أن كال من األرز والرُبِ  من املطعومات 

 وذهب املالكية إىل أن العلة )االقتيات واالدخار للقوت(.
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 أقسام القياس

 قياس العلة-  1

اناِت اْلِعلَُّة ِفيِه ُموِجباًة ِلْلُحْكِم.فاِقيااُس    اْلِعلَِّة: ماا كا

 قياس الدللة-  2

ُهوا أاْن تاُكونا اْلِعلَُّة داالًَّة  ِر، وا ِد النَِّظرياْيِن عالاى اْْلخا ُل ِبِاحا لاِة: ُهوا اِلْسِتْدلا لا عالاى احْلُْكِم، والا واِقيااُس الدَّ
 تاُكونا ُموِجباًة لِْلُحْكِم.

 قياس الشبه-  3

ًها. ب ا ُق ِبِاْكثاِرُِهاا شا يُ ْلحا رادِهُد ب انْيا أاْصلانْيِ ف ا ْرُع اْلُمت ا باِه: ُهوا اْلفا  واِقيااُس الشَّ

 فاء الفصيحة  )فا (:

 مبتدأ، ومضاف )ِقيااُس(:

 مضاف إليه  )اْلِعلَِّة(:

ي أو قياس كانت العلة...اخل، اسم موصول أو نكرة موصوفة وهي واقعة على )القياس(، أي القياس الذ  )ماا(:
 وعلى كل فهي اسم مبين على السكون يف حمل رفع خرب

اناِت(:  فعل ماض انقص، والتاء اتء التأنيث الساكنة  )كا

 اسم كان  )اْلِعلَُّة(:

 متعلق مبحذوف حال من )العلة(   )ِفيِه(:

 خرب كان  )ُموِجباًة(:

 من اإلعراب صلُة )ما(، أو يف حمل رفع صفة هلا.ومجلة )كانت... موجبة( وما تعلق هبا ال حمل هلا 

 ومجلة )قياس العلة ما ...( وما تعلق هبا ال حمل هلا من اإلعراب ابتدائية 
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 متعلق بـ )موجبة(  )لِْلُحْكِم(:

:)  عاطفة  )وا

لاِة(: لا  مبتدأ ومضاف إليه  )ِقيااُس الدَّ

:)  ضمري فصل على األصح ال حمل له من اإلعراب   )ُهوا

ُل(:)اِلْستِ   خرب ْدلا

ِد(:  متعلق بـ )االستدالل(، و)أحد( مضاف  )ِبِاحا

 مضاف إليه جمرور ابإلضافة وعالمة جره الياء ألنه مثىن )النَِّظرياْيِن(:

ِر(:  متعلق بـ )االستدالل( )عالاى اْْلخا

)قياس العلة ما  ومجلة )قياس الداللة ... االستدالل( وما تعلق هبا ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة
)... 

:)  استئنافية   )وا

:)  مبتدأ، يعود على )االستدالل(  )ُهوا

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:) مضارع من )كان( الناقصة منصوب بـ )َأْن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، و)أْن( والفعل يف أتويل  )تاُكونا
 مصدر يف حمل رفع خرب

 اسم )تكون(  )اْلِعلَُّة(:

 خرب )تكون(  )داالًَّة(:

 متعلق بـ )دالة(  )عالاى احْلُْكِم(:

 َأْن(ومجلة )تكون ... دالة( وما تعلق هبا ال حمل هلا من اإلعراب صلة )
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 ومجلة )هو أن تكون ...( وما تعلق هبا ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية 

:)  عاطفة  )وا

:)  انفية  )لا

 معطوفة على )تكون( األوىل من قوله: "وهو أن تكون العلة ...اخل"، وامسها مسترت يعود إىل )العلة(  )تاُكون(:

 خرب  )ُموِجباًة(:

 متعلق بـ )موجبة()لِْلُحْكِم(:  

  :)  استئنافية   )وا

ْرُع(: باِه ُهوا اْلفا  مبتدأ ومضاف إليه وضمري فصل وخرب، واجلملة استئنافية   )ِقيااُس الشَّ

رادهِ   نعت لـ)الفرع(  ُد(:)اْلُمت ا

:)  ظرف مكان متعلق بـ )املرتدد(، وهو مضاف  )ب انْيا

:)  مضاف إليه جمرور ابلياء ألنه مثىن )أاْصلانْيِ

 عاطفة )فا (:

ُق(:  مضارع مبين للمجهول مرفوع، وانئب الفاعل ضمري مسترت يعود على )الفرع(  )يُ ْلحا

 ْلَحق(، و)أكثر( مضاف و)مها( مضاف إليه اجلار واجملرور متعلقان بـ )يُـ   )ِبِاْكثاِرُِهاا(:

ًها(: ب ا  متييز، ومجلة )يـُْلَحُق( من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع معطوفة على )املرتدد(  )شا

 املعىن

 وهو ثالثة أقسام:  أقسام القياس ابعتبار اْلامع بني األصل والفرعذكر املصنف هنا    
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ت العلُة فيه موِجَبًة للحكم.  يعين أن تكون العلة يف الفرع أقوى منها يف وهو ما كان قياس العلة:-األول
 } ، فقد [ 23]اإلسراء:  األصل وهذا يسمى )قياس اأَلْوىَل أو القياس اجللي( ومثاله: قوله تعاىل: }َفاَل تـَُقْل هَلَُما ُأفٍ 

( للوالدين، والعلة هي اإليذاء وملا  كان ضرُب الوالَديِن أشد إيذاًء هلما من التأفيف  حرََّم التأفيف؛ )قوَل: ُأفٍ 
كان ضرُب الوالدين حراما ابلقياس على التأفيف ألن العلة وهي إيذاء الوالدين أشد ظهورا يف الفرع؛ )الضرب( 

 منها يف األصل؛ )التأفيف(.

ين(: األصل، وبـ وهو االستدالل أبحد النظريْين على اآلخر. واملراد بـ )أحد النظري  قياس الدللة:-الثاين
)اآلخر(: الفرع. ويف هذا االستدالل تكون العلُة غرَي موجبٍة للحكم يعين غري ملزمة له بل دالًة عليه؛ داللة 
استنباط ال داللة نص. يعين أن العلة ال تكون مقتضية للحكم حتما كما يف قياس العلة فيجوز أن يثبت احلكم 

 ت.هبا يف الفرع وهو الظاهر وجيوز أال تثب

مثاله: وجوب الزكاة يف مال الصيب قياسا على وجوهبا يف مال البالغ، والعلة هي: دفع حاجة املستحق جبزء من 
املال النامي. وجيوز أال يـُْلَحَق الصيبُّ ابلبالغ يف الوجوب، وبه قال أبو حنيفة؛ كاحلج، ولضعف نيته خبالف 

 .  363البالغ

باِه:-الثالث  وهو إحلاُق الفرِْع املرتدد بني أصلنْيِ أبكثرمها شبها به.  قياُس الشَّ

 مثاله: املذي؛ )وهو سائل خيرج من اإلنسان عند الشهوة( مرتدد بني:

= أن يـُْلَحَق ابلبول فيكون جنسا، ومن ذهب إىل هذا الرأِي قال: هو أكثر شبها ابلبول؛ ألنه ال يتكون منه 
 سا وجيب غسله إذا أصاب الثياب.الولد وخيرج من خمرج البول؛ فيكون جن

= وأن يـُْلَحَق ابملين فيكون طاهرا، ومن ذهب إىل هذا الرأي قال: هو أكثر شبها ابملين؛ ألنه ال خيرج إال مع 
 .364الشهوة فيلحق به
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 من شروط القياس

 قال املصنف:

ْرِع: أاْن ياُكونا ُمنااِسًبا ِلأْلاْصِل. ْرِط اْلفا  واِمْن شا

ْرِط   .واِمْن شا نْيِ ٍق عالاْيِه ب انْيا اخْلاْصما فا لِيٍل ُمت َّ بًِتا ِبدا  اأْلاْصِل: أاْن ياُكونا اثا

تاِقُض لاْفظًا والا معىن. ِِتاا فاالا ت ان ْ ْرِط اْلِعلَِّة: أاْن تاطَّرِدا يف ماْعُلولا  واِمْن شا

ْرِط احْلُْكِم: أاْن ياُكونا ِمْثلا اْلِعلَِّة يف   ثْ بااِت.واِمْن شا ْفِي وااإْلِ  الن َّ

 وااْلِعلَُّة: ِهي اْلْاالِباُة لِْلُحْكِم.

ْجُلوُب لِْلِعلَِّة.  وااحْلُْكُم: ُهوا اْلما

:)  استئنافية   )وا

ْرِط(:  متعلق مبحذوف خرب مقدم، و)شرط( مضاف )ِمْن شا

ْرِع(:  مضاف إليه  )اْلفا

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:) صة منصوب بـ )َأْن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واسم )يكون( ضمري مضارع من )كان( الناق )ياُكونا
 مسترت يعود على )الفرع(.

 و)َأْن( والفعل يف أتويل مصدر يف حمل رفع مبتدأ مؤخر

 خرب )يكون(، ومجلة )يكون مناسبا( وما تعلق هبا ال حمل هلا صلة )َأْن( )ُمنااِسًبا(:

 متعلق بـ )مناسبا( )ِلأْلاْصِل(:

لِيٍل(:)وامِ  بًِتا ِبدا ْرِط اأْلاْصِل: أاْن ياُكونا اثا  مثل )ومن شرط الفرع ...اخل( ْن شا



439  

ٍق(: فا  صفة لـ)دليل(   )ُمت َّ

 متعلق بـ )متفق(  )عالاْيِه(:

:) ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق بـ )اثبتا( أو بـ )دليل( ال بـ )متفق( ألن  )ب انْيا
املعىن أن األصَل اثبٌت ثبوات وداللة بني اخلصمني املتنازعني يف ثبوت ذلك احلكم يف الفرع، سواء كان نفُس 

خلصُم اآلخُر فأثبَتُه املستِدلُّ ابلدليل املذكوِر؛ حكِم ذلك األصِل متفقا عليه بينهما أو مل يكن كذلك أبن أنكره ا
 .365ألن إثباته مبنزلة اعرتاف اخلصم به

 و)بني( مضاف  

:) نْيِ  مضاف إليه جمرور ابلياء ألنه مثىن  )اخْلاْصما

ْرِط اْلِعلَِّة: أاْن تاطَّرِدا(:  مثل )ومن شرط الفرع ...اخل(  )واِمْن شا

ِِتاا(:)يف   متعلق بـ )تطرد(، و)معلوالت( مضاف و)ها( مضاف إليه ماْعُلولا

 استئنافية  )فا (:

:)  انفية  )لا

تاِقُض(:  مضارع مرفوع، والفاعل مسترت يعود على )العلة(  )ت ان ْ

 متييز حمول عن الفاعل أي فال ينتقض لفظُها  )لاْفظًا(:

:)  عاطفة  )وا

:)  زائدة لتأكيد معىن النفي  )لا

 مثل )لفظا(  :)معىن(

ْرِط احْلُْكِم: أاْن ياُكونا ِمْثلا(:  سبق حنُوه، و)مثَل( مضاف  )واِمْن شا
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 مضاف إليه  )اْلِعلَِّة(:

ْفِي(:  متعلق مبحذوف حال من )مثل( أي يف حال كوِن املثلية يف النفي واإلثبات  )يف الن َّ

:)  عاطفة  )وا

ثْ بااِت(:  معطوف على )النفي( )اإْلِ

:)  استئنافية   )وا

 مبتدأ  اْلِعلَُّة(:)

 ضمري فصل  )ِهي(:

 خرب  )اْلْاالِباُة(:

 متعلق بـ )اجلالبة(  )لِْلُحْكِم(:

ْجُلوُب لِْلِعلَِّة(:  مثل: )والعلة هي اجلالبة للحكم( )وااحْلُْكُم: ُهوا اْلما

 املعىن

 أركانه شرطا، كاآليت:ملا ذكر املصنُف تعريف القياس وأقسامه شرع يف بيان شروطه فذكر لكل ركٍن من    

أن يكون مناسبا لألصل، ومعىن املناسبة هنا أن تتحقق العلة يف الفرع أبن تكون متساوية يف   من شروط الفرع:
حتققها بني األصل والفرع، فإذا كانت العلُة يف حترمي اخلمر هي اإلسكار فكل طعاٍم أو شراٍب يثبت أن ِمْن 

أما إذا مل يكن من شأنه اإلسكار لكن َعَرَض لبعض الناس أْن انلْتُه شأنِه اإلسكاُر: كاخلمر يكون حراما، 
 غيبوبة بسبب تناُولِِه حلاٍل عارضة يف الشخص أو يف الطعام أو الشراب فإنه ال حيرم.

أن يكون احلكم الذي أريد تعديته إىل الفرع اثبتا، ألنه لو كان خمتَلًفا فيه الحتيَج إىل إثباته : من شروط األصل
 . وَجوََّز مجاعٌة القياس على األصل املختَلِف فيه.  أوال

وأن يكون ثبوتُُه بدليل متَفق عليه بني اخلصمني أبن يكون اثبتا ابلكتاب أو السنة، وكذا ابإلمجاع على 
 األرجح.
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وأما كيفية االتفاق على األصل فَأْن يتفق عليه اخلصمان فقط لتنضبط فائدُة املناظرة، وذهب بعضهم إىل   
 رتاط اتفاق األمة على األصل ومنعوا القياس على خمتلف فيه، واألوُل أصح.اش

 .366وذكر الشوكاين يف إرشاد الفحول اثين عشر شرطا لألصل فراجعها هناك

أن َتَطرَِد يف معلوالهتا فال تنتقض لفظا وال معىن. يعين: أن تكون العلُة مطردًة حبيث كلما  من شروط العلة:
بَت فيه حكُم األصِل. وهذا معىن قوهِلم: )احلكُم يدوُر مع علته وجودا وعدما( يعين: مىت ُوِجَدْت يف فرٍع ث

 ُوِجَدْت العلُة ُوِجَد احلكم.

 أن يكون مثل العلة يف النفي واإلثبات:  من شروط احلكم )أي حكم األصل(:

تب عليه آاثرُه( فقوهلم: )ليس = فإن كانت العلُة منفيًة كان احلكُم منفيا: كقوهلم: )العقُد ليس بصحيح فال ترت 
بصحيح( تعليل عدمي منفي، وقوهلم يف احلكم: )فال ترتتب عليه آاثرُه( هذا حكم عدمي منفي، فواَفَق احلكُم  

 العلَة يف النفي 

= وإن كانت العلُة مثبَتًة كان احلكُم ُمثْـبَـًتا كقوهلم: )هذا عقد صحيح األركان مكتمل الشروط فترتتب عليه 
 .367العلة وجودية ُمثْـبَـَتٌة، واحلكُم مثُلها وجوديٌّ ُمثْـَبتٌ آاثره( ف

وهذا الشرُط أعمُّ من الشرط األول املذكور يف العلة ألن ذاك خاص بوجود احلكم عند وجود العلة، وهذا عام 
كتحرمي يف الوجود واالنتفاء، فاألول هو )الطْرد( والثاين هو )العكس(، وهذا إذا كان احلكم معلال بعلة واحدة: 

 اخلمر لِعلَِّة اإلسكار، فمىت وجد اإلسكار وجد التحرمي ومىت انتفى اإلسكار انتفى التحرمي.

فإن كان للحكم علل متعددة مل يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء احلكم، بل يثبت ابلعلة األخرى: كالبول 
 الوضوء ابلنوم.والغائط والنوم لنقض الوضوء، فلو مل يوجد البول والغائط انتقض  

 هو: وجود احلكم عند وجود العلة.  )الطرد(واعلم أن  

 هو: انتفاء احلكم عند انتفاء العلة.  )العكس(و
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وظاهر كالم املصنف اشرتاط االنعكاس يف العلة، وَمْن يشرتط ذلك مينع تعليل احلكم بعلتني؛ ألنه إذا انتفت 
 امها.علة مل ينتِف احلكم؛ لوجود العلة األخرى وقيامها مق

والصحيح أن ذلك ال يشرتط ونسبه يف الشرح الكبري للجمهور، فيجوز تعليل احلكم الواحد بعلتني؛ ألن العلة 
 عالمة على وجود احلكم وال مانع من تعدد العالمات.

 ومثاله: ما تقدم من تعليل إجياب الوضوء ابلبول والغائط والريح والنوم

 .368بة والصهر والرضاعومثاله أيضا: تعليل حرمة النكاح ابلقرا

 مث َعرََّف املصنُف العلة واحلكم فقال:

هي اجلالبُة للحكِم. أي أن الشارَع وهو هللا سبحانه جعلها جالبة للحكم، ال أهنا جالبة للحكم بذاهتا؛  والعلُة:
 .369ألن هللا تعاىل ال حَيِْمُلُه على شرع احلكم سوى إرادته جل وعال

أهنا: وصٌف ظاهٌر ُمْنَضِبٌط َدلَّ الدليُل على كونِِه َمَناطًا للحكم، أو علََّق الشارُع والتعريف األشهر للعلة هو 
 احلكَم عليه. والتفصيل يف املطوالت

هو اجمللوب للعلة. يعين أنه يوجد عند وجودها ألهنا تقتضيه، فالتحرمي مثال يوجد عند وجود اإلسكار  واحلكم:
 رمي ابقي أنواع احلكم من الوجوب والندب والصحة والفساد ...اخلالذي هو علة حترمي اخلمر. ومثل التح

 قال صاحيب

 أليست )ِمْن( للتبعيض؟  قال:

 بلى  قلت:

فكيف ترى قوله: "ومن شرط الفرع ... ومن شرط األصل ...اخل" هذا معناه: أن بعض شرط الفرع ما  قال:
 ذكره، أي أن للفرع شرٌط وسيذكر هو بعض هذا الشرط ال كله، فهل هذا مراده؟
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 ال  قلت:

 وأان أعتقد أيضا أن هذا ليس مراَده ولكن إذا نظران إىل كالمه وجدانه يدل على ذلك  قال:

 يف ذلك؟وك  قلت:

املصنف يقول: "وِمْن شرط الفرع كذا" و)ِمْن( للتبعيض فلو أبدلناها مبعناها لكان املعىن: )وبعُض شرِط  قال:
 الفرع كذا(، فكيف تقول يف هذا؟

بَـلِ ْم ِيْصَبْح اَنِسْي(   قلت:  أقول املثَل العاميَّ املصريَّ: )ُكلِ  َما تْـَعلِ ْم يف اْلِمتـْ

 وما معناه؟  قال:

 مهما جتتهد يف تعليِم الَبِليِد الغيبِ  فإنه يصبُح انسيا ملا قلَتُه.   قلت:

 وملَ؟قال:  

 ألنك نسيَت ما قلناه سابقا  قلت:

 وما هو؟  قال:

 كيف ترى اإلضافة يف قوله: "شرط الفرع"؟  قلت:

 هذا مفرد مضاف  فتفكر قليال مث قال:

 رع(؟أحسنت، لكن أين املفرد املضاف؟ هل هو )شرط( أو )الفقلت:  

 ال أدي كل منهما يصلح لذلك فتلعثم وقال:

 سبحان هللا!! فكيف أجبت على الصواب؟!  قلت:

 ال أدري هكذا جاءت  قال:

 متهل قليال وتفكَّْر يف هذا الرتكيب )شرط الفرع( من أيِ  أنواع الرتاكيِب هو؟  قلت له:
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 تركيب إضايفٌّ   قال:

 أحسنت، ولكن قبل أن نُْكِمَل هل تعرُف أنواعا أخرى من أنواع الرتاكيب؟ قلت له:

 نعم  قال:

 مثل ماذا؟  قلت:

ْزِجيُّ مثل: )سيبويه(  قال:
َ
 الرتكيب الوصفيُّ مثُل: )كتاٌب جديٌد(، والرتكيُب امل

 ما شاء هللا، ابرك هللا فيك وبك وعليك؛ فلماذا تتلعثُم إذن وأنت تعرُف مثَل هذا؟  قلت:

زَُّه ما قلُتُه وأخذْتُه احلِميَُّة وقال:فا  فا  لن أتلعثم اثنية  اْست ا

 قل: )إن شاء هللا(  قلت له:

 إن شاء هللا فقال:

 إذن نعود إىل ما كنا فيه  قلت:

 وما ذاك؟  قال:

 فكدُت أستشيُط غضبا

 نعم نعم، تذكرُت تذكرتُ   فقال:

 فأيُّ شيء كنا فيه؟  قلت:

 كنت تسأل عن قول املصنف: )شرط الفرع( من أي أنواع الرتاكيب هو؟ فأجبُتك: أبنه تركيٌب إضايفٌّ.  قال:

 مث ماذا؟  فقلت له مغتاظا:ما َندَّ عين من اهلدوء بسبب الغضب ولكن ما زال يَب الغيُظ مل يـَْفتـُْر   فعادا إيلَّ بعضُ 

َر قوَل املصنف: "ِمْن شرط الفرع" هل يريُد به مث نري فعاِلما ما يبا من الثورِة واهلياِج فضحك وقال: د أن نـَُفسِ 
 بعُض شرِط الفرع كما هو ظاهٌر من قوله: "ِمْن" اليت تفيد التبعيض؟ أو يريُد شيئا آخر؟
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 بل بقَي شيٌء آخرَ   فسكتُّ كأمنا نزلت عليَّ السكينُة، مث قلُت:

 وما هو؟  قال:

 ِع املضاف املفرد؟قوله: "شرط الفرع" أيُّ الكلمتني من نو   قلت:

 نعم، أيهما؟  قال:

 يف الرتكيب اإلضايفِ  تكون الكلمة األوىل مضافا واألخرى مضافا إليه  قلت:

 نعم، أعلُم هذا  قال:

إذن فاملفرد املضاف هو الكلمة األوىل )شرط( ال الثانية )فرع( ألن الثانية مضاف إليه، واملراد املفرد  قلت:
 هاملضاف وليس املفرد املضاف إلي

 نعم، فهمُت هذا، فأكمل.  قال:

 وقد علمَت مما سبق أن املفرد املضاف من ابب العام ِ   قلت:  

 نعم  قال:

 فقوله: "شرط الفرع" مفرد مضاف فيُعمُّ   قلت:

 نعم، ولكن كيف يكون املعىن مع العموم؟  قال:

يكون املعىن: )ومن شروط الفرع كذا(، وإذن فالتبعيُض ظاهر؛ إذ املعىن على ذلك: )وبعض شروط الفرع    قلت:
 كذا(

 نعم، هكذا ظهر املعىن جليا، ولكن هذا يدل على أن للفرع شروطا أخرى مل يذكرها  قال:

 نعم، هو ذا.  قلت:
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 األصل يف األشياء

 قال املصنف:

ْتُه ال حا ُة: فاِمنا النَّاِس ماْن ي اُقوُل: ِإنَّ اأْلاْشيااءا عالاى احلْاْظِر ِإلَّ ماا أاابا حا ابا رِيعاُة واأامَّا احلْاْظُر وااإْلِ  شَّ

ُهوا احلْاْظُر. ْك اِبأْلاْصِل وا سَّ ِة يُ تاما حا ابا رِيعاِة ماا ياُدلُّ عالاى اإْلِ ْد يف الشَّ ْ يُوجا  فاِإْن ملا

ْرُع.واِمنا ال ظاراُه الشَّ ُة ِإلَّ ماا حا حا ابا ُهوا أانَّ اأْلاْصلا يف اأْلاْشيااِء اإْلِ ِه، وا  نَّاِس ماْن ي اُقوُل ِبِضدِه

:)  استئنافية، أو عاطفة   )وا

 حرف تفصيل وتوكيد فيه معىن الشرط، وأصلها: مهما يكن من شيء بعد  )أامَّا(:

 مبتدأ، وهو من مجلة اجلواب  )احلْاْظُر(:

:)  عاطفة  )وا

ُة(: حا ابا  معطوفة على )احلظر( )اإْلِ

واقعة يف جواب )أما(، وهي مزحلقة عن مكاهنا إذ أصلها أن تدخل على )احلظر( فاألصل: )وأما فاحلظر  )فا (:
 فوجب الفصل بينها وبني )أما( فُزْحِلَقْت عن مكاهنا إىل هنا فصار )وأما احلظر واإلابحة فـ ...(  واإلابحة(

 واخلرب مقدر بعد الفاء والتقدير: )فمختَلٌف فيهما(

ومجلة )احلظر... خمتَلف( من املبتدإ واخلرب جواب الشرط: )أمَّا( أو )مهما( أو جواهبما معا كما سبق بيانه. 
)ومهما يكن من شيء فاحلظُر واإلابحُة خمتَلٌف فيهما(، فـ)مهما( اسم الشرط، و)يكن من  وأصل الكالم:

شيء( مجلة الشرط، و)الفاء( واقعة يف جواب )أما(، و)احلظُر واإلابحُة خمتَلٌف( جواب الشرط، فنابْت )أما( 
اء فصار )أما فاحلظر...( عن اسم الشرط وفعله فبقَي اجلواُب )فاحلظر واإلابحة خمتلف فيهما( مقرتان ابلف

فوجب الفصل بني )أما( والفاء كما سبق فزحلقت الفاء داخل مجلة اجلواب عن املبتدإ )احلظر( إىل اخلرب 
 )خمتلف(.
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ومجلة )أما احلظر ...( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية إن جعلت الواو استئنافية، أو معطوفة على مجلة )فأما 
 دم مراراأقسام الكالم ...( كما تق

بيان لالختالف املذكور يف )احلظر واإلابحة خمتلف فيهما( فـ)ِمْن( بيانية وهي حرف جر،  )ِمنا النَّاِس(:
 و)الناس( جمرور هبا، واملراد بـ )الناس( العلماء، والظرف متعلق مبحذوف خرب مقدم

 اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ مؤخر  )ماْن(:

 مضارع مرفوع، والفاعل مسترت جوازا يعود على )َمْن(فعل    )ي اُقوُل(:

:)  حرف توكيد ونصب  )ِإنَّ

 اسم ِإنَّ   )اأْلاْشيااءا(:

متعلق مبحذوف خرب إنَّ أي )إنَّ األشياَء كائنٌة على احلظر( ومعىن كوهنا كائنة على احلظر أي  )عالاى احلْاْظِر(:
 أهنا متصفة بصفة هي احلظر والتحرمي.

  :)  ة استثناءأدا  )ِإلَّ

 إما موصولة أو نكرة موصوفة وعلى كل فهي اسم مبين على السكون يف حمل نصب على االستثناء  )ماا(:

رِيعاُة(: ْتُه الشَّ حا )أابَح( فعل ماٍض، والتاء اتء التأنيث الساكنة، واهلاء مفعول به يعود على )ما( و)الشريعة(  )أاابا
 فاعل

 ا(، أو يف حمل نصب صفة هلاواجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة )م

 ومجلة )إن األشياء على احلظر( يف حمل نصب مقول القول

 ومجلة )يقول ِإنَّ ...( ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َمْن(

 استئنافية   )فا (:  

 شرطية  )ِإْن(:
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:)ْ  حرف نفي وجزم وقلب  )ملا

ْد(:  مضارع مبين للمجهول جمزوم بـ )مل( وعالمة جزمه السكون  )يُوجا

رِيعاِة(:  متعلق بـ )يوجد( )يف الشَّ

 انئب فاعل، وهي موصولة أو نكرة موصوفة كما تقدم  )ماا(:  

:)  مضارع مرفوع، والفاعل مسترت يعود على )ما(، واجلملة ال حمل هلا صلة )ما( أو يف حمل رفع صفة هلا.  )ياُدلُّ

ِة(:)عالاى اإْلِ  حا  متعلق بـ )يدل( ابا

ْك(: سَّ  مضارع مبين للمجهول جمزوم بـ )ِإْن( ألنه جواب الشرط وعالمُة جزمه السكون  )يُ تاما

 الباء حرف جر، و)األصل( اسم جمرور ابلباء وله حمالن إعرابيان:   )اِبأْلاْصِل(:

 اجلر ابلباء لفظا -األول

 لـ)يـَُتَمسََّك(الرفع حمال على أنه انئب فاعل  -والثاين

  :)  استئنافية   )وا

:)  مبتدأ  )ُهوا

 خرب  )احلْاْظُر(:

 تقدم مثلها  )واِمنا النَّاِس ماْن ي اُقوُل(:

ِه(:   متعلق بـ )يقول(، ومقول القول حمذوف يدل عليه قوله: "وهو أن األصل يف األشياء اإلابحة إال  )ِبِضدِه
ير يـُْعَلُم مما سبق ومما سيأيت فيكون: )وِمَن الناِس َمْن ..." وليس )بضده( مقول القول بل دليل عليه، والتقد 

 يقوُل: إن األشياء على اإلابحة إال ما َحَظَرْتُه الشريعُة(
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وجيوز أن يكون )يقول( مبعىن )َيْذُكُر( ويكون املفعول به حمذوفا و)بضده( متعلق مبحذوف صفة للمفعول 
ُر قوال كائنا بضد ما سبق( فـ)قـَْواًل( هو املفعول احملذوف، احملذوف، وتقدير الكالم: )ومن الناِس َمْن َيْذكُ 

 و)كائنا( نعت له وهو متعلَّق )بضده(

  :)  استئنافية   )وا

:)  مبتدأ  )ُهوا

 َأنَّ وامسها )أانَّ اأْلاْصلا(:

 متعلق مبحذوف نعت لـ)األصل( )يف اأْلاْشيااِء(:

ُة(: حا ابا  خرب )َأنَّ( )اإْلِ

 ا وخربها يف حمل رفع خرب للمبتدإ )هو(واجلملة من )َأنَّ( وامسه

ْرُع(: ظاراُه الشَّ  تقدم مثلها  )ِإلَّ ماا حا

 املعىن

تكلم املصنف هنا عن مسألة )حكم األشياء اليت سكَت عنها الشرع( أو )حكم األشياء قبل ورود الشرع(   
لٍ  فهذه مسألة كالمية وهي من يعين قبل البعثة، وبعضهم ال يـَُفر ُِق بني حال قبل البعثة وبعد البعثة، وعلى ك

فروع القول ابلتحسني والتقبيح العقليني، وقد جرت عادة األصوليني أن يتكلموا عليها وعلى مسألة شكر املنِعم 
هنا، فأعرض املصنف عن املسألة الثانية ألنه ال يكاد يتعلق هبا شيء من أحكام الفروع وخص املسألة األوىل 

َ ذِْكُرها فيما ُوِضَع للفقهاء من األصول.)احلظر واإلابحة( لتعلق كثري   من أحكام الفروع هبا؛ فلهذا تعنيَّ

  كاآليت:التفصيُل يف مسألة )حكم األشياء اليت سكت عليها الشرع(    والصحيحُ 

َضارِ  التحرمي -1
َ
 حكم امل

 حكم املنافع )أي األشياء املنتفع هبا( اختلف فيه على ثالثة أقوال:  -2
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األشياء املنتفع هبا احلظر واملنع إال ما أابحته الشريعة، فإن مل يرد يف الشريعة ما يدل على األصل يف -األول
 اإلابحة يـَُتَمسَّْك ابألصل وهو احلظر.

وهذا قول ضعيف ذهب إليه معتزلة بغداد والشيعة اإلمامية وبعض احلنفية وأبو بكر األهبري من املالكية، ومن   
واحللواين، ومن الشافعية: ابن أيب هريرة وأبو علي  الزبريي وعلي بن أابن الطربي  احلنابلة: أبو يعلى وابن حامد

 وأبو احلسني بن القطان.

 األصل يف املنافع اإلابحة إال ما ورد الشرع بتحرميه، وهو قول اجلمهور، واستدلوا عليه أبدلة كثرية منها:-الثاين

يًعا{  قوله تعاىل: }ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف   -  .  [29]البقرة:  اأْلَْرِض مجَِ

أن هللا امنت على عباده أبنه خلق هلم ما يف األرض مجيعا وهو سبحانه ال مينت إال مبباح؛ إذ ال  وجه الدللة:
 ِمنََّة يف حُمَرٍَّم.

يبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم وقوله صلى هللا عليه وسلم: َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن َأيب َوقَّاٍص، َعْن أَبِيِه، َأنَّ النَّ  -
ْ حُيارَّْم، فاُحرهِما ِمْن أاْجِل ماْسأالاِتِه«قَاَل:   ْيٍء ملا أالا عاْن شا  .370»ِإنَّ أاْعظاما املُْسِلِمنيا ُجْرًما، ماْن سا

رمي قد يكون ألجل أن األشياء ال حُتَرَُّم إال بتحرمي خاص لقوله: »ملَْ حُيَرَّْم«، وأيضا فإن التح وجه الدللة:  
َ هبذا أهنا بدون ذلك ليست حمرمة.   املسألة فبَـنيَّ

  .371التوقف، والقول الثاين أرجح األقوال وأقواها دليال، وهللا أعلم-الثالث

 

 ( 2358( ومسلم )6859رواه البخاري ) صحيح: 370

، والتحقيقات يف شرح  99، وهتذيب شرح الورقات لعياض السلمي 123- 122انظر شرح الورقات لعبد هللا الفوزان  371
 .352- 347، وشرح الورقات البن الفركاح 576- 573الورقات البن قاوان 
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 استصحاب احلال

 :قال املصنف

ِم   با اأْلاْصُل ِعْندا عادا اِب احلْااِل: أاْن ُيْستاْصحا .واماْعىنا اْسِتْصحا ْرِعيِه لِيِل الشَّ  الدَّ

:)  استئنافية   )وا

:)  مبتدأ، ومضاف  )ماْعىنا

اِب(:  مضاف إليه، وهو مضاف أيضا )اْسِتْصحا

 مضاف إليه  )احلْااِل(:

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:) با مضارع مبين للمجهول )وميكن قراءته ابلبناء للفاعل: َيْسَتْصِحْب( منصوب بـ )أن( وعالمة  )ُيْستاْصحا
 الفتحة الظاهرة.نصبه  

 و)َأْن( والفعل يف أتويل مصدر يقع خربا للمبتدإ )معىن استصحاب(

انئب فاعل إن قرأت )ُيْسَتْصَحُب( ابلبناء للمجهول، أو مفعول به )األصَل( إن قرأت )َيْسَتْصِحُب(   )اأْلاْصُل(:
( املفهوم من الكالم أي َأْن  ْسَتِدل 

ُ
ابلبناء للفاعل ويكون الفاعل ضمريا مسترتا يعود على )اجملتهد أو امل

ْسَتِدلُّ األصَل.
ُ
 َيْسَتْصِحَب امل

 حمل هلا من اإلعراب صلة )َأْن(ومجلة )يستصحب األصل( ال 

:) ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة وهو متعلق مبحذوف حال أي )يستصحب األصل   )ِعْندا
 كائنا هذا االستصحاُب عند عدم الدليل(، و)عند( مضاف

ِم(:  مضاف إليه، وهو مضاف أيضا  )عادا

لِيِل(:  مضاف إليه  )الدَّ
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:) ْرِعيِه  صفة لـ)الدليل(  )الشَّ

 املعىن

تكلم املصنف هنا عن االستصحاب ابعتباره أحد األدلة الشرعية اليت يلجأ إليها اجملتهد عند عدم الدليل من   
 الكتاب والسنة واإلمجاع، وبعض العلماء يقدم االستصحاب على القياس ومنهم الغزايل وابن قدامة.

 بةطلب الصح اللغة:والستصحاب يف  

 إبقاء ما كان على ما كان حىت يثبت خالفه  واصطالحا:

 وله أقسام بعضها متفق عليه وبعضها خمتلف فيه كاآليت:

 استصحاب الَباءة األصلية )أو استصحاب العدم األصلي(-األول

براءة الذمة من التكليفات الشرعية حىت يقوم دليل على التكليف؛ فإن كان صغريا فببلوغه أوجاهال  أمثلة:
 فبعلمه، أو يف دار حرب فبوصوله إىل دار اإلسالم.

وَمِن ادعى على آخر حقا فعليه اإلثبات، فإذا ادعى زيٌد أن له دينارا عند عمرو فاألصل براءة ذمة عمرو من 
الدين حىت يـُْثِبَت زيٌد دعواه ابلبينة والدليِل أو يُِقرَّ عمرو بذلك، وإال فاليمني على عمرو أنه ليس عليه شيء 

 زيد، فالبينُة على املدِعي واليمني على من أنكر.ل

 واجلمهور على أن هذا النوع حجة وادَعى بعضهم االتفاق على حجيته

 استصحاب الدليل مع احتمال املعاِرض، وهو قسمان:-الثاين

 استصحاب العموم حىت يَرَِد ختصيصه؛ ألن تعطيله بدعوى البحث عن خمصص تعطيل للشريعة. -أ

من العلماء نكاح الزانية قبل وضع محلها، والصحيح عدم اجلواز لقوله تعاىل: }َوأُواَلُت  أجاز فريق مثال:
، فيجب استصحاب هذا العموم حىت يثبت ختصيصه مبا يدل [4]الطالق: اأْلَمْحَاِل َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ{ 

 على جواز الصورة املذكورة.

 انسخاستصحاب العمل ابلنص حىت يرد   -ب
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 وهذا النوع بقسميه متفق على صحته والعمل به ولكن وقع نزاع يف تسميته استصحااب

 استصحاب احلكم الذي دل الدليل على ثبوته حىت يثبت خالفه-الثالث

استصحاب بقاء النكاح والزوجية بناء على صحة عقد النكاح، وكاستصحاب بقاء شغل ذمة َمْن أتلف  أمثلة:
منه من إتالف حىت يثبت براءة ذمته من ذلك، ولو ادعت الزوجة الطالق فاألصل  شيئا بناًء على ما صدر

 عدمه وعليها البينة.

 استصحاب الوصف-الرابع

وصف املاء ابلطهارة يستمر قائما حىت يقوم دليل على تنجسه، وإذا توضأ شخص ثبتت له صفة  أمثلة:
لب فلو شك هل أحدث أو ال؟ مل يـَُزْل يقيُنُه املتوضيء حىت يقوم الدليل على نقض وضوئه بيقني أو بظن غا

ابلشك، واملفقود تستمر له صفة احلياة َدفْـًعا وإثباات )كما قال الشافعية واحلنابلة( أو َدفْـًعا فقط )كما قال 
 احلنفية واملالكية( حىت يثبت خالف ذلك أو حيكم القاضي مبوته. 

 ة دفعا فقط أو دفعا وإثباات(يف معىن قوهلم: )املفقود تثبت له صفة احليا  فائدة:

ْفُع أما  فمعناه: املنع، واملراد أن استصحاب صفة احلياة اليت كانت اثبتة له قبل فـَْقِدِه متنع أن تزول عنه الدَّ
احلقوق اليت كانت اثبتة له مبوجبها؛ يعين أنه أيخذ حكم األحياء يف أمواله فتستمر على ملكه فال توزع على 

 الزوجية فتستمر زوجته على ذمته، وهكذا حىت يتبني موتُه أو حيكم القاضي مبوته.ورثته، ويف  

فمعناه: أنه يكون صاحلا ألن تؤل إليه حقوٌق جديدٌة كأن يرَث غريه أو تئول إليه أموال بوصية أو   اإلثباتوأما  
 حنو ذلك.

 استصحاب احلكم الثابت ابإلمجاع يف حمل النزاع-اخلامس

 م وصلى فصالته صحيحة ابإلمجاع فإن رَأى املاء أثناء وقت الصالة فاختلفوا فيه:مثال: أن َمْن تيم

فقال بعضهم: نستصحب حكم اإلمجاع فتكون صالته صحيحة؛ ألن اإلمجاع منعقد على صحتها قبل رؤية 
 املاء.

 وقال بعضهم: بل صالته ابطلة ألن اإلمجاع مشروط بعدم املاء فأما مع وجوده فال إمجاع.
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لنوع من االستصحاب حمل خالف فاجلمهور على أنه ليس حبجة، وذهب بعضهم إىل أنه حجة منهم وهذا ا
 داود الظاهري واآلمدي وابن احلاجب وابن القيم والشوكاين.

 وهللا أعلم
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 التعارض والرتجيح وترتيب األدلة

 قال املصنف:

 واأامَّا اأْلاِدلَُّة:

ا  ها ُم اْلْاِليُّ ِمن ْ يُ قادَّ .ف ا  عالاى اخْلاِفيِه

.  وااْلُموِجُب لِْلِعْلِم عالاى اْلُموِجِب لِلظَّنِه

 واالنُّْطُق عالاى اْلِقيااِس.

.  وااْلِقيااُس اْلْاِليُّ عالاى اخْلاِفيِه

ُب احلْااُل. ُيْستاْصحا ِإلَّ ف ا  فاِإْن ُوِجدا يف النُّْطِق ماا يُ غاريِهُ اأْلاْصلا، وا

:)  استئنافية أو عاطفة  )وا

 حرف تفصيل فيه معىن الشرط  مَّا(:)أا 

 مبتدأ  )اأْلاِدلَُّة(:

ُم(  )فا (:  واقعة يف جواب )أما( وهي مزحلقة عن مكاهنا كما تقدم مرارا واألصل )فاألدلة يـَُقدَّ

ُم(:  مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  )يُ قادَّ

:)  انئب فاعل  )اْلْاِليُّ

ا(: ها  لي(متعلق بـ )اجل  )ِمن ْ

:)  متعلق بـ )يـَُقدَّم(  )عالاى اخْلاِفيِه

 ومجلة )يقدم اجللي ...( يف حمل رفع خرب 

 ومجلة )األدلة يقدم ...( جواب )أم ا( أو )مهما( أو جواهبما معا
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 ومجلة )أما األدلة ...( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية أو معطوفة على )فأما أقسام الكالم ..(

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )اجللي(  )اْلُموِجُب(:

 متعلق بـ )املوجب( )لِْلِعْلِم(:

 متعلق بـ )يـَُقدَّم( )عالاى اْلُموِجِب(:

:)  متعلق بـ )املوِجب( من قوله: "على املوجب"  )لِلظَّنِه

 تقدم مثلها  )واالنُّْطُق عالاى اْلِقيااِس(:

:)  تقدم مثلها، و)اجللي( صفة لـ)القياس(  )وااْلِقيااُس اْلْاِليُّ عالاى اخْلاِفيِه

 استئنافية، أو فصيحة  )فا (:

 شرطية جازمة  )ِإْن(:

:)  فعل ماض مبين للمجهول مبين على الفتح يف حمل جزم فعل الشرط  )ُوِجدا

 متعلق بـ )ُوِجَد( )يف النُّْطِق(:

ن ُوِجَد ُحْكٌم يـَُغريِ ُ األصَل، أو انئب فاعل، وهي نكرة موصوفة، وواقعة على )احلكم( أو )النطق( أي: إ )ماا(:
 إن ُوِجَد نُْطٌق يـَُغريِ ُ األصَل.

 مضارع مرفوع والفاعل مسترت يعود على )ما( )يُ غاريِهُ(:

 مفعول به  )اأْلاْصلا(:

 واجلملة من الفعل وانئب الفاعل وما تعلق هبا يف حمل رفع صفة لـ)ما(

 َكْمَنا بِِه( أو )فال ُيستصحب احلال(وجواب الشرط حمذوف للعلم به والتقدير مثال: )حَ 

  :)  عاطفة  )وا
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:) مكونة من )ِإْن( الشرطية و)ال( النافية، ومجلة الشرط حمذوفة لداللة ما تقدم عليها والتقدير: )وإن مل  )ِإلَّ
 يوجد يف النطق ما يغري األصل فيستصحب...(

 واقعة يف جواب الشرط  )فا (:

ُب(: هول جمزوم بـ )إْن( ألنه جواب الشرط وعالمة جزمه السكون وُحرِ َك ابلضم مضارع مبين للمج )ُيْستاْصحا
 ألنه األصل يف احلركة

 انئب فاعل  )احلْااُل(:

 ومجلة )وإال فُيستصحب ...( معطوفة على مجلة )فإن ُوِجَد ...(

 املعىن

ُم اجلمع بني األدلة    ترتيب األدلة ابب مهم تظهر مثرته عند التعارض بني األدلة وقد سبق أنه عند التعارض يـَُقدَّ
على الرتجيح بينها، فإن مل ميكن اجلمع وُعِرَف التاريُخ فإن املتأخر ينسخ املتقدم، فإن مل ميكن اجلمع ومل يعرف 

فة كيفية الرتجيح بينها فالبد من معرفة أيِ  األدلة أقوى وأيها أضعف التاريخ فإان نلجأ إىل الرتجيح بينها، وملعر 
َم األقوى عند التعارض وهو املراد هبذا الباب فذكر املصنف    وهي كاآليت:كيفية ترتيب األدلة لكي يـَُقدَّ

1- : ُم الدليُل اْلاِليُّ على الدليِل اخلاِفيِه  يُ قادَّ

( على )الظاهر(فمثال: إذا تعارض دليالن أحدمها   َم )النَّصُّ ( واآلخر )ظاهر( ُقدِ   )َنصٌّ

َم )املنطوق( على )املفهوم(  وإذا تعارض دليالن أحدمها ابملنطوق واآلخر ابملفهوم ُقدِ 

صَُّة فمثال تعارض املفهوم واملنطوق: حديث َعاِئَشَة قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  »لا حُتارهُِم اْلما
صَّتااِن« فمفهومه أن الثالَث رضعاٍت حُتَر ِم، لكن هذا املفهوم ُمَعاَرٌض مبا ورد أيضا من حديث َعاِئَشَة  ،372وااْلما

 َمْعُلوَماٍت{ أَنَـَّها قَاَلْت: "َكاَن ِفيَما أُْنزَِل ِمَن اْلُقْرآِن: }َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت حُيَر ِْمَن{ مُثَّ ُنِسْخَن }خِبَْمسٍ 

 

 ( 1450رواه مسلم ) صحيح: 372
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َ َرُسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َوُهنَّ ِفيَما يـُْقَرأُ ِمَن اْلُقْرآِن"فَـ  ُم املنطوُق وهو حديُث عائشة رضي 373تـُُويف ِ ، فيـَُقدَّ
 هللا عنها الثاين على املفهوم

ُم الدليُل املوِجُب للعلم على املوِجِب للظن: -2  يُ قادَّ

َم املتواتر على اآلحاد إال أن يكون املتواتر من ابب العام  فإذا تعارض نصان أحدمها متواتر واآلخر آحادا ُقدِ  
.  واآلحاد من ابب اخلاص  فُيَخصَُّص املتواتُر العامُّ ابآلحاد اخلاصِ 

نْيِ مثال ختصيص املتواتر العام  ابآلحاد اخلاص: قوله تعاىل:   ظِه اأْلُنْ ث اي ا ِر ِمْثُل حا دُِكْم لِلذَّكا  { }يُوِصيُكُم اّللَُّ يف أاْولا
اِفرا والا ، فهذا يشمل الولد املسلم والكافر، مع قوله صلى هللا عليه وسلم: [11]النساء:  »لا ياِرُث املُْسِلُم الكا

» اِفُر املُْسِلما  .374الكا

ُم النُّْطُق )وهو النصُّ من كتاب أوسنة( على القياس: -3  يُ قادَّ

مَ  )النُّْطُق( على )القياس( وصار القياُس فاسدا؛ ألنه ال  فإذا تعارض )َنصٌّ ِمْن كتاٍب أو سنٍة( مع )قياٍس( ُقدِ 
.  قياَس مع نصٍ 

ما ذهب إليه بعض العلماء من أن شوك احلََرِم ال حَيُْرُم َقْطُعُه؛ ألنه يؤذي  مثال تعارض القياس مع النص:
وُْكُه«»لا يُ ْعضا بطبعه فأشَبَه السباع من احليوان، وهذا قياس خمالف لقوله صلى هللا عليه وسلم:   .  375ُد شا

4- : ُم القياُس اْلاِليُّ على القياِس اخلاِفيِه  يُ قادَّ

: َع عليها أو ُقِطَع فيه بنَـْفِي الفارق بني األصل والفرعِ   فالقياُس اْلاِليُّ  هو ما ُنصَّ على علتِه أو ُأمجِْ

ورة النساء؛ إذ ال فرق بينهما فكلٌّ حترمي إحراق ماِل اليتيِم قياسا على حترمي َأْكِلِه املنصوِص عليه يف آية س مثاله:
 منهما فيه إتالٌف ملال اليتيم وضياٌع حلقوقه.

:  هو ما ثبتت علُتُه ابالستنباط، ومل يـُْقَطْع فيه بنفي الفارق بني األصل والفرع والقياُس اخلاِفيُّ

 

 ( 1452رواه مسلم ) صحيح: 373
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بنفي الفارق بني الفرع واألصل الحتمال مثاله: قياُس األشنان على البـُرِ  يف الراب جبامع الكيل مثال، فإنه مل يُقطع  
 أن يقال: البـُرُّ مطعوم واألشناُن غرُي مطعوٍم.

َم )قياُس العلة( على )قياِس الشََّبِه(    وإذا تعارض )قياُس ِعلٍَّة( مع )قياِس َشَبٍه( ُقدِ 

 احْلَاُل". تقدم معنا قريبا واملراد إن وجد يف احلادثة وقوله: "فَِإْن ُوِجَد يف النُّْطِق َما يـَُغريِ ُ اأْلَْصَل، َوِإالَّ فـَُيْسَتْصَحبُ 
 نصٌّ حَكْمنا مبوجبه وإن مل يوجْد نصٌّ استصحبنا الرباءة األصلية كما سبق.

 وهللا أعلم.
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 الجتهاد والتقليد

 شروط املفيت أو اجملتهد

 قال املصنف:

ْرِط اْلُمْفيِت: أاْن ياُكونا عااِلًما   ًبا.واِمْن شا فًا واماْذها ف اْرًعا، ِخالا  اِبْلِفْقِه؛ أاْصاًل وا

:  واأاْن ياُكونا

اِد.  - اِملا اْْللاِة يف اِلْجِتها  كا

اِل، وات اْفِسريِ   - اِم ِمنا النَّْحِو وااللُّغاِة، واماْعرِفاِة الرهِجا بااِط اأْلاْحكا ارِ عاارِفًا مباا حُيْتااُج ِإلايِه يف اْسِتن ْ ِت اْلوا داِة يف  اْْلَيا
ا. ارِداِة ِفيها اِم، وااأْلاْخبااِر اْلوا  اأْلاْحكا

:)  استئنافية   )وا

ْرِط(:  متعلق مبحذوف خرب مقدم، و)ِمْن( تبعيضية، و)شرط( مضاف )ِمْن شا

 مضاف إليه جمرور ابإلضافة وعالمة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل )اْلُمْفيِت(:

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:) مضارع من كان الناقصة منصوب بـ )َأْن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وامسها مسترت يعود على  )ياُكونا
 )املفيت(

 خرب )يكون(  )عااِلًما(:

 و)أْن( والفعل يف أتويل مصدر يف حمل رفع مبتدأ مؤخر

 ومجلة )يكون عاملا( ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َأْن(

 متعلق بـ )عاملا(  ْقِه(:)اِبْلفِ   
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ًبا(: فًا واماْذها إن أعربتها أحوال من )الفقه( كان مراده بقوله )أصال(: دالئل الفقه املذكورة  )أاْصاًل واف اْرًعا، ِخالا
يف علم أصول الفقه، ويف إدخاهلا يف )الفقه( من قوله: "عاملا ابلفقه" مساحمة؛ إذ إهنا ليست ِمنه، بل هي من 

 م أصول الفقه.علم آخر هو عل

أما إن أعربتها متييزات من )الفقه( حمولة عن املضاف مل يلزم عليه شيئا ويكون أصل هذه التمييزات: )عاملا 
أبصِل الفقِه وفرِعِه ...اخل(، ويكون املراد بـ )أصل الفقه( أمهات املسائل اليت هي كالقواعد ويتفرع عليها غريُها، 

 فقه( إال أن يدخل يف قوله: "كامل اآللة"لكن يفوتُُه التنبيه على )أصول ال

 ولك جعُلها منصوبة على املفعولية املطلقة )أصل أصال، وفرع فرعا، وخالف خالفا، وذهب َمذهبا(

وذهب الدمياطي إىل أهنا منصوبة على نزع اخلافض حيث قال: "قوله: )خالفا ومذهبا( مها منصوابن على نزع 
 .376هِب إماِمِه ومذهِب إمامه"اخلافض والتقدير: ِمْن خُماِلِف مذ 

:)  عاطفة  )وا

اِد.(: اِملا اْْللاِة يف اِلْجِتها معطوفة على قوله: "أن يكون عاملا ابلفقه" وإعراهبا مثلها، و)يف  )أاْن ياُكونا كا
 االجتهاد( متعلق بـ )كامل(

خرب فيكون من  معطوف على )كامل( حبرف عطف حمذوف أي )وعارفا(، أو خرب لـ)يكون( بعد  )عاارِفًا(:
 ابب تعدد األخبار وهو جائز.

 متعلق بـ )عارفا(، و)ما( موصولة مبعىن الذي )مباا(:  

مضارع مبين للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وانئب الفاعل ضمري مسترت يعود على  )حُيْتااُج(:  
 )ما(، واجلملة من الفعل وانئب الفاعل ال حمل هلا من اإلعراب صلة )ما(

 متعلق بـ )حُيتاج(  )ِإلايِه(:

بااِط(:  متعلق بـ )حُيتاج(، و)استنباط( مضاف )يف اْسِتن ْ

 

 . 22حاشية الدمياطي على شرح الورقات للمحلي  376
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اِم(:  ف إليهمضا  )اأْلاْحكا

 متعلق بـ )حُيتاج( وهو تفسري لـ)ما(  )ِمنا النَّْحِو(:

:)  عاطفة  )وا

 معطوفة على "النحو"  )اللُّغاِة(:

:)  واو املعية، أو عاطفة كما ستعرف  )وا

 ابلنصب والرفع واجلر؛ فأما النصب فعلى أنه مفعول معه، والواو للمعية  )ماْعرِفاِة(:

والرفع على أن الواو عاطفة، و)معرفة( معطوفة على املصدر املؤول يف قوله: "أن يكون عاملا ابلفقه" أي: وِمْن 
 شرطه كونُُه عاملا ابلفقه وِمْن شرطه معرفُة الرجال

عطوفة على )االجتهاد( من قوله: "وأن يكون كامل اآللة يف االجتهاد" واجلر على أن الواو عاطفة، و)معرفة( م
أي وأن يكون كامل اآللة يف معرفة الرجال، ويكون اجلر ابلعطف ال حبذف حرف اجلر وبقاء عمله ألنه شاذ 

 وال يقاس عليه.

املعىن؛ إذ  وال شك أن الظاهر أنه معطوف على )النحو( من قوله: "من النحو واللغة" لكنه مشكل من حيث
 يصري املعىن أن ِمْن شرط املفيت أن يكون عارفا مبعرفِة الرجال، وهذا ليس مرادا

 و)معرفة( مضاف

اِل(:  مضاف إليه  )الرهِجا

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )معرفة(، وهو مضاف  )ت اْفِسرِي(:

ِت(:  مضاف إليه  )اْْلَيا

ارِداِة(:  صفة لـ)اآلايت( وصفة اجملرور جمرورة  )اْلوا
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اِم(:)يف   متعلق بـ )الواردة(   اأْلاْحكا

:)  عاطفة  )وا

 معطوف على )اآلايت(  )اأْلاْخبااِر(:

ا(: ارِداِة ِفيها  تقدم مثلها  )اْلوا

 املعىن

ملا انتهى املصنُف من الكالم على األدلة وما حيتاج إليه يف االجتهاد شرع يف بيان االجتهاد ليحصل احلكم    
 ر بعض شروط املفيت واملستفيت.املقصود واإلفتاء للعمل به، وذك

 شروط املفيت:

 واختلف يف مراده بـ )أصل الفقه(:أن يكون عاملا ابلفقه أصال وفرعا خالفا ومذهبا،   -1

= فقيل: املراُد دالئُل الفقه املذكورة يف أصول الفقه، وذلك على إعراب )أصال( حاال من )الفقه(، وكما سبق 
 فإدخال )دالئل الفقه( يف )الفقه( مساحمة 

= وقيل: حيتمل أن يريد ابألصل أمهاِت املسائل اليت هي كالقواعد ويتفرع عليها غريُها لكن يفوته التنبيُه على 
 ِم أبصول الفقه إال أن يدخل ذلك يف قوله: "كامل اآللة".اشرتاط العل

ومراده بـ )فرعا(: املسائل املدونة يف كتب الفقه، وال يشرتط حفظها؛ إذ إهنا ال تنتهي بل املراد حفظ مجلة 
باط صاحلة منها ليتمكن من معرفة ما يَرُِد عليه أثناء الفتوى، وأن تكون عنده مَلَكٌة راسخة يتمكن هبا من استن

 احلكم عند احلاجة إليه

 ومراده بـ )خالفا(: املسائل املختَلُف فيها بني العلماء

َل على اجملتهد املطلق ومراده بـ )َمْذَهًبا(: ما يستقر عليه رأيُُه هو، هذا إن محَُِل على   اجملتهد املقيَّد، أما إن محُِ
ْذَهِب ما استقرَّ 

َ
  عليه رأُي إماِمِه.)الذي يتقيد مبذهب من املذاهب( فمراُدُه ابمل
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واعلم أن الواجب على املفيت النظُر يف األدلة واإلفتاء مبقتضى الدليل سواء وافق مذهبه أو خالفه؛ ألن هللا عز 
وجل مل يتعبدان إال بشرعه الذي أنزله يف كتابه وعلى لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم، واملذاهب كلها فيها 

 زمها وتقيََّد هبا يف كل صغرية وكبرية وقع يف اخلطإ ال حمالة.الصواب وفيها اخلطأ، فَمِن الت

 أن يكون كامل اْللة يف الجتهاد، وكماُل اْللِة يكون ب :  -2

 معرفته مبا حيتاج إليه يف استنباط األحكام من:

 التصريفويندرج فيه  النحو   -
ملعاجم كاملصباح املنري وهي األلفاظ املوضوعة لبيان املعاين املفردة، وهذا يبحث عنه يف ا واللغة: -

 والصحاح للجوهري وخمتار الصحاح للرازي ولسان العرب للفريوزأابدي ...
ألن األلفاظ الدالَّة على األحكام الشرعية عربية بليغة، وفيها علوم البالغة؛  وال بد مع ذلك من معرفة -

ْن نفاه( وفيها من ألوان التشبيه واالستع
َ
ارات والكناايت وصيغ اخلرب احلقيقة وفيها اجملاز )خالفا مل

واإلنشاء والتقدمي والتأخري وغري ذلك الشيء الكثري فإن مل يكن اجملتهد على معرفة هبذه العلوم قلَّ 
 حظُّه ورتبُته يف االجتهاد

 ال يشرتط يف اجملتهد أن يكون متبحرا يف علوم اللغة بل الشرط أن يكون عاملا ابلَقْدِر الالزم لفهم الكالم :  تنبيه

 من كمال اآللة أن يكون على علم جيد أبصول الفقه -
وهم رواة األحاديث ليأخذ برواية املقبول منهم دون اجملروح، وقد  وأن يكون ذا معرفة بعلم الرجال -3

 صار هذا األمر يسريا بعد انتشار الطباعة والكتب االلكرتونية والربامج البحثية كالشاملة وحنوها
 لئال يفيت ابملنسوخ.وخ  أن يكون عاملا ابلناسخ واملنس -4
وهي حنو مخسمائة آية كما ذكر اإلمام الغزايل، لكن هذا ال   أن يكون عاملا بتفسري آَيت األحكام، -5

 مينع أن تكون أكثر من ذلك كما قال القرايف.
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وقال العز بن عبد السالم: إمنا ضرب هللا األمثال يف كتابه تذكريا ووْعظا، فما اشتمل منها على تفاوت يف 
اب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو حنوه فإنه يدل على األحكام. مث قال: "ومعظم آِي القرآن ثو 

  .  377ال ختلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخالق مجيلة ..."

ا لرياجعها وقت احلاجة. وقد ألفت فيها كتب كثرية منها تفسري القرطيب    وال ُيشرتَُط حفظُها بل معرفُة مظاهنِ 
املسمى )اجلامع ألحكام القرآن( و)أحكام القرآن البن العريب( و)تفسري آايت األحكام( لإلمام الشافعي الذي 
مجعه البيهقي، و)تفسري آايت األحكام( للجصاص، و)اإلكليل يف استنباط التنزيل( للسيوطي، و)تفسري آايت 

 األحكام( للسايس وغريها. 

ا لرياجعها وقت احلاجة. وقد وال أن يكون عاملا ِبحاديث األحكام، -6  ُيشرتَُط حفظُها بل معرفُة مظاهنِ 
 ُصنِ َفْت كتب كثرية يف هذا األمر منها:

( حديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم غالبا وقد يكون يف 400= )عمدة األحكام( للمقدسي وفيه حنو )
 مسلم دون البخاري قليال

( حديثا إىل آخر كتاب )العتق( مث ختمه 1451األحكام( البن حجر وفيه )= )بلوغ املرام من مْجع أحاديث 
(، وقد خلََّص فيه )اإلملام( البن دقيق العيد وزاد 1582بكتاب )اجلامع( أي يف اآلداب وآخره احلديث رقم )

 عليه كثريا، وأشهر شروحه )سبل السالم( لألمري الصنعاين 

( حديثا وقد شرحه الشوكاين يف كتابه العظيم )نيل األوطار 3926) = )منتقى األخبار( البن تيمية اجلد وفيه
 من أسرار منتقى األخبار(

ومل يشرتط ابن الصالح الذكورة لكن اشرتط العدالة،  وبعُضهم اشرتط البلوغ والذكورة والعدالة -7
 وبعضهم مل يشرتطها

 وال يشرتط يف اجملتهد أن يكون حافظا للقرآن

 
 

( تصحيح: أبو الفضل عبد هللا بن الصديق الغماري، ط. دار الكتاب  12اإلكليل يف استنباط التنزيل للسيوطي )ص 377
 العريب 
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 املستفيتما يشرتط يف  

 قال املصنف:

ياا. والاْيسا لِْلعااملِِ  لِهد اْلْمُفيِتا يف اْلُفت ْ يُ قا ْقِليِد، ف ا ْفيِت: أاْن ياُكونا ِمْن أاْهِل الت َّ ْرِط اْلُمْست ا لِهدا واِمْن شا   أاْن يُ قا

:)  استئنافية   )وا

ْرِط(:  متعلق مبحذوف خرب مقدم، و)شرط( مضاف )ِمْن شا

ْفيِت(:  مضاف إليه جمرور ابإلضافة وعالمة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل )اْلُمْست ا

:)  املصدر املؤول من أْن والفعل يف حمل رفع مبتدأ مؤخر، واسم )يكون( مسترت يعود على )املستفيت(  )أاْن ياُكونا

 مبحذوف خرب )يكون(، و)أهل( مضاف  متعلق )ِمْن أاْهِل(:  

ْقِليِد(:  مضاف إليه  )الت َّ

 ومجلة )يكون من أهل( ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َأْن(

 ومجلة )من شرط ... أن يكون( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية

 فاء السببية  )فا (:  

 مضارع مرفوع، والفاعل مسترت يعود على )املستفيت( )يُ قالِهُد(:

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ُفيِتا(:)اْلمْ 

ياا(: َيا( اسم جمرور بفي وعالمة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها  )يف اْلُفت ْ متعلق بـ )يقلد(، و)الُفتـْ
 التعذر

:)  استئنافية   )وا

:)  فعل ماض انقص من أخوات )كان( مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب  )لاْيسا
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(:)  متعلق مبحذوف خرب )ليس( مقدم، وهو جائز لِْلعااملِِ

:) لِهدا  املصدر املؤول من أْن والفعل يف حمل رفع اسم ليس مؤخر  )أاْن يُ قا

 املعىن

بعد أن تكلم عن شروط املفيت وَمْن جيوز له اإلفتاء، تكلم عن شروط املستفيت وَمْن جيوز له االستفتاء، فذكر   
أن يكون ِمْن أهل التقليد، يعين: ليس عاملا ِمْن أهل االجتهاد، مث ذكر أن العامل ال للمستفيت شرطا واحدا وهو 

 جيوز له أن يقلد غريه بل جيب عليه أن يبحث عن حكم املسألة بنفسه ويصري إىل ما أداه إليه اجتهاُده.

( وتفصيُلها كاْليت:  وهذه املسألة معروفة ب  )حكم تقليد العاملِِ للعاملِِ

َ له رجحان قول على قول فقد أمجع العلماُء على أنه ال جيوز له إذا  -أ نظر العاملُ اجملتهُد يف املسألِة وتبَـنيَّ
َ له  تقليد غريِِه وتـَْرِك ما تبَـنيَّ

 إذا مل ينظر يف املسألة فهل له أن يقلد غريه أو ال؟ اختلفوا يف هذه الصورة على أقوال: -ب

 ، أو نظر فيها ومل يتبني له شيء ينظر يف املسألةجيوز للعامل أن يقلد غريه إذا مل-األول

 بل جيب عليه التوقف حىت ينظر فيها  ل جيوز له التقليد-الثاين

 وال جيوز له أن يقلد املساوي أو األدىنَ  جيوز له أن يقلدا األعلما منه،-الثالث

 إن ضاَق عليه الوقُت جاز عليه التقليُد وإال فال  التفصيل:وهو الراجح،  -الرابع

مثال َمْن ضاق عليه الوقت: أن يكون يف صالٍة مث تـَْعِرُض له مسألٌة مل يكن قد نظر فيها قبل ذلك ولكنه يعلم 
قول الشافعي أو أمحد أو غريمها من األئمة يف هذه املسألة ولكنه ال يعرف دليل اإلمام فيها فهنا جيوز له 

 .378احلكم  التقليد؛ ألن الوقت قد ضاق وَيْصُدُق عليه أنه ال يعلم

عدم جواز تقليد العامل لغريه مشروط بعدم التأثري على مجاعة املسلمني يعين إذا كان اجملتهد نظَر يف مسألة   تنبيه:
وأداه اجتهاُدُه إىل خالف ما عليه مجهور املسلمني وإمامهم من األمور اليت تؤثر على املسلمني كالصلح مع 

 

 . 107هتذيب شرح الورقات  378
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ان العاملُ يرى رأاي خياِلُف مجاعَة املسلمني وإمامهم ولو أظهره أدى ذلك العدو وأمور السْلِم واحلرب وحنوها فإن ك
إىل اختالف الناِس وشقِ  عصا الطاعة مل جَيُْز للعاملِِ أن خيالَف إماَم املسلمني وإْن َظنَّ أن ما فَعَلُه مرجوحا؛ ألن 

 .379خمالفته تؤدي إىل تفرق كلمة املسلمني

  

 

 . 108هتذيب شرح الورقات  379
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 التقليد

 قول املصنف:

ي   مَّ ا ق اُبوُل ق اْوِل النَّيبِه صلى هللا عليه وسلم ُيسا ذا ٍة؛ ف اعالاى ها ْوِل اْلقااِئِل ِبالا ُحجَّ ُبوُل ق ا ْقِليُد: ق ا  ت اْقِليًدا.واالت َّ

ْوِل اْلقااِئِل واأاْنتا لا تاْدِري ِمْن أاْينا قاالاُه. ْقِليُد ق اُبوُل ق ا : الت َّ ُهْم ماْن قاالا  واِمن ْ

ُبوُل ق اْوِلِه ت اْقِليًدا.  فاِإْن قُ ْلناا: ي ق ا مَّ انا ي اُقوُل اِبْلِقيااِس، ف اياُجوُز أاْن ُيسا  ِإنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم كا

:)  استئنافية   )وا

ْقِليُد(:  مبتدأ  )الت َّ

 خرب، وهو مضاف )ق اُبوُل(:

 مضاف إليه، وهو مضاف أيضا  )ق اْوِل(:

 مضاف إليه  )اْلقااِئِل(:

 حرف جر  )بِ (:

:)  انفية للجنس ملغاة لدخول حرف اجلر عليها.   )لا

. 380وذهب الكوفيون إىل أن )ال( هنا اسم مبعىن )غري( وأهنا جمرورة ابلباء وهي مضاف وما بعدها مضاف إليه
 .382، واملالقي يف )رصف املباين(381وإىل هذا الرأي ذهب اهلروي يف )األُْزِهيَّة(

ٍة(:     ابلباء وعالمة جره الكسرة الظاهرة، واجلار واجملرور متعلق بـ )قبول(جمرور  )ُحجَّ

 وعلى مذهب الكوفيني )ال( مضاف، و)حجة( مضاف إليه
 

 حتقيق: د. عبد اللطيف حممد اخلطيب  316 / 3مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام  380

 ت. عبد املعني املل وحي، ط. جممع اللغة بدمشق  160األزهية يف علم احلروف لعلي بن حممد النحوي اهلروي ص 381

ت. أمحد حممد اخلراط، ط. جممع اللغة   271- 270ملعاين ألمحد بن عبد النور املالقي رصف املباين يف شرح حروف ا 382
 بدمشق. 
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 فاء السببة  )فا (:

ا(: ذا متعلق مبحذوف حال، أي: )فبناًء على هذا التعريف للتقليد(، أو متعلق مبحذوف خرب ملبتدإ  )عالاى ها
 يت )وهو قبول قول النيب ...اخل( مبينٌّ على هذا التعريف(حمذوف والتقدير: )فالكالم اآل

 مبتدأ، ومضاف )ق اُبوُل(:

 مضاف إليه، ومضاف أيضا  )ق اْوِل(:

 مضاف إليه  )النَّيبِه(:

 متعلق بـ )صلى(  و)عليه(فاعل،   واسم اْلاللةفعل ماض،    )صالَّى(: )صلى هللا عليه وسلم(:

 اب.واجلملة استئنافية ال حمل هلا من اإلعر 

(عاطفة، و )الواو(و   لَّما فعل ماض، والفاعل مسترت يعود على اسم اجلاللة، وحذف الظرف من الثانية   )سا
 لداللة األوىل عليه والتقدير: )وسلََّم عليه(

 واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب معطوفة على مجلة )صلى هللا(

ي(:   مَّ عالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وانئب مضارع مبين للمجهول مرفوع و  )ُيسا
 الفاعل ضمري مسترت يعود على )قبول(

 مفعول به اثن لـ)ُيَسمَّى( )ت اْقِليًدا(:

 ومجلة )يسمى تقليدا( يف حمل رفع خرب )قبول(

:)  استئنافية   )وا

ُهْم(:   متعلق مبحذوف خرب مقدم )ِمن ْ

 ون يف حمل رفع مبتدأ مؤخراسم موصول مبين على السك)ماْن(:  

:)  فعل ماض، والفاعل مسترت يعود على العلماء وإن مل جَيِْر هلم ذِْكٌر لفهمه من السياق.  )قاالا
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ْقِليُد(:     مبتدأ)الت َّ

 خرب، ومضاف )ق اُبوُل(:

 مضاف إليه، ومضاف أيضا  )ق اْوِل(:

 مضاف إليه   )اْلقااِئِل(:

 مقول القولومجلة )التقليد قبول ...( يف حمل نصب  

 ومجلة: )قال التقليد ...( ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َمْن(

 ومجلة )ومنهم َمْن ...( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية 

:)  واو احلال  )وا

  :)  مبتدأ)أاْنتا

  :)  انفية)لا

 وجواب مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، والفاعل مسترت )تاْدِري(:
 تقديره )أنت(

  :)  متعلق بـ )قال( )ِمْن أاْينا

فعل ماض وفاعل مسترت واهلاء مفعول به، وليس هنا مقول قول؛ ألن املراد بـ )قالَه( أي َأَخَذُه، أي  )قاالاُه(:
 وأنت ال تدري ِمْن أين أخذه، أي ال تعلُم حَمَلَّ َأْخِذِه.

 فاء الفصيحة  )فا (:

 شرطية  )ِإْن(:

)قال( فعل ماض مبين على السكون التصاله بضمري رفع متحرك، يف حمل جزم فعل الشرط، و)ان( (: )قُ ْلناا
 فاعل
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:)  حرف توكيد ونصب  )ِإنَّ

 اسم ِإنَّ منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  )النَّيبَّ(:

 سبق مثلها قريبا)صلى هللا عليه وسلم(:  

  :) انا  على النيب صلى هللا عليه وسلمفعل ماض انسخ انقص، وامسها مسترت يعود  )كا

فعل مضارع مرفوع والفاعل مسترت يعود على النيب صلى هللا عليه وسلم، واملراد ابلقول هنا االجتهاد  )ي اُقوُل(:
 واحلكم، أي: كان جيتهد وحيكم ابلقياس، وهلذا فليس هنا مقول قول.

 متعلق بـ )يقول( )اِبْلِقيااِس(:

 فع خرب )كان(ومجلة )يقول ابلقياس( يف حمل ر 

 ومجلة )كان يقول ابلقياس( يف حمل رفع خرب )إنَّ(

 ومجلة: )إن النيب ...( من ِإنَّ وامسها وخربها يف حمل نصب مقول القول )قلنا(

 واقعة يف جواب إنَّ   )فا (:  

 مضارع مرفوع)جياُوُز(:  

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

ي(: مَّ مة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها مضارع مبين للمجهول منصوب بـ )أْن( وعال )ُيسا
 التعذر، و)َأْن( والفعل يف أتويل مصدر مرفوع ألنه فاعل )جيوز(

ُبوُل(:    انئب فاعل، ومضاف  )ق ا

 قوِل مضاف إليه، ومضاف أيضا والضمري مضاف إليه)ق اْولِِه(:  

 مفعول اثن لـ)ُيَسمَّى( )ت اْقِليًدا(:

 املعىن
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 وضع القالدة يف العنق  اللغة:يف تكلم هنا عن التقليد وهو    

 ذََكَر له تعريفني:  واصطالحا:

التقليد: "قـَُبوُل قـَْوِل اْلَقاِئِل ِباَل ُحجٍَّة" يعين بال ذِْكِر دليل للحكم، سواء كان له دليل يف نفس األمر أو -األول
لغري، كأنه جعل قوَل الغري كالقالدة يف عنقه فال خيرج ال، وسواء عمل به أو ال، واملقصود به هنا: مالزمة قول ا

 عن طوعه.

ومما ينبين على هذا التعريف أن قبوَل قوِل النيب صلى هللا عليه وسلم يسمَّى تقليدا؛ النطباق التعريف عليه: فهو  
يه وسلم ابحلجة، وهذا صلى هللا عليه وسلم )قائٌل( وأنت تقبل قوَلُه بال حجة؛ إْذ ال يُطاَلُب النيبُّ صلى هللا عل

 هو التقليد.

قلت: قوُل النيبِ  صلى هللا عليه وسلم حجٌة بنفسه فال حيتاج إىل حجة، والصواب زايدة )غري املعصوم( يف 
ْعُصومِ التعريف فيكون تعريُف التقليِد: "قـَُبوُل قـَْوِل اْلَقاِئِل    ِباَل ُحجٍَّة".   غارْيِ اْلما

مما لو قَِبَل قوَلُه حُلجٍَّة ذكرها فإنه ال يكون تقليدا بل اجتهادا إْن علم تلك احلجة وقوله: "ِباَل ُحجٍَّة" احرتاز 
 وفهم داللتها على احلكم وإال فهو تقليد وإن ذُِكَرْت له احلجة.

حجة أو ال؟ وهل قاله "التـَّْقِليُد قـَُبوُل قـَْوِل اْلَقاِئِل َوأَْنَت اَل َتْدرِي ِمْن أَْيَن قَاَلُه" أي ال تدري هل له فيه -الثاين
 عن نص أو اجتهاد؟

  تـَْقِليًدا". قال: "فَِإْن قـُْلَنا: ِإنَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم َكاَن يـَُقوُل اِبْلِقَياِس، فـََيُجوُز َأْن ُيَسمَّي قـَُبوُل قـَْولِهِ 

 وقد اخُتِلفا يف حكم اجتهاد النيب صلى هللا عليه وسلم:

؛ ألنه أيتيه الوحي من عند هللا، والوحي قطعي، واالجتهاد ظين، واستبداُل  فقيل: ال جيوز له االجتهاد -
 االجتهاِد الظين ابلوحي القطعي من استبدال األدىن ابلذي هو خري.

َ لِلنَّاِس َما نـُز َِل ِإلَْيِهْم{  - ، ولقوله تعاىل: [44]النحل:وقيل: بل جيب عليه االجتهاد، لقول هللا تعاىل: }لِتـُبَـنيِ 
، وألنه صلى هللا عليه وسلم اجتهد يف أمور أُِقرَّ عليها [105]النساء:ُكَم بـَنْيَ النَّاِس مبَا أَرَاَك اَّللَُّ{ }لَِتحْ 

 ابلوحي، ويف أمور مل يـُق رَّ عليها ابلوحي.
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 واألمور اليت مل يُ قارَّ عليها يف الجتهاد، منها:

 َأْن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يـُْثِخَن يف اأَلْرِض فقد قال هللا يف ذلك: }َما َكاَن لَِنيب ٍ  فداء أسرى بدر، -1
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم{   ُ يُرِيُد اآلِخرََة َواَّللَّ نـَْيا َواَّللَّ  .  [67]األنفال:تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ

، عندما أاته ويف جملسه ِعْلَيُة القوم من مإل قريش، فقال هللا ما حصل له مع ابن أم مكتوموكذلك  -2
 . [3-2]عبس:تعاىل: }َعَبَس َوتـََوىلَّ * َأْن َجاَءُه اأَلْعَمى * َوَما يُْدرِيَك لََعلَُّه يـَزَّكَّى{  

، فعاتبه هللا يف ذلك اجتهاده يف معذرة املنافقني حني أقسموا له يف رجوعه من تبوكومثل ذلك:  -3
َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوتـَْعَلَم اْلَكاِذِبنَي{    بقوله: ُ َعْنَك ملَ أَِذنَت هَلُْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيَّ  . [ 43]التوبة:}َعَفا اَّللَّ

، وابألخص إلرضاء حفصة، فأنزل هللا حترميه أِلاماِتِه ماريةا أمِه إبراهيم إلرضاء أمهات املؤمننيوكذلك  -4
ُ َغُفوٌر َرِحيٌم{  فيه: }اَي أَيُـَّها النَّيبُّ ملَِ  َتِغي َمْرَضاَة أَْزَواِجَك َواَّللَّ ُ َلَك تـَبـْ  .[1]التحرمي:  حُتَر ُِم َما َأَحلَّ اَّللَّ

، وكان رسول هللا صلى هللا عليه  ما حصل يف قصة زينب بنت جحش مع زيد بن حارثةوكذلك  -5
وجة النيب صلى هللا عليه وسلم زوجها لزيد، مث أاته الوحي أن ذلك النكاح لن يستمر، وأن زينب ز 

وسلم يف الدنيا واآلخرة، فهو يعلم ذلك عن طريق الوحي، ومع ذلك فكان زيد أيتيه يشكو إليه، 
وأتيت زينب فتشكو، فيقول لـ زيد : }َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم اَّللَُّ َعَلْيِه َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعَلْيَك 

، وهو ما أوحاه هللا إليه من أهنا [37]األحزاب:  َوخُتِْفي يف نـَْفِسَك َما اَّللَُّ ُمْبِديِه { َزْوَجَك َواتَِّق اَّللََّ 
 ستكون زوجَته يف الدنيا واآلخرة، فأنزل هللا يف ذلك هذه اآلايت من سورة األحزاب. 

 ن دنياكم".وذِْكرُُه أنه ال يـَُغريِ ُ شيًئا، فقال:"أنتم أعلم بشؤو   هنيه عن أتبري النخل،وكذلك   -6

فالراجح إًذا: حصول االجتهاد منه صلى هللا عليه وسلم، لكنه ال يُقرُّ على اخلطأ قطعاً، بل ال بد أن أيتيه 
الوحي بعد اجتهاده، واجتهاُده رفٌع لدرجته، وزايدٌة ألجره، لكن مع ذلك فاألخذ بقوله حىت لو كان من 

 . 383يُقرَّ على اخلطأ  اجتهاده ال ُيسمى تقليًدا؛ ألنه معصوم وال ميكن أن 
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 الجتهاد ومسألة تصويب اجملتهد

 قال املصنف:

: باْذُل اْلُوْسِع يف بُ ُلوِغ اْلغاراِض. اُد ف اُهوا  واأامَّا اِلْجِتها

اِد:  اِملا اْْللاةا يف اِلْجِتها انا كا  فااْلُمْجتاِهُد ِإْن كا

دا واأاْخطاأا ف الاُه أاْجٌر وااِحٌد. ها ِإِن اْجت ا لاُه أاْجرااِن، وا ابا ف ا دا يف اْلُفُروِع فاأاصا ها  فاِإِن اْجت ا

: ُكلُّ جُمْتاِهٍد يف اْلُفُروِع ُمِصيٌب. ُهْم ماْن قاالا  واِمن ْ

لا والا جياُوُز أانْ  دِهي ِإىلا تاْصِويِب أاْهِل الضَّالا ِميَِّة ُمِصيٌب؛ أِلانَّ ذاِلكا يُ ؤا الا : ُكلُّ جُمْتاِهٍد يف اأْلُُصوِل اْلكا ِة ِمنا  يُ قاالا
 . اِر، وااْلُمْلِحِدينا ُجوِس، وااْلُكفَّ  النَّصااراي، وااْلما

: لاْيسا ُكلُّ جُمْتاِهٍد يف اْلُفُروِع مُ  لاُه وادالِيُل ماْن قاالا ابا ف ا دا فاأاصا ها ْولُُه صلى هللا عليه وسلم: " ماِن اْجت ا ِصيًبا ق ا
لاُه أاْجٌر وااِحٌد."  دا واأاْخطاأا ف ا ها  أاْجرااِن، واماِن اْجت ا

باُه ُأْخراي. راًة واصاوَّ طَّأا اْلُمْجتاِهدا َتا لِيِل: أانَّ النَّيبَّ صلى هللا عليه وسلم خا  واْجُه الدَّ

:)  أو عاطفة   استئنافية  )وا

 حرف تفصيل وتوكيد فيه معىن الشرط  )أامَّا(:

اُد(:  مبتدأ وهو من مجلة اجلواب كما تقدم مرارا  )اِلْجِتها

واقعة يف جواب )أمَّا( ومزحلقة عن موضعها كما تقدم مرارا أيضا وأصل دخوهلا على )االجتهاد( أي:  )فا (:
مَّا( فزحلقت إىل هذا املوضع، وقد حذفت مجلة الشرط )وأما فاالجتهاد هو ...( فوجب الفصل بينها وبني )أ

 والتقدير: )ومهما يكن من شيء فاالجتهاد هو ...(

:)  ضمري فصل  )ُهوا

 خرب، ومضاف  )باْذُل(:
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 مضاف إليه وهو من إضافة املصدر إىل مفعوله، أي: بذُل املفيت وسَعهُ   )اْلُوْسِع(:

وف حال منه أى: )االجتهاد: هو بذل الوسع يف حال كون هذا متعلق بـ اخلرب )َبْذل( أو مبحذ  )يف بُ ُلوِغ(:
 البذل كائنا ىف بلوغ الغرض( وقوله: "بلوغ" مضاف

 مضاف إليه  )اْلغاراِض(:

 ومجلة )االجتهاد ... بذل ...( وما تعلق هبا جواب )أم ا(، أو )مهما(، أو جواهبما معا

اإلعراب استئنافية أو معطوفة على مجلة )فأما أقسام الكالم ...( كما ومجلة )أما االجتهاد ...( ال حمل هلا من 
 تقدم مرارا

 فاء الفصيحة، أو استئنافية  )فا (:

 مبتدأ  )اْلُمْجتاِهُد(:

 شرطية  )ِإْن(:  

:) انا  فعل ماض انقص انسخ مبين على الفتح يف حمل جزم فعل الشرط، وامسها مسترت يعود على )اجملتهد(  )كا

اِملا(:   كان، وهو مضافخرب )كا

 مضاف إليه  )اْْللاةا(:

اِد(:  متعلق بـ )كامل( )يف اِلْجِتها

واقعة يف جواب )ِإْن( واجلواب حمذوف يـُْعَلُم من السياق، والتقدير: )فهو اجملتهد املطلق، أو فينظُر إن  )فا (:  
 اجتهد يف الفروع ...اخل(

 حرف شرط مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب وُحرِ َك ابلكسر اللتقاء الساكنني  )ِإِن(:

:) دا ها  فعل الشرط، والفاعل مسترت يعود على اجملتهد   فعل ماض مبين على الفتح يف حمل جزم  )اْجت ا

 متعلق بـ )اجتهد( )يف اْلُفُروِع(:
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 عاطفة )فا (:

:)  فعل ماض مبين على الفتح يف حمل جزم ألنه معطوف على )اجتهد(  )أاصاابا

 واقعة يف جواب الشرط)فا (:  

 متعلق مبحذوف خرب مقدم  )لاُه(:

 ه األلف ألنه مثىنمبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفع  )أاْجرااِن(:

:)  عاطفة  )وا

لاُه أاْجٌر وااِحٌد(: دا واأاْخطاأا ف ا ها معطوفة على مجلة )إن اجتهد يف الفروع فأصاب ...( وإعراهبا مثُلها،  )ِإِن اْجت ا
 و)واحد( نعت لـ)أجر(

:)  استئنافية   )وا

ُهْم(: م ذكر يف الكالم لفهمه من متعلق مبحذوف خرب مقدم والضمري يعود على العلماء وإن مل جَيِْر هل )ِمن ْ
 السياق

 اسم موصول مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ مؤخر  )ماْن(:

  :)  فعل ماض والفاعل مسترت يعود على )َمْن( وهو العائد   )قاالا

 مبتدأ، ومضاف  )ُكلُّ(:

 مضاف إليه  )جُمْتاِهٍد(:

 متعلق بـ )جمتهد( )يف اْلُفُروِع(:

 خرب )ُمِصيٌب(:

 ... مصيب( يف حمل نصب مقول القولومجلة )كل  

 ومجلة )قال كل... مصيب( ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َمْن(
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 ومجلة )منهم َمْن ...( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية

:)  استئنافية   )وا

:)  انفية  )لا

 مضارع مرفوع  )جياُوُز(:

 حرف مصدري ونصب  )أاْن(:

:)  )أن( وعالمة نصبه الفتحةمضارع مبين للمجهول منصوب بـ   )يُ قاالا

 و)أْن( والفعل يف أتويل مصدر مرفوع فاعل )جيوز( والتقدير: )وال جيوز ِقيُل كلُّ جمتهد ...(

 مبتدأ، ومضاف  ُكلُّ(:)

 مضاف إليه  )جُمْتاِهٍد(:

 متعلق بـ )جمتهد( )يف اأْلُُصوِل(:

ِميَِّة(: الا  صفة لـ)أصول(  )اْلكا

 خرب املبتدإ )كل( )ُمِصيٌب(:

 ومجلة )كل... مصيب( يف حمل رفع انئب فاعل )يقال( وهي مقول القول

 ومجلة )يقال كل ... مصيب( ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َأْن(

 ومجلة )ال جيوز أن يقال ...( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية

 الم التعليل حرف مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب )لِ (:

:)  حرف توكيد ونصب  )أانَّ

:) )ذا( اسم إشارة مبين على السكون يف حمل نصب اسم )َأنَّ(، والالم للبعد والكاف حرف خطاب،  )ذاِلكا
 واإلشارة إىل عدم جواز قيِل إن كل جمتهد يف األصول الكالمية مصيب
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دِهي(: الثقل، والفاعل مسترت جوازا فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها  )يُ ؤا
 تقديره هو يعود على اسم اإلشارة )ذا(.

 واجلملة من الفعل والفاعل وما تعلق هبما يف حمل رفع خرب )َأنَّ(

 ومجلة )َأنَّ( وامسها وخربها يف حمل جر ابلالم

 واجلار واجملرور )ألن ذلك يؤدي ...( متعلق بـ )جيوز( يف قوله: "وال جيوز أن يقال ..."

 متعلق بـ )يؤدي(، و)تصويب( مضاف  ىلا تاْصِويِب(:)إِ 

 مضاف إليه، و)أهل( مضاف  )أاْهِل(:

لاِة(:  مضاف إليه  )الضَّالا

:) بيانية، وهي حرف جر مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، وُحرِ َك ابلفتحة اللتقاء الساكنني  )ِمنا
 واختريت الفتحة على الكسرة خلفتها

م جمرور بـ )ِمْن( وعالمة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، واجلار واجملرور اس )النَّصااراى(:
 متعلقان مبحذوف نعت لـ)أهل( والتقدير: أهل الضاللة الكائِننَي من النصارى

:) ُجوِس، وااْلُكفَّاِر، وااْلُمْلِحِدينا  معطوفات على النصارى  )وااْلما

:)  استئنافية   )وا

 تدأ، ومضافمب  )دالِيُل(:

 اسم موصول مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه  )ماْن(:

:)  فعل ماض مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، والفاعل مسترت يعود على )َمْن( وهو العائد  )قاالا

:)  فعل ماض انسخ انقص من أخوات )كان( مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب  )لاْيسا

 ( مرفوع، وهو مضافاسم )ليس  )ُكلُّ(:
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 مضاف إليه  )جُمْتاِهٍد(:

 متعلق بـ )جمتهد( )يف اْلُفُروِع(:

 خرب )ليس( منصوب )ُمِصيًبا(:

 ومجلة )ليس ... مصيبا( يف حمل نصب مقول القول

 ومجلة )قال ليس ...( ال حمل هلا من اإلعراب صلة )َمْن(

ْولُُه(:    )قول( خرب املبتدإ )دليل(، و)قوُل( مضاف واهلاء مضاف إليه  )ق ا

 ومجلة املبتدإ وخربه )دليُل ... قوله( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية 

 تقدم مثلها  )صلى هللا عليه وسلم(:

 حرف شرط مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب وحرك ابلكسر اللتقاء الساكنني )ماِن(:  

:) دا ها  عل ماض مبين على الفتح يف حمل جزم فعل الشرط، والفاعل مسترت يعود على )َمْن( ف  )اْجت ا

 عاطفة )فا (:

:)  معطوف على )اجتهد( فهو يف حمل جزم مثله )أاصاابا

 حرف ربط )فا (:

 مجلة من مبتدإ مؤخر وخرب مقدم وهي مجلة جواب الشرط  )لاُه أاْجرااِن(:

لاُه أاْجٌر وااِحٌد(: دا واأاْخطاأا ف ا ها معطوفة على اجلملة السابقة ومثلها يف اإلعراب إال أن العطف هنا  )واماِن اْجت ا
 ابلواو )وأخطأ( وهناك ابلفاء )فأصاب(، و)واحد( نعت لـ)أجر(

 د وأخطأ ...( يف حمل نصب مقول القولومجليت )من اجتهد فأصاب ... ومن اجته

 مبتدأ، ومضاف  )واْجُه(:

لِيِل(:  مضاف إليه  )الدَّ
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:)  حرف توكيد ونصب  )أانَّ

 اسم )أنَّ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  )النَّيبَّ(:

 )صلى هللا عليه وسلم(: تقدم مثلها

طَّأا(:  فعل ماض، والفاعل مسترت يعود على النيب  )خا

(:)اْلُمْجتا   مفعول به  ِهدا

راًة(: مفعول فيه )ظرف زمان( منصوب على الظرفية وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وهو متعلق ابلفعل  )َتا
 )َخطَّأَ(. ومجلة )َخطَّأَ اجملتهَد اترة( يف حمل رفع خرب )َأنَّ(

 ومجلة )َأنَّ( وامسها وخربها يف أتويل مصدر مرفوع خرب املبتدإ )وجه الدليل(

:)  ف عطفحر  )وا

باُه(:  فعل ماض وفاعل مسترت يعود على )النيب( ومفعول به )اهلاء(   )صاوَّ

صفة ملوصوف حمذوف يدل عليه ما تقدم والتقدير: )وصوَّبَُه اترة أخرى(، وصفة املنصوب منصوبة،  )ُأْخراى(:
 وعالمة نصبها فتحة مقدرة على آخرها منع من ظهورها التعذر

 حمل رفع معطوفة على مجلة )َخطَّأ اجملتهَد(ومجلة )صوَّبَُه أخرى( يف 

 ومجلة )وجه الدليل أن النيب صلى هللا عليه وسلم ...( ال حمل هلا من اإلعراب استئنافية 

 املعىن

 تنيهام تنيملا انتهى من الكالم على )التقليد( َشَفَعُه ابلكالم على )االجتهاد( فذََكَر تعريفه مث تكلم عن مسأل  
 : هل كل جمتهد يف الفروع مصيب؟ وهل كل جمتهد يف األصول الكالمية مصيب؟اومه

 فهو بذُل اجْلُْهِد أي الطاقة  لغة:فأما االجتهاد  
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ه يف بلوغ الغرض( أي يف الوصول إىل الغرض وهو احلكم الشرعي، واملراد أن )بذُل الفقيِه ُجهدَ  واصطالحا:
 384يبذل اجملتهد متاَم طاقته يف النظر يف األدلة الشرعية حبيث حيس من نفسه العجز عن املزيد على ذلك

 ليحصل له الظن الغالب ابلوصول للحكم الشرعي.

 يف ااِلْجِتَهاِد" اجملتهد املوصوف هبذا هو اجملتهد املطلق، ولو أسقط قوله: قال: "فَاْلُمْجَتِهُد ِإْن َكاَن َكاِمَل اآْلَلةَ 
"ِإْن َكاَن َكاِمَل اآْلَلَة يف ااِلْجِتَهاِد" لكان أفضل ليشمل اجملتهد يف املذهب وجمتهد الفتوى؛ ألن الظاهَر جرايُن 

 احلكم املذكور فيهما أيضا.

 َفَأَصاَب فـََلُه َأْجرَاِن، َوِإِن اْجتَـَهَد َوَأْخطَأَ فـََلُه َأْجٌر َواِحٌد"؛ قال: "فَِإِن اْجتَـَهَد يف اْلُفُروِع  

 . 385فهي املسائل الفقهية الظنية اليت ليس فيها دليل قاطع؛ ألن هذا هو موضع االجتهاد  )الفروع(أما  

على اجتهاده،  فإن اجتهد يف استنباط احلكم فأصاب أي وافَق حكُمُه حكَم هللا عز وجل فله أجران: أجرٌ 
 وأجٌر على إصابته، واملراد ابألجر ثواب عظيم من هللا عز وجل ال يعلم مقدارَُه إال هللاُ تعاىل.

وإن أخطأ يف اجتهاده فله أجر واحد على اجتهاده، وخطؤه مغفور له لعدم تقصريه يف ذلك، أما إن مل يبذل 
 .386وسعه يف ذلك وأخطأ فهو آمث غري مأجور

ليس كلُّ جمتهد يف الفروع مصيبا وهذا هو الصحيح وهو مذهب مالك والشافعي وأمحد وقول وهذا معناه أنه 
أليب حنيفة. وهناك رأي آخر يقول: بل كل جمتهد يف الفروع مصيب وهو القول اآلخر أليب حنيفة وإليه ذهب 

 بعض الشافعية وبعض املالكية.

 اأْلُُصوِل اْلَكاَلِميَِّة ُمِصيٌب؛ أِلَنَّ َذِلَك يـَُؤدِ ي ِإىَل َتْصِويِب أَْهِل الضَّاَلَلِة قال: "َواَل جَيُوُز َأْن يـَُقاَل: ُكلُّ جُمَْتِهٍد يف 
 ، َواْلَمُجوِس، َواْلُكفَّاِر، َواْلُمْلِحِديَن". ىِمَن النََّصارَ 

 مسائل االعتقاد كالشهادتني وصفات الباري عز وجل وحنوها )األصول الكالمية(واملراد بـ  

 هم عباد النار والقائلني أبن للكون إهلني: إله الظلمة وإله النور.  (:و)اجملوس
 

 . 170- 169قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني وحاشية السوسي على قرة العني  384

 .135شرح الورقات لعبد هللا الفوزان  385

 . 23مياطي على شرح احمللي على الورقات حاشية الد  386
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 مجع ملحد وهو من كفر ابألداين كلها  و)امللحدين(:

واملعىن: أنه ال جيوز أن يقال: إن كل جمتهد يف األصول الكالمية مصيٌب؛ ألن هذا يؤدي إىل تصويب أهل 
ن هللا اثلث ثالثة: فاآلب إله، واالبن إله، والروح القدس إله،  الضاللة والباطل من النصارى القائلني ابلتثليث وأ

كما يؤدي إىل تصويب مذهب اجملوس الذين يعبدون النار والقائلني أبن للكون إهلني اثنني: إله النور وإله 
 الظلمة.

 كما يؤدي هذا القول كذلك إىل تصويب مذهب الكفار.

  الكفر نوعان:واعلم أن    

امللة وهو: كفر اإلعراض عن احلق وعدم قبوله، وكفر العناد واالستكبار يعين يعرفون كفر أكرب خمرج من   -أ
 احلق مث يتكربون عن قبوله ككفر إبليس، وكفر التكذيب، وكفر النفاق األكرب.

 . 387وكفر أصغر غرُي خمرج من امللة ويشمل مجيع املعاصي -ب

 موجود. وكذلك يؤدي إىل تصويب مذهب امللحدين الذين ال يؤمنون إبله

 فاحلاصل أن قوَل: )كل جمتهد يف األصول الكالمية مصيب( قوٌل ابطل ظاهر البطالن

َع  مث ذكر املصنُف دليل قوِل َمْن قال: "ليس كل جمتهد يف الفروع مصيبا" وهو حديُث َعْمرِو ْبِن الَعاِص، أَنَُّه مسَِ
َحَكَم احلَاِكُم فَاْجتَـَهَد مُثَّ َأَصاَب فـََلُه َأْجرَاِن، َوِإَذا َحَكَم فَاْجتَـَهَد مُثَّ َرُسوَل اَّللَِّ صلى هللا عليه وسلم يـَُقوُل: »ِإَذا 

 . وهذا لفظ البخاري ومسلم وقد ذكره املصنف بلفظ خمتلف.388َأْخطََأ فـََلُه َأْجٌر«

فدلَّ على أن اجملتهد قد أنه صلى هللا عليه وسلم َخطََّأ اجملتهَد اترًة وصوَّبَُه أخرى  ووجه الدليل من احلديث:
يصيب وقد خيطيُء وإذا أخطأ مل يكن مصيبا وهو املطلوب فدل على املطلوب وهو: )ليس كل جمتهد يف 

 ( وهذا هو الصحيح، وهللا أعلم.االفروع مصيب

 

 

 .137شرح الورقات لعبد هللا الفوزان  387

 (1716(، ومسلم )6919رواه البخاري ) صحيح: 388
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 واحلمد هلل رب العاملني محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ربنا ويرضى

 صحبه وماْن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وسلَّما تسليما كثرياوصلى هللا على نبينا حممد وآله و 

 وقد وافق الفراغ من تسويده ليلة اْلمعة ليلة اثين أَيم عيد األضحى املبارك

 م  2015  /9  /25ه املوافق  1436  /12  /12

 ليال  1:20الساعة  

  الشعاعيب  –ابملنزل مبيسان  



486  

 

 

  



487  

 

 واملراجعاملصادر  

 القرآن الكرمي -1
 )ما( يف القرآن الكرمي دراسة حنوية، أتليف: عبد اجلبار فتحي زيدان، ط. مكتبة اجليل العريب. -2
إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، أتليف  -3

-هـ 1417لطبعة األوىل )الدكتور: عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، ط. دار العاصمة، ا
 م(.1996

ه(، 543أحكام القرآن، أتليف: أيب بكر حممد بن عبد هللا املعروف اببن العريب، )املتوىف سنة  -4
 حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية.

 الفوائد.آداب البحث واملناظرة، أتليف: حممد األمني الشنقيطي، حتقيق: سعود العريفي، ط. دار عامل   -5
اآلراء االقتصادية إلمام احلرمني "اجلويين"، دراسة حتليلية تقوميية، أتليف: عبد اللطيف بن عبد هللا بن  -6

عبد اللطيف العبد اللطيف، دكتوراة، إشراف د. حممد حسين سليم، و أ. د. شوقي أمحد دنيا، 
 م(.1996-هـ 1416ط. جامعة أم القرى، )

ن علم األصول، أتليف: اإلمام حممد بن علي الشوكاين، حتقيق: أيب إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق م -7
-هـ 1421حفص سامي بن العريب األثري، ط. دار الفضيلة ابلرايض، الطبعة األوىل )

 م(.2000
إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، أتليف: حممد انصر األلباين، إشراف: زهري الشاويش،  -8

 م(.1979-هـ 1399بعة األوىل )ط. املكتب اإلسالمي، الط
هـ(، حتقيق: عبد 415األزهية يف علم احلروف، أتليف: علي بن حممد النحوي، )املتوىف حنو سنة  -9

 م(.1993-هـ  1413املعني املل وحي، ط. جممع اللغة العربية بدمشق )
املتوىف سنة االستغناء يف االستثناء، أتليف: شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن القرايف، ) -10

 هـ(، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط. دار الكتب العلمية.684
أسرار البالغة، أتليف: الشيخ اإلمام أيب بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي،  -11

هـ(، قرأه وعلق عليه: أبو فهر حممود حممد شاكر، ط. دار املدين 474هـ أو 471)املتوىف سنة 
 جبدة.

أصول السرخسي، أتليف: اإلمام الفقيه األصويل النظار أيب بكر أمحد بن أيب سهل السرخسي،  -12
 م(.1993-هـ 1414هـ(، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )490)املتوىف سنة  

 واملراجع  املصادر



488  

-هـ 1406أصول الفقه اإلسالمي، أتليف الدكتور: وهبة الزحيلي، ط. دار الفكر، الطبعة األوىل ) -13
 .م(1986

 أصول الفقه، أتليف الشيخ: حممد أيب زهرة، ط. دار الفكر العريب. -14
 أصول الفقه، أتليف العالمة األستاذ الدكتور حممد أبو النور زهري، ط. املكتبة األزهرية للرتاث -15
أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن، أتليف: الشيخ العالمة: حممد األمني بن حممد املختار  -16

هـ(، مطبوعات اجملمع إبشراف: بكر بن عبد هللا أيب زيد، 1393-هـ 1325) اجلكين الشنقيطي
 ط. دار عامل الفوائد.

االعتبار يف الناسخ واملنسوخ يف احلديث، أتليف احلافظ: أيب بكر حممد بن موسى احلازمي اهلمذاين،  -17
بن حزم، هـ(، حتقيق: أمحد طنطاوي جوهري مسدد، ط. املكتبة املكية ودار ا584)املتوىف سنة 

 م(.2001-هـ  1422الطبعة األوىل )
إعالم املوقعني عن رب العاملني، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن أيوب املعروف اببن قيم  -18

هـ(، حتقيق: أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط. دار ابن 751اجلوزية، )املتوىف سنة 
 هـ(.1423اجلوزي، الطبعة األوىل )رجب 

يف استنباط التنزيل، تصنيف: احلافظ العالمة اإلمام: جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر اإلكليل  -19
هـ(، تصحيح: أبو الفضل عبد هللا بن الصديق الغماري، ط. دار 911السيوطي )املتوىف سنة 

 الكتاب العريب.
عثمان بن األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات يف أصول الفقه، أتليف: مشس الدين حممد بن  -20

هـ(، حتقيق: د. عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، ط. 871علي املارديين الشافعي )املتوىف سنة
 م(.1996-هـ 1416مكتبة الرشد، الطبعة الثانية )

األنساب، أتليف: اإلمام أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي السمعاين، )املتوىف  -21
شرف الدين أمحد، ط. جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد هـ(، طبع حتت مراقبة: 562سنة

 م(.1997-هـ 1397اهلند، الطبعة األوىل )–الدكن  
اآلايت البينات على شرح مجع اجلوامع للمحلي، أتليف: أمحد بن قاسم العبادي الشافعي، )املتوىف  -22

 هـ(، ضبطه الشيخ: زكراي عمريات، ط. دار الكتب العلمية.994سنة  
يضاح شرح تلخيص املفتاح كالمها للخطيب القزويين، مطبوع مع شروح التلخيص، ط. دار اإل -23

 الكتب العلمية.
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اإليضاح يف شرح املفصل، أتليف: ابن احلاجب: أيب عمرو عثمان بن أيب بكر بن يونس الدوين،  -24
لدين، هـ(، حتقيق: األستاذ الدكتور: إبراهيم حممد عبد هللا، ط. دار سعد ا646)املتوىف سنة 

 م(.2005-هـ  1425الطبعة األوىل )
اإليضاح يف علوم البالغة: املعاين والبيان والبديع، أتليف: اخلطيب القزويين: جالل الدين حممد بن  -25

هـ(، وضع حواشيه: إبراهيم مشس 739عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد، )املتوىف سنة 
 هـ(.1424-م 2003الدين، ط. دار الكتب العلمية، )الطبعة األوىل  

البحر احمليط يف أصول الفقه للزركشي وهو: بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا الشافعي  -26
هـ(، قام بتحريره: الشيخ عبد القادر عبد هللا العاين، راجعه: د. عمر سليمان 794-هـ 745)

 م(.1992-ه 1413األشقر، ط. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت، الطبعة الثانية )
البداية والنهاية، أتليف: احلافظ عماد الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي،  -27

 حتقيق الدكتور: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ط. دار هجر.
وىف الربهان يف أصول الفقه، أتليف: إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف )املت -28

 هـ(، حتقيق: د. عبد العظيم الديب، ط. قطر.478سنة  
بشرى طالب العربية إبعراب اآلجرومية للشيخ خالد األزهري، حتقيق: عبد الرمحن بن عبد القادر،  -29

 ط. دار ابن حزم.
اتج العروس من جواهر القاموس، للسيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، راجعته جلنة فنية من وزارة  -30

 م(.1965-هـ 1385نباء، ط. وزارة اإلرشاد واألنباء يف الكويت، )اإلرشاد واأل
اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم للحافظ املؤرخ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان  -31

–هـ(، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري، ط. دار الكتاب العريب 748الذهيب )املتوىف سنة 
 م(.1990-هـ 1410بريوت، الطبعة الثانية )

هـ(، 616 بن احلسني الُعْكرَبي، )املتوىف سنة التبيان يف إعراب القرآن، أتليف: أيب البقاء عبد هللا -32
 حتقيق: علي حممد البجاوي، ط. عيسى البايب احلليب.

تبيني كذب املفرتي فيما نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري، تصنيف: انصر السنة حجة احلفاظ  -33
هـ(، 571 مؤرخ الشام: أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا بن عساكر الدمشقي )املتوىف سنة

 هـ1347عين بنشره: القدسي، ط. مبطبعة التوفيق بدمشق عام  
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التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه، أتليف: العالمة عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان  -34
هـ(، حتقيق: الدكتور عبد الرمحن بن عبد هللا اجلربين، ط. 885املرداوي احلنبلي )املتوىف سنة 

 م(.2000-هـ 1421األوىل )مكتبة الرشد، الطبعة  
حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد، أتليف: احلافظ العالئي، حتقيق الدكتور: إبراهيم حممد  -35

 م(.1982-هـ 1402سلقيين، ط. دار الفكر، الطبعة األوىل )
التحقيقات يف شرح الورقات، أتليف: العالمة احلسني بن أمحد بن حممد الكيالين الشافعي املكي  -36

هـ(، حتقيق: د. الشريف سعد بن عبد هللا بن حسني 889عروف اببن قاوان )املتوىف سنة امل
 الشريف، ط. دار النفائس ابألردن.

التحقيقات والتنقيحات السلفيات على منت الورقات مع التنبيهات على املسائل املهمات، أتليف:  -37
يب، الطبعة األوىل أبو ظ –أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط. دار اإلمام مالك 

 م(2005-هـ 1426)
التذييل والتكميل شرح كتاب التسهيل، أتليف: أيب حيان األندلسي، حتقيق: الدكتور حسن  -38

 هنداوي، ط. دار القلم بدمشق.
التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، أتليف: الشيخ خالد بن عبد هللا األزهري، حتقيق: حممد ابسل  -39

 م(.2001-هـ 1421ب العلمية، الطبعة األوىل )عيون السُّود، ط. دار الكت
التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز صحيحه من سقيمه، أتليف العالمة احملدث اإلمام  -40

هـ(، برتتيب األمري: عالء الدين علي بن 1420الشيخ: حممد انصر الدين األلباين، )املتوىف سنة 
ى: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، ط. دار هـ( املسم739بلبان الفارسي، )املتوىف سنة 

 م(.2003-هـ 1424ابوزير، الطبعة األوىل )
هـ(، 745تفسري البحر احمليط، أتليف: حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي، )املتوىف سنة  -41

حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، والشيخ علي حممد معوض، ط. دار الكتب العلمية، 
 م(.1993-هـ  1413الطبعة األوىل )

تفسري التحرير والتنوير، أتليف: مساحة األستاذ اإلمام الشيخ حممد الطاهر بن عاشور، ط. الدار  -42
 م(.1984التونسية للنشر )

تفسري الطربي: )جامع البيان عن أتويل القرآن(، أتليف: أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، )املتوىف  -43
 مود حممد شاكر، ط. مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.هـ(، حتقيق: حم310سنة  
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تفسري القرآن العظيم، للحافظ أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي، )املتوىف سنة  -44
-هـ 1418هـ(، حتقيق: سامي بن حممد السالمة، ط. دار طيبة ابلرايض، الطبعة األوىل )774

 م(.1999-هـ  1420م(، الطبعة الثانية )1997
تقريب التهذيب، لإلمام احلافظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين الشافعي، )املتوىف  -45

-هـ 1411حلب، الطبعة الثالثة )–سوراي –هـ(، حتقيق: حممد عوامة، ط. دار الرشيد  852سنة  
 م(.1991

لي، حتقيق: د. عبد تكملة اإلكمال البن نقطة: احلافظ أيب بكر حممد بن عبد الغين البغدادي احلنب -46
القيوم بن عبد رب النيب، وحممد صاحل عبد العزيز املراد، ط. جامعة أم القرى، الطبعة األوىل 

 م(.1987-هـ 1408)
تلخيص البيان يف جمازات القرآن، أتليف الشريف الرضي، حتقيق الدكتور: علي حممود مقلد، ط.  -47

 بريوت.–دار مكتبة احلياة  
أتليف: جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين اخلطيب، )املتوىف سنة   التلخيص يف علوم البالغة، -48

 هـ(، ضبطه وشرحه: األديب الكبري األستاذ عبد الرمحن الربقوقي، ط. دار الفكر العريب.739
متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، أتليف: حمب الدين حممد بن يوسف بن أمحد املعروف بناظر  -49

هـ(، حتقيق: أ. د. علي حممد فاخر، أ. د. جابر حممد الرباجة، أ. د. 778ة اجليش، )املتوىف سن
إبراهيم مجعة العجمي، أ. د. جابر السيد مبارك، أ. د. علي السنوسي حممد، أ. د. حممد راغب 

 م(.2007-هـ  1428نزَّال، ط. دار السالم، الطبعة األوىل )
هاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن هتذيب التهذيب، لإلمام احلافظ احلجة شيخ اإلسالم ش -50

هـ(، ط. جملس دائرة املعارف النظامية ابهلند، الطبعة األوىل 852حجر العسقالين، )املتوىف سنة 
 هـ(.1327)

 هتذيب شرح الورقات، أتليف الدكتور: عياض بن انمي السلمي )غري مطبوع(. -51
دى للدراسات ابإلسكندرية، )غرة تيسري مصطلح احلديث، أتليف: د. حممود الطحان، ط. مركز اهل -52

 هـ(.1415ذي احلجة  
هـ(، 279اجلامع الكبري للرتمذي، لإلمام احلافظ: أيب عيسى حممد بن عيسى الرتمذي )املتوىف سنة  -53

 حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، ط. دار الغرب اإلسالمي.
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ُ ِلَما تضمنه من السنة وآي الفرق -54 بَـنيِ 
ُ
ان، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن أمحد اجلامع ألحكام القرآن وامل

هـ(، حتقيق الدكتور: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ط. 671بن أيب بكر القرطيب، )املتوىف سنة 
 م(.2006-هـ 1427مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل )

حتقيق هـ(، 749اجلىن الداين يف حروف املعاين، أتليف: احلسن بن قاسم املرادي )املتوىف سنة  -55
هـ 1413الدكتور: فخر الدين قباوة، وحممد ندمي فاضل، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )

 م(.1992-
حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على منت أيب شجاع، أتليف: العالمة الفاضل الشيخ إبراهيم   -56

 مصر.–البيجوري، ط. دار الطباعة العامرة ببوالق  
 السعد على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين، ط. دار الكتب العلميةحاشية الدسوقي على شرح   -57
حاشية الدسوقي على منت مغين اللبيب البن هشام، أتليف: مصطفى حممد عرفة الدسوقي املالكي،  -58

 ط. دار الطباعة.
حاشية الدماميين على منت مغين اللبيب البن هشام، أتليف: بدر الدين حممد بن أيب بكر بن عمر  -59

هـ(، والدماميين نسبة إىل 827القرشي املخزومي السكندري املالكي الدماميين، )املتوىف سنة 
 َدَمامني قرية يف صعيد مصر، ط. املطبعة البهية مبصر، مطبوع على هامش حاشية الشمين.

ة الدمياطي على شرح اجلالل احمللي على الورقات، أتليف: الشيخ العالمة احملقق أمحد بن حاشي -60
 هـ(، ط. املطبعة امليمنية.1117حممد الدمياطي الشافعي )املتوىف سنة 

حاشية العالمة الشيخ إمساعيل احلامدي على شرح الكفراوي على منت اآلجرومية، مطبوع على  -61
 مكاتب سليمان مرعي سنقافورا.هامش شرح الكفراوي، يطلب من  

حاشية العالمة الشيخ عبد هللا بن الشيخ العشماوي على منت اآلجرومية يف قواعد العربية، ط.  -62
 م(.1938-هـ 1357املكتبة التجارية الكربى، الطبعة الثانية )

ح حاشية العالمة احملقق الفاضل الشيخ حممد بن حسني اهلدة السوسي التونسي على قرة العني بشر  -63
 .1351بتونس،    57هنج سوق البالط عدد  –ورقات إمام احلرمني، ط. املطبعة التونسية  

 حروف اجلواب واستعماالهتا، أتليف: د. علي النايب، ط. دار الكتاب احلديث. -64
دمية القصر وُعْصرُة أهل الَعْصر، أتليف: علي بن احلسن بن علي بن أيب الطيب الباخرزي، حتقيق  -65

 م.1993-هـ 1414بريوت، الطبعة األوىل  –ي، ط. دار اجليل  ودراسة: حممد ألتوجن
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ذيل اتريخ بغداد، أتليف اإلمام احلافظ حمب الدين أيب عبد هللا حممد بن حممود بن احلسن بن هبة  -66
هـ(، مطبوع مع اتريخ بغداد 643هللا بن حماسن، املعروف اببن النجار البغدادي )املتوىف سنة 

 تب العلمية.للخطيب البغدادي، ط. دار الك
الرسالة الكربى يف البسملة، أتليف العامل النحرير أيب العرفان حممد بن علي الصبان، حتقيق: فواز  -67

 م(.2007-هـ 1428بريوت )–أمحد زمريل، وحبيب حيىي املري، ط. دار الكتاب العريب  
هـ(، 702نة رصف املباين يف شرح حروف املعاين، أتليف: أمحد بن عبد النور املالقي، )املتوىف س -68

 حتقيق: أمحد حممد اخلراط، ط. جممع اللغة العربية بدمشق.
رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، أتليف: اتج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد  -69

هـ(، حتقيق: الشيخ علي حممد معوض، والشيخ عادل أمحد 771الكايف السبكي )املتوىف سنة 
 عبد املوجود، ط. عامل الكتب.

لسراج الوهاج يف شرح املنهاج، أتليف: العالمة فخر الدين امحد بن حسن بن يوسف اجلاربردي، ا -70
هـ(، حتقيق الدكتور: أكرم بن حممد بن حسني أوزيقان، ط. دار املعراج الدولية، 746)املتوىف سنة 

 م(.1998-هـ 1418الطبعة الثانية )
ليف: حممد انصر الدين األلباين، ط. سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أت -71

 مكتبة املعارف.
سلم الوصول لشرح هناية السول، أتليف: األستاذ العالمة الكبري حممد خبيت املطيعي، مطبوع مع  -72

 هناية السول لإلسنوي، ط. عامل الكتب.
توىف سنن أيب داود، تصنيف: اإلمام احلافظ: أيب داود سليمان بن األشعث األزدي السجستاين، )امل -73

هـ(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وحممد كامل قره بللي، ط. دار الرسالة العاملية، الطبعة 275سنة 
 م(.2009-هـ  1430األوىل )

سري أعالم النبالء، أتليف: اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان بن قامْياز الذهيب )املتوىف  -74
يخ شعيب األرانؤوط، ط. مؤسسة هـ(، حتقيق: جمموعة من احملققني إبشراف الش748سنة 

 الرسالة.
شذا العرف يف فن الصرف، أتليف الشيخ: أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي، )املتوىف سنة  -75

هـ(، قدم له وعلق عليه الدكتور: حممد بن عبد املعطي، خرج شواهده ووضع فهارسه: أبو 1315
 األشبال أمحد بن سامل املصري، ط. دار الكيان.
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الذهب يف أخبار من ذهب البن العماد: اإلمام شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن  شذرات  -76
أمحد بن حممد العكري  احلنبلي الدمشقي، حتقيق: حممود األرانؤوط، أشرف على حتقيقه وخرج 

-هـ  1410أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، ط. دار ابن كثري )دمشق، وبريوت(، الطبعة األوىل )
 م(.1989

البدخشي: مناهج العقول شرح منهاج الوصول يف علم األصول، أتليف: حممد بن احلسن  شرح -77
 البدخشي، مطبوع مع هناية السول لإلسنوي، ط. مطبعة حممد علي صبيح.

شرح التسهيل البن مالك، أتليف: مجال الدين حممد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائي اجلياين  -78
قيق: الدكتور عبد الرمحن السيد، والدكتور حممد بدوي هـ(، حت672األندلسي، )املتوىف سنة 

 املختون، ط. هجر.
شرح العالمة الشيخ: حسن الكفراوي على منت اآلجرومية، مطبوع مع حاشية احلامدي، يطلب من  -79

 مكاتب سليمان مرعي سنقافورا.
عتان: األوىل هـ(، طب994الشرح الكبري على الورقات، أتليف: أمحد بن قاسم العبادي )املتوىف سنة  -80

-هـ 1416بتحقيق: سيد عبد العزيز، وعبد هللا ربيع، ط. مؤسسة قرطبة، الطبعة األوىل )
 م(، والثانية ط. دار الكتب العلمية، واملراد عند اإلطالق الطبعة الثانية.1995

هـ(، 911شرح الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع، للشيخ جالل الدين السيوطي، )املتوىف سنة  -81
                                                                                                                           ألستاذ الدكتور: حممد إبراهيم احلفناوي، ط. مكتبة اإلميان ابملنصورة.                                                            حتقيق ا

كب املنري املسمى مبختصر التحرير، أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه، شرح الكو  -82
أتليف: العالمة الشيخ: حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املعروف اببن 

هـ(، حتقيق الدكتور: حممد الزحيلي، والدكتور: نزيه محاد، ط. مكتبة 972النجار، )املتوىف سنة 
 م(.1993-هـ  1413يكان )العب

شرح اللمع يف أصول الفقه، أتليف: أيب إسحاق إبراهيم الشريازي، حتقيق: عبد اجمليد تركي، ط. دار  -83
 م(.1988-هـ  1408الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل )

الشرح املمتع على زاد املستقنع، لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني، خرج أحاديثه:  -84
 هـ(.1422ليمان احلفَيان، ط. دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل )ذو القعدة  عمر بن س

شرح الورقات يف أصول الفقه، أتليف: د. سعد بن انصر بن عبد العزيز الشثري، اعتىن به وخرج  -85
 أحاديثه: عبد الناصر بن عبد القادر البشبيشي، ط. كنوز إشبيليا.
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هللا بن صاحل الفوزان، ط. دار املسلم ابلرايض، الطبعة شرح الورقات يف أصول الفقه، أتليف: عبد  -86
 م(.1996-هـ 1417الثالثة )

شرح الورقات يف أصول الفقه، للعالمة جالل الدين حممد بن أمحد احمللي الشافعي )املتوىف سنة  -87
 م(.1999-هـ 1420هـ(، حتقيق: د. حسام الدين بن موسى عفانة، الطبعة األوىل )864

احلرمني اجلويين، أتليف: اإلمام الفقيه األصويل: اتج الدين عبد الرمحن بن  شرح الورقات إلمام -88
هـ(، حتقيق: سارة شايف اهلاجري، 690- 624إبراهيم الفزاري املعروف اببن الفركاح الشافعي )

 ط. دار البشائر اإلسالمية.
ن بن علي شرح الورقات إلمام احلرمني يف أصول الفقه، أتليف: حممد بن حممد بن عبد الرمح -89

هـ(، حتقيق: عمر َغين سعود 874القاهري الشافعي املشهور اببن إمام الكاملية )املتوىف سنة 
 م(.2001-هـ  1422العاين، ط. دار عمار، الطبعة األوىل )

شرح الورقات، أتليف: أيب عبد هللا خالد بن عبد هللا ابمحيد األنصاري، ط. دار االعتصام، الطبعة  -90
 هـ(.1424األوىل )

 ح الورقات، لفضيلة الشيخ عبد الكرمي اخلضري، دروس صوتية مفرغة على املكتبة الشاملةشر  -91
شرح الورقات، حملمد احلسن ولد حممد امللقب "الددو" الشنقيطي، دروس صوتية مفرغة على املكتبة  -92

 الشاملة.
الصميعي، الشرح الوسيط على منت الورقات، أتليف: عبد احلميد بن خليوي الرفاعي، ط. دار  -93

 م(.2006-هـ  1427الطبعة األوىل )
شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، أتليف اإلمام أيب حممد عبد هللا مجال الدين بن يوسف  -94

بن أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصاري املصري، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ط. دار 
 الطالئع.

حممد عبد هللا مجال الدين بن هشام األنصاري )املتوىف  شرح قطر الندى وبل الصدى، أتليف: أيب -95
هـ(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، ط. املكتبة التجارية، الطبعة السابعة )حمرم 761سنة 

 م(.1954أغسطس -هـ 1374
شرح نظم الورقات يف أصول الفقه، لفضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني، ط. دار ابن  -96

 هـ(.1425الطبعة األوىل )  اجلوزي،
صحيح البخاري: )اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  -97

هـ(، حتقيق: حمب 256وأايمه(، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، )املتوىف سنة 
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اخلطيب، ط. املطبعة الدين اخلطيب، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، مراجعة: قصي  حمب الدين 
 هـ(.1400السلفية، الطبعة األوىل )

صحيح اجلامع الصغري وزايدته )الفتح الكبري(، أتليف: حممد انصر الدين األلباين، ط. املكتب  -98
 (.1988-هـ  1408اإلسالمي، الطبعة الثالثة )

هـ(، 275صحيح سنن أيب داود، لإلمام احلافظ: سليمان بن األشعث السجستاين، )املتوىف سنة  -99
 م(.1998-هـ 1419أتليف: حممد انصر الدين األلباين، ط. مكتبة املعارف، الطبعة األوىل )

صحيح مسلم، أتليف: اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، )املتوىف سنة  -100
 هـ(، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ط. دار إحياء الكتب العربية.261

ى، أتليف: اتج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف طبقات الشافعية الكرب  -101
السبكي، حتقيق: حممود حممد الطناحي، والدكتور عبد الفتاح حممد احللو، الطبعة األوىل يف دار 

م(، والطبعة الثانية يف هجر 1976- 1964هـ =1396- 1383إحياء الكتب العربية )
 م(1992هـ =1413للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن )

هـ(، حتقيق: عادل 1014طبقات الشافعية، أليب بكر بن هداية هللا احلسيين )املتوىف سنة  -102
-هـ 1402م، الطبعة الثالثة )1979بريوت، الطبعة الثانية –نويهض، ط. دار اآلفاق اجلديدة 

 م(.1982
سانيد( لإلمام طرح التثريب يف شرح التقريب، وهو شرح على منت )تقريب األسانيد وترتيب امل -103

األوحد والعلم األجل حافظ عصره وشيخ وقته جمدد املائة الثامنة: زين الدين أيب الفضل عبد 
هـ(، وهذا الشرح له ولولده 806هـ(، واملتوىف عام )725الرحيم بن احلسني العراقي، املولود عام )

هـ(، واملتوىف 762عام ) احلافظ الفقيه املتفنن قاضي مصر: ويل الدين أيب زرعة العراقي، املولود
–هـ، رمحهما هللا تعاىل، ط. دار إحياء الرتاث العريب ببريوت 818هـ(، أكمله عام 826عام )
 لبنان.

 عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح لبهاء الدين السبكي، ط. دار الكتب العلمية. -104
بنت عالء الدين إبراهيم  هـ(، أتليف: إميان 582- 351العالقات اخلارجية للدولة الغزنوية ) -105

م(، ط. جامعة 2004هـ/ 1424صائغ، ماجستري، إشراف أ. د. عبد هللا بن سعيد الغامدي )
 أم القرى.
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غاية املأمول يف شرح ورقات األصول، للشيخ شهاب الدين أمحد بن أمحد بن محزة الرملي )املتوىف  -106
، الطبعة األوىل هـ(، حتقيق: عثمان يوسف حاجي أمحد، ط. مؤسسة الرسالة957سنة 

 م(.2005-هـ 1426)
غاية املرام يف شرح مقدمة اإلمام، أتليف: أيب العباس أمحد بن زْكري التلمساين املالكي )املتوىف  -107

هـ(، حتقيق: حمند أوإدير مشنان، ط. دار الرتاث ابجلزائر ودار ابن حزم، الطبعة األوىل 900سنة 
 م(.2005-هـ 1426)

راء، أتليف: اإلمام مشس الدين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن غاية النهاية يف طبقات الق -108
 هـ(، ط. دار الكتب العلمية.833علي بن اجلزري الدمشقي الشافعي )املتوىف سنة  

فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري، أتليف: اإلمام احلافظ:  -109
هـ(، حتقيق: عبد القادر شيبة احلمد، طبع 852ملتوىف سنة أمحد بن علي بن حجر العسقالين، )ا

 على نفقة أحد األمراء.
منزلته، أتليف: الدكتور عبد العظيم الديب، ط. دار الوفاء –أثره –فقه إمام احلرمني: خصائصه  -110

 للطباعة والنشر والتوزيع ابملنصورة.
العلي حممد بن نظام الدين حممد  فواتح الرمحوت بشرح ُمَسلَِّم الثُـُّبوِت، أتليف: العالمة عبد -111

هـ(، ضبطه وصححه: عبد هللا حممود حممد 1225السهالوي األنصاري اللكنوي، )املتوىف سنة 
 م(.2002-هـ 1423عمر، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )

املطبعة العامرة الفوائد الشافية على إعراب الكافية، أتليف: حسني بن أمحد الشهري بزيين زاده، ط.   -112
 هـ(.1280)

القاموس احمليط مع شرحه اتج العروس، أتليف: العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب  -113
 هـ( ط. اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ابلكويت.817الفريوزآابدي، املتوىف سنة )

ب املالكي، مطبوع هبامش قرة العني بشرح ورقات إمام احلرمني، أليب عبد هللا الشيخ حممد احلطا -114
بتونس،  57هنج سوق البالط عدد –حاشية السوسي على قرة العني، ط. املطبعة التونسية 

1351. 
 القواعد األساسية للغة العربية، للسيد أمحد اهلامشي، ط. دار الفكر. -115
 عبد الكامل يف التاريخ، أتليف: املؤرخ عز الدين أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد أيب -116

الكرمي بن عبد الواحد الشيباين، املعروف اببن األثري، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري، ط. 
 م(.2012بريوت )–دار الكتاب العريب  
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الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر، أتليف: اإلمام احلافظ: أيب بكر عبد هللا بن حممد بن أيب  -117
تقدمي وضبط: كمال يوسف احلوت، ط. دار التاج،   هـ(،235شيبة الكويف العبسي، )املتوىف سنة  

 م(.1989-هـ  1409الطبعة األوىل )
الكتاب لسيبويه: أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، حتقيق: عبد السالم حممد  -118

 هارون، ط. اخلاجني.
الفاكهي، جميب الندا إىل شرح قطر الندى، أتليف: أمحد بن اجلمال عبد هللا بن أمحد بن علي  -119

 مطبوع مع حاشية يس على شرح الفاكهي على قطر الندى، ط. املطبعة الوهبية مبصر.
خمتصر العالمة سعد الدين التفتازاين على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين، ط. دار الكتب  -120

 العلمية.
–عارف  خمتصر صحيح اإلمام البخاري، للعالمة احملدث: حممد انصر الدين األلباين، ط. مكتبة امل -121

 الرايض.
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، أتليف: الشيخ العالمة: حممد األمني بن حممد املختار  -122

هـ(، )مطبوعات اجملمع إبشراف: بكر بن عبد هللا أيب 1393-هـ 1325اجلكين الشنقيطي، )
 هـ(.1426زيد(، ط. دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل )

مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث الزمان، أتليف: أيب حممد عبد هللا بن  -123
هـ(، وضع حواشيه: خليل 768أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمين املكي، )املتوىف سنة 

 م(.1997-هـ 1417بريوت، الطبعة األوىل )–منصور، ط. دار الكتب العلمية  
صول، أتليف: اإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل، )املتويف سنة املستصفى من علم األ -124

 هـ(، حتقيق: الدكتور محزة بن زهري حافظ، )ليس على الكتاب اسم الناشر(.505
هـ(، 1119ُمَسلَُّم الثُّبوِت، أتليف القاضي: حمب هللا بن عبد الشكور البهاري، )املتوىف سنة  -125

-هـ 1423عمر، ط. دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )ضبطه وصححه: عبد هللا حممود حممد  
 م(.2002

 مسند اإلمام أمحد بن حنبل، ت. شعيب األرنؤوط وآخرين، ط. الرسالة. -126
هـ(، 437مشكل إعراب القرآن، أتليف: أيب حممد مكي بن أيب طالب القيسي، )املتوىف سنة  -127

-هـ 1424الطبعة األوىل )دمشق، -حتقيق الدكتور: حامت صاحل الضامن، ط. دار البشائر 
 م(.2003



499  

املصباح املنري يف عريب الشرح الكبري، أتليف: أيب العباس أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث  -128
 هـ(، حتقيق: عبد العظيم الشناوي، ط. دار املعارف.770احلموي )املتوىف حنو سنة  

احلموي البغدادي الشهري معجم البلدان، لشهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي  -129
 بريوت.-بياقوت احلموي، ط. دار صادر  

معجم املناهي اللفظية ويليه فوائد يف األلفاظ، أتليف: بكر بن عبد هللا أيب زيد، ط. دار العاصمة  -130
 للنشر والتوزيع.

معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، أتليف: الوزير الفقيه: أيب عبيد عبد هللا بن عبد  -131
 بريوت.–هــ، حتقيق: مصطفى السقا، ط. عامل الكتب  487عزيز البكري األندلسي املتوىف سنة  ال

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، أتليف: مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن  -132
 هـ(، ط. دار الكتب العلمية.748عثمان بن قامياز الذهيب )املتوىف سنة 

األعاريب البن هشام األنصاري، حتقيق: د. عبد اللطيف حممد اخلطيب، مغين اللبيب عن كتب  -133
 م(.2000-هـ 1421الكويت، الطبعة األوىل )–ط. اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب  

مغين اللبيب جلمال الدين بن هشام األنصاري، وهبامشه حاشية الشيخ حممد األمري، ط. دار  -134
 إحياء الكتب العربية.

ريعة عند إمام احلرمني وآاثرها يف التصرفات املالية، أتليف: د. هشام بن سعيد أزهر، مقاصد الش -135
 م(.2010-هـ  1431ط. مكتبة الرشد، الطبعة األوىل )

املناهل الصافية إىل كشف معاين الشافية، أتليف: العالمة لطف هللا بن حممد بن الغياث، حتقيق  -136
 مصر.–الشباب ابملنرية  الدكتور: عبد الرمحن حممد شاهني، ط. مكتبة  

املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور للصريفيين: تقي الدين إبراهيم بن حممد، حتقيق: خالد  -137
 حيدر، ط. دار الفكر.

املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم، أتليف: أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي، حتقيق:  -138
لقادر عطا، راجعه وصححه: نعيم زرزور، ط. دار الكتب حممد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد ا

 م.1995-هـ 1415بريوت، الطبعة الثانية  -العلمية 
املنصف من الكالم على مغين ابن هشام )حاشية الشمين على مغين اللبيب(، أتليف: تقي الدين  -139

 أمحد بن حممد الشمين، ط. املطبعة البهية مبصر.
منهاج الوصول إىل علم األصول، أتليف: القاضي انصر الدين عبد هللا بن عمر البيضاوي، )املتوىف  -140

 هـ(، مطبوع مع هناية السول لإلسنوي، وسلم الوصول للمطيعي، ط. عامل الكتب.685سنة  
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منهج إمام احلرمني يف دراسة العقيدة، عرض ونقد، أتليف: أمحد بن عبد اللطيف بن عبد هللا آل  -141
-هـ 1414د اللطيف، ط. مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، الطبعة األوىل )عب
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 احملتوَيتجدول  

 الصفحة املوضوع
 1 الغالف
 2 املقدمة

 3 منهجي يف العمل
 5 التعريف إبمام احلرمني وكتابه الورقات وفيه ابابن

 6 الباب األول يف التعريف إبمام احلرمني وفيه فصالن
 7 احلالة السياسية-أالفصل األول، عصره،  

 10 احلالة االجتماعية-ب
 21 احلالة العلمية-ج

 25 امسه، نسبه  سرية إمام احلرمني،  –الفصل الثاين  
 26 كنيته، وألقابه

 27 مولده، نشأته وأسرته
 28 صفاته

 29 أسباب حتصيله العلم وبلوغه هذه الدرجة العالية
 = طلبه للعلم

 = فتنة الكندري وخروج إمام احلرمني من نيسابور وجماورته ابحلرم
31 

 34 شيوخه
 38 تالميذه

 41 مصنفاته
 43 وفاته

 44 الباب الثاين يف التعريف بكتابه الورقات وشروحه وحواشيه
 45 امسه، نسبة الكتاب إىل مؤلفه، موضوعات الكتاب ومنهج املؤلف فيه

  شروحه وحواشيه ومنظوماته وخمتصراته:
 شروحه  –أوال  

47 

 48 حواشيه  –اثنيا  

 التفصيلي الفهرس
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 49 منظوماته –اثلثا  
 50 خمتصراته –رابعا  

 = إعراب البسملة
 أهنما صفتان مشبهتان فيجوز فيهما تسعة أوجه-= إعراب "الرمحن الرحيم" الوجه األول  

52 

 أن "الرمحن" اسٌم َعَلٌم.  –= الوجه الثاين  
 = قال صاحيب

53 

 = سبب تقدير متعلَّق "ابسم" فعال مؤخرا خاصا مناسبا للمقام، وبيان عن أي شيء أتخر
 هامش: ترجيح ابن هشام تقدير املتعلَّق حبسب املعىن، ال خصوص كونه امسا أو فعال=  

54 

 = االحتماالت أربعة يف بيان عن أي شيء أتخر املتعلَّق
 = بيان التابع واملتبوع يف اسم اجلاللة

 = هامش: تعمُّد املؤلف خلط اجلد ببعض اهلزل أحياان تنشيطا للقاريء

55 

 ال هو تقدير الكوفيني= تقدير احملذوف فع
 = بيان الظرف اللغو والظرف املستَقر

 = اعرتاض للسهيلي على إعراب "الرمحن" عطف بيان، واجلواب عن ذلك

56 

 = البسملة تعرتيها األحكام التكليفية اخلمسة
 = البداءة يف قولنا: "ابسم هللا" بلفظ اجلاللة ال بلفظ "اسم" وتوضيح ذلك

57 

 "ابهلل ابتدائي أو أبتديء" كان فيه إشكال أكرب، وتوضيح ذلك= لو قال:  
االستعانة -الفرق بني اليمني والتـََّيمُّن، والثاين -= اجمليء بلفظ "اسم" يف البسملة ألمرين: األول  

 والتربك جبميع أمسائه تعاىل
 املفرد املضاف يعم، ودليلها  = قاعدة:

58 

 عليه وسلم: "صالٌة يف مسجدي ... إال مسجد الكعبة" اعرتاض على هذه القاعدة بقوله صلى هللا
 وجوابه

59 

"التصلية" مرادا هبا الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم جائز من حيث اللغة وإن َمنَـَعُه بعُض أئمتها  
 كالفريوزآابدي واجلوهري، وجواب صاحب اتج العروس على ذلك، وأما شرعا فاألحوط جتنـُُّبه

60 

 61 املصنف يف تـَرِْكِه احلمدلة والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلماجلواب عن  
 62 إعراب قول املصنف: "هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه"

 63 املعىن
 64 = قال صاحيب
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 = املطابقة بني املشار واملشار إليه
 = اإلشارة للجمع ابسم اإلشارة الذي للمفردة املؤنثة

 هامش: "بلى" حرف جواب يثبت به ما بعد النفي=  
= ينقسم االسم إىل مفرد ومثىن ومجع، واجلمع إىل مجع قلة وكثرة، وقد يستعملون القلة يف الكثرة 

 والعكس
= اخلالف يف مجعي السالمة: )املذكر السامل واملؤنث السامل( هل مها من مجوع الكثرة أو القلة أو من 

 املشرتك بينهما

65 

 = اإلشارة بقوله: "هذه ورقات" إىل قلتها، وفوائد ذلك 
 = التعبري جبمع القلة ال ينايف أن يكون غريه مفيدا القلة أيضا

 = ملاذا مل يعرب مبا هو نصٌّ يف القلة كأن يقول: "هذه مقدمة"؟

66 

 67 إعراب قول املصنف: "وذلك مؤلف من جزأين ...اخل"
 = املعىن

 وضابطها= فاء الفصيحة 
68 

 = املعىن
 = تعريف األصل

 = تعريف االستطراد، وبيان هل تعريف الفرع هنا استطراد أو ال؟
 = األصل يطلق شرعا على عدة معاٍن منها:

69 

 = املعىن
 = تعريف الفقه لغة

 = املراد ابملعرف هنا الظن ال اليقني

70 

 72 زايدة بيان عن فاء الفصيحة وأنه يقال هلا فاء الفضيحة
= الذي حيذف مع فعله من أدوات الشرط "ِإْن" وليس "إذا" وختريج تقدير العلماء "إذا" أحياان، 

 والفرق بني "إذا" و"إْن".
 = هامش: الفرق بني "إيِه" بدون تنوين، و"إيٍه" ابلتنوين

73 

 = بيان سبب تسميتها فاء الفضيحة
= املصنف عرف اجلزء األول ِمْن )أصول الفقه( وهو )أصول( من حيث اللغة، واجلزء الثاين وهو  

 )الفقه( من حيث االصطالح 

74 

 75 بيان سبب عدول املصنف عن تعريف اجلزأين من حيث اللغة مجيعا، أو من حيث االصطالح مجيعا
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 76 الِفْقه، بكسر الفاء، مصدر مساعي
 لغة واصطالحا= تعريف "احلُْكم"  

 = سبب تقييد األحكام بكوهنا شرعية
 = الفرق بني َجْعل "اليت" صفة لـ"معرفة" أو لـ"األحكام"

77 

 78 بيان أن "أل" الداخلة على "األحكام" لالستغراق وجواب شبهة لصاحيب يف ذلك
 = إعراب قول املصنف: "األحكام سبعة ...اخل"

 وفائدته= معىن االستئناف النحوي، 
 = بيان مىت يشرتط اشتمال بدل البعض على ضمري يعود على املبدل منه

79 

 = الفرق بني "اجلمع املطلق" و"مطلق اجلمع"
 = التقييد ابملعية والرتتيب وعكسه، وأمثلة على ذلك

 = قوهلم: "اجلمع املطلق" و"مطلق اجلمع" كقول الفقهاء: "املاء املطلق" و"مطلق املاء"

80 

اب عند أهل اللغة أنه ال فرق بني قوهلم: "اجلمع املطلق" و"مطلق اجلمع"، وأما تفرقة الفقهاء = الصو 
 فاصطالح خاص هبم، وبيان فائدة ذلك يف الفقه.

 = ذِْكُر االختالف يف الواو هل هي للرتتيب أو للمعية أو ملطلق اجلمع

81 

 = فائدة احلكم على الواو بكوهنا للرتتيب أو ملطلق اجلمع
إذا تعددت املعطوفات وكان العطف ابلواو كانت كلها معطوفة على األول ألصالته، ومن النحاة  =

 من قال: على القريب لقربه، ومل يذهب أحد منهم إىل العطف على املتوسط لذهاب العلتني املذكورتني
 = تلخيص حلكم الواو

82 

خترج عن إفادة "مطلق اجلمع"، ورد ذهب بعض العلماء منهم صاحب القاموس إىل أن الواو قد  
 العلماء على َمْن ذهب هذا املذهب

83 

 = قال ابن مالك: استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال "أو"
= بيان أن بقاء الواو على معناها األصلي؛ مطلق اجلمع، ال يلزم منه أن يكون "احلكم" يف قوله: 

 خل" هو جمموع ما ذُِكر.  "األحكام سبعة: الواجب واملندوب...ا
 = هامش: ردُّ العلماء مل يكن على صاحب القاموس ألنه متأخر عنهم

84 

 = كون الواو للتقسيم ال ينايف أن تكون ملطلق اجلمع
 = التقسيم قد يكون من تقسيم الكلي إىل أجزائه، أو من تقسيم الكلي إىل جزئياته 

85 

اإلضمار يف قوله: "األحكام سبعة"، وملَ ملَْ يـَُقْل: "هي   = بيان السبب يف أن املصنف أظهر يف مقام
 سبعة"

86 
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 = حديث سؤال اليهود للنيب صلى هللا عليه وسلم عن تربة اجلنة
= الفرق بني اإلجياب والواجب، والندب واملندوب، واإلابحة واملباح، واحلظر واحملظور، والكراهة  

 ل.واملكروه، والصحة والصحيح، والبطالن والباط 
87 

النكرة إذا أعيدت معرفة كانت نفس األوىل، وإذا أعيدت نكرة...، واملعرفة إذا أعيدت...،   = قاعدة:
 وبيان أهنا قاعدة أكثرية

88 

 89 إعراب قول املصنف: "فالواجب ما يثاب ...اخل"
 = "املندوب" أصله "املندوب إليه" فحذفوا الصلة توسعا لفهم املعىن

 = قال صاحيب
 البحث عن انئب الفاعل يف قوله: "يعتد به"=  

91 

 = تلخيص املذاهب يف انئب الفاعل يف قوله: "يـُْعَتدُّ به"
= األحكام التكليفية مخسة، وزاد املصنف الصحيح والباطل من األحكام الوضعية ألنه أراد األحكام 

 الشرعية اليت تشمل التكليفية والوضعية
 = هامش: تعريف الرخصة

94 

 تعريف العزمية=  
= بيان سبب عدم ذِْكِر املصنف السبب والشرط واملانع مع أنه ذكر القياس واالستصحاب والنص 

 والظاهر واملؤول وغريها
 = سبب إيثار املصنِف ذِْكَر هذه األحكام السبعة دون غريها

 الوضعي= هامش: هل العزمية والرخصة من أقسام احلكم التكليفي أو من أقسام احلكم  

95 

 96 تنقسم األحكام الشرعية إىل أحكام تكليفية وأحكام وضعية
 97 تعريف السبب، والعلة، والشرط، واملانع، والصحيح، والباطل، والنفوذ

 = معىن "يعتد به شرعا"، وهل النفوذ واالعتداد معنامها واحد
 لعبادة.= شرح قوهلم: "ترتتب عليه آاثره"، وبيان معىن أثر املعاملة وأثر ا

98 

 = الباطل والفاسد مرتادفان عند اجلمهور، ومفرتقان عند احلنفية واهلادوية
 = تعريف الباطل والفاسد عند احلنفية واهلادوية

 = هامش: أشهر املواضع اليت يفرق فيها اجلمهور بني الباطل والفاسد

99 

 = معىن "أصله" و"وصفه" ابختصار
 سنة= مسألة الوعد والوعيد عند أهل ال

 = توجيه قول املصنف وغريه يف تعريف الواجب: "ويعاقب على تركه"

100 
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 101 إعراب قول املصنف: "والفقه أخص من العلم... اخل"
 102 قال صاحيب

 = البد لالستئناف النحوي من تقدم مجلة مفيدة عليه
 = تعريف التابع

103 

 = فائدة العطف على ما ال حمل له من اإلعراب
 تفسري األبلق العقوق، وبيض األنوق=  

104 

 = العطف يدل على اجلمع داللة وضعية
 = اختالف العلماء يف "العلم" هل له َحدٌّ أو ال؟

105 

 = تعريف "العلم" وشرح التعريف
 = تعريف "اإلدراك"

 = بيان أن ما ذكره املصنف هنا يسمى مقدمة منطقية، وما سيذكره بعد يسمى مقدمة لغوية
 = تعريف "اجلهل" 

106 

 = تعريف اجلهل البسيط واملركب، وبيان ملاذا مُسي األول بسيطا واآلخر مركبا، وأيهما أقبح
 = قصة توما احلكيم

107 

 108 بيان ُحْسِن قول املصنف يف تعريف العلم: "معرفة"، ويف تعريف اجلهل: "تصور"
 109 إعراب قول املصنف: "والعلم الضروري... اخل"

 املعىن=  
 = تعريف العلم الضروري، وأمثلة عليه

111 

 = من أمثلة العلم الضروري: العلم املستفاد ابلتواتر، والعلم احلاصل ببديهة العقل
 = تعريف العلم املكتسب، ويسمى النظري

 = قال صاحيب
 = وجوب التطابق بني املبتدأ واخلرب

 وال يصح أن تكون نكرة موصوفة، وسبب ذلك= "ما" يف قوله: "ما مل يقع" معرفة اتمة خاصة 
 = "ما" مبعىن الذي ال تكون نعتا للمعارف خبالف "الذي"

112 

 113 "أما" يف قوله: "وأما العلم املكتسب" حرف زائد، ال حرف تفصيل وتوكيد وشرط؟
 = سبب زايدة "أما" هنا

 = هل لفظ "الواقع" حشٌو يف قوله: "كالعلم الواقع... اخل"؟
 لفظ "الظاهرة" حشٌو يف قوله: "احلواس اخلمس الظاهرة"= هل  

114 
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 115 ذِْكُر احلواس اخلمس الباطنة
 = املصنف مثَّل للعلم الضروري ابلعلم املدَرك ابحلواس، وتـََرَك الذي ببديهة العقل، وسبب ذلك 

 = ذهب أبو احلسن األشعري إىل أن اإلحساس علم، وذهب اجلمهور إىل أن اإلحساس خالف العلم
 = سبب انقسام العلم إىل ضروري ومكتسب

 = هامش: تعريف الدور والتسلسل

116 

 117 والتصديقتعريف التصور  
 118 إعراب قول املصنف: "والنظر: هو الفكر... اخل"

 120 ضمري الفصل، وشروطه، وشروط ما قبله وما بعده
 = ضمري الفصل هل له حمل من اإلعراب؟

 = النظر أعم من التصديق
 = تعريف النظر

121 

 = النظر على ضربني: نظر ابلعني ونظر ابلقلب
 واحملسوسات، واملعقوالت، والتخييل= تعريف الفكر،  

 = مىت يسمى الفكُر نظرا؟
 = ال حيصل العلم عن طريق النظر إال بثالثة شروط

 = املرشد يف اللغة له معنيان

122 

 = جواب الدمياطي عن إدخال املصنف اجملاز يف التعريف وهو ال جيوز
 = تعريف الظن والوهم والشك

123 

 الفقه طرقه... اخل"= إعراب قول املصنف: "وأصول  
 = املعىن

125 

 = سبب تعبري املصنف ابلطرق دون األدلة
 = املراد بطرق الفقه اإلمجالية

 قوله: "وكيفية االستدالل هبا" إشارة إىل حال اجملتهد 

126 

 127 إعراب قول املصنف: "وأبواب أصول الفقه: أقسام الكالم واألمر والنهي... اخل"
 128 الرتكيب وإعراب قول املصنف: "فأما أقسام الكالم... اخل"أقسام الكالم من حيث  

 129 املعىن: أقل ما يتألف منه الكالم
 131 أقسام الكالم من حيث املدلول، وإعراب قول املصنف: "والكالم ينقسم إىل أمر... اخل"

 132 املعىن
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 ينقسم... اخل"= أقسام الكالم من حيث الستعمال وإعراب قول املصنف: "ومن وجه آخر  
 = تعريف احلقيقة واجملاز

133 

 = املعىن
 = ذََكَر املصنُف للحقيقة تعريفني

135 

 = يشرتط يف اجملاز أن يكون التعدي صحيحا
 = التعريف الثاين للحقيقة يشمل: احلقيقة اللغوية والشرعية والعرفية

 = قال صاحيب
 = هامش: الفرق بني االستعارة واجملاز املرسل

 ينوب اجملرور عن الفاعل بشرطني=  

136 

 = السبب يف أن املصنف ذكر للحقيقة تعريفني وللمجاز تعريف واحد.
 = معىن )اجملاز(، ومعىن: "جُتُوِ َز به عن موضوعه".

 = معىن االصطالح

137 

 = تعريف الوضع
 = ليس لكل كلمة معنيان: حقيقي وجمازي

 = احلقيقة أكثر من اجملاز
 حقيقة جماز ولكل جماز حقيقة؟= هل لكل  

 = كل األمساء صاحلة لدخول اجملاز فيها إال ضرابن

138 

 = أقسام احلقيقة وإعراب قول املصنف: "واحلقيقة إما لغوية... اخل"
"إما ... وإما" )ِإمَّا( األوىل غري عاطفة، والعطف عند الثانية، وذِْكُر اخلالف يف أن العطف   = فائدة:

 هل هو ابلواو أو إِبمَّا.
 = املعىن، أقسام احلقيقة

140 

 141 تنبيه 
 142 أقسام اجملاز، وإعراب قول املصنف: "واجملاز إما أن يكون بزَيدة... اخل"

 = املعىن
 عة= أنواع اجملاز أرب

144 

 = قال صاحيب
 = املراد بكوِن )َأْن( والفعل يف أتويل مصدر

145 

 146 تعريف املوصول احلريف وبيان أنه حيتاج إىل صلة وال حيتاج إىل عائد
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 147 ابب األمر، وإعراب قول املصنف: "واألمر استدعاء الفعل... اخل"
 = املعىن

 = قال صاحيب
148 

 149 "األمر استدعاء" وليست للطلبالسني للتأكيد يف قوله:  
 150 إعراب قول املصنف: "وصيغته افعل"

 = املعىن، والكالم عن صيغة األمر
 = قال صاحيب

151 

 = ليس املراد من "افعل" هنا هذا اللفظ خبصوصه وال هذا الوزن خبصوصه
 = تعريف هيئة الكلمة وبنيتها

152 

 153 ذكر بعض صيغ األمر
 155 االستثناء منقطع يف قوله: "إال ما دل الدليل"، وبيان ذلك

 156 الصحيح أن األمر بعد احلظر يـَُردُّ إىل ما كان عليه قبل النهي
 = من مسائل األمر، وإعراب قول املصنف: "ول يقتضي التكرار... اخل"

 = املعىن
 = مسألة "األمر ال يقتضي التكرار"

157 

 تضي الفور"= مسألة "األمر ال يق
 = إذا دل الدليل على أن األمر مقصود منه التكرار محلناه عليه، وأمثلة على ذلك

 = اختلف العلماء فيمن َأخََّر احلج وهو مستطيع هل أيمث أو ال؟ مبينٌّ على هذه املسألة

158 

 = اختالفهم يف أتخري الكفارات والنذور مبينٌّ على هذه املسألة أيضا
 = قال صاحيب

 بيان االستثناء يف قوله: "إال إذا دل الدليل"=  

159 

 160 هل قوهلم: "األمر ال يقتضي التكرار وال املرة" معناه أنه ال يقتضي شيئا؟
 161 ما ال يتم الواجب إال به، وإعراب قول املصنف: "واألمر إبجياد الفعل... اخل"

 = املعىن
 = قال صاحيب

ور إال به فهو مأمور به( هي نفسها قاعدة: )ما ال يتم الواجب إال = بيان أن قاعدة: )ما ال يتم املأم
 به فهو واجب(

 = ما يتوقف عليه اإلتيان ابلواجب ينقسم إىل ثالثة أقسام:

163 



511  

شرح قوله: "وإذا فُِعَل خرج املأموُر عن العهدة" وبيان أن اختالف األصوليني والفقهاء يف غاية العبادة 
 خالف لفظي

164 

 166 إعراب قول املصنف: "الذي يدخل يف األمر... اخل"
 = املعىن

 = َحدُّ املكلف
167 

 = قال صاحيب
 = اجلواب عن إطالق املصنف "ما" اليت لغري العاقل للمكلف العاقل

 = اجلواب عن تعبري املصنف جبمع املذكر السامل دون املؤنث السامل

168 

 170 كم ابلصالة لسبع..." احلديث، ليس أمرا للصيبقوله صلى هللا عليه وسلم: "مروا أوالد 
 171 الساهي إن أتلف شيئا ضمنه بعد ذهاب سهوه، وبيان أن ضمانه ليس تكليفا

 = شرط التكليف فْهُم اخلطاب وقوة محله
= ميكن أن يتوجه خطاب الندب والكراهة للصيب، فما يفعله من الواجبات يكون مندواب يف حقه، 

 واملكروه يف حقه مكروه فلو تركه أُثيب على تركهواحملرم  

172 

 173 الكفار خماطبون بفروع الشريعة، وإعراب قول املصنف: "والكفار خماطبون بفروع الشريعة... اخل"
 174 املعىن

 = اتفقوا على أن الكفار خماطبون ابإلميان واملعامالت والعقوابت
 = اختلفوا يف خماطبتهم بفروع الشريعة

175 

 = قال صاحيب
= فائدة خطاب الكفار بفروع الشريعة مع أنه ال يقبل منهم صالة وال زكاة وال غريمها من الفروع لو 

 فعلوها
 = ذكر بعض الفوائد الدنيوية املرتتبة على خطاب الكفار بفروع الشريعة

176 

 177 األدلة على أن الكفار خماطبون ابلفروع
املسألة هو النظر إىل نصفها فقط وهو قوهلم: "الكفار خماطبون بفروع سبب اإلشكال يف هذه  

 الشريعة" وعدم النظر إىل تتمتها
180 

 = األمر ابلشيء هني عن ضده، والعكس، وإعراب قول املصنف: "واألمر ابلشيء هني... اخل"
ن الشيء فيستلزم  = املعىن، وفيه بيان أن األمر ابلشيء يستلزم النهي عن مجيع أضداده أما النهي ع

 األمر بواحد من أضداده فقط
 = قال صاحيب

182 
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 = ذِْكُر السبب يف أن النهي عن الشيء أمر بضد واحد فقط
 = األمر ابلشيء ليس عنَي النهي عن ضده

 = مسألة األمر ابلشيء هو عنُي النهي عن ضده من املسائل اليت فيها الناُر حتت الرماد

183 

 ألة، وبيان الرأي الراجح= املذاهب يف هذه املس
 = بيان الشيخ الشنقيطي أن هذه املسألة مبناها على مسألة الكالم النفسي

184 

 185 هذه املسألة ليست عقدية فقط بل أصولية أيضا وينبين عليها أحكام كثرية، وضرب مثال على ذلك
 186 اخلالف يف )الزم القول( هل هو قول أو ال؟

 وإعراب قول املصنف: "والنهي: استدعاء الرتك... اخل"= ابب النهي،  
 = املعىن

187 

 = قال صاحيب
 = الفرق بني األمر والنهي

188 

 189 كيفية التفريق بني الكراهة والتحرمي إذا كانت الصيغة واحدة
 = ذِْكُر مثالني للكراهة

 ة= يف ابب اآلداب حتمل األوامر على الندب، وحتمل النواهي على الكراه
190 

 = إعراب قول املصنف: "ويدل على فساد املنهي عنه"
 = املعىن: النهي يقتضي الفساد

 = قال صاحيب
 = بيان أن هذه املسألة من مسائل األصول العظيمة حىت أفردها بعضهم ابلتأليف

 = شرح هذه املسألة وبياهنا على وجهها

191 

 192 الكالم على عني الشيء، وركنه
 193 ماهية الشيء، وشرطه، ووصِفِه املالزم، ووصِفِه غري املالزمالكالم على  

 = بيان مىت يقتضي النهي الفساد ومىت ال يقتضي ذلك
= سبب اختالف العلماء عند تطبيق هذه القاعدة هو اختالفهم يف الوصف هل هو مالزم أو 

 منفصل؟

194 

 = إعراب قول املصنف: "وترد صيغة األمر... اخل"
 املعىن=  

195 

 = قال صاحيب
 = الكالم على مرجع الضمري يف قوله: "واملراد به اإلابحة"

196 
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 198 االستخدام يف االصطالح
 = ضابط اإلضافة البيانية

 = النكتة يف جواز عود الضمري من "به" وهو مذكر على "الصيغة" وهي مؤنث
 = معاين صيغ األمر مع األمثلة

199 

 واإلابحة= الفرق بني التخيري  
= ذََكَر املصنُف فيما سبق أن صيغة األمر أتيت لإلابحة مث أعاد ذلك هنا اثنية، والسبب يف ذلك، 

 وبيان أنه ليس تكرارا

200 

 201 اإلشهاد على البيع مندوب، وذِْكُر مذاهِب العلماء يف ذلك
 = الفرق بني اإلرشاد والندب
 = الفرق بني األدب والندب

}َفَمن َشآَء فـَْليـُْؤِمن َوَمن َشآَء فـَْلَيْكُفْر{ ليس للوجوب بل للتهديد، وبيان   قوله تعاىل:= األمر يف  
 القرينة اليت صرفته عن الوجوب.

202 

 203 الفرق بني التهديد والوعيد
 = الفرق بني االمتنان واإلابحة
 = الفرق بني اإلنذار والتهديد

 والتكوين= بيان العالقة بني األمر  

204 

 = الفرق بني السخرية والتسخري
 = الفرق بني السخرية واإلهانة

205 

 = الفرق بني السخرية والتكوين
 = الفرق بني السخرية والتعجيز

 = إشكال يف كون قوله تعاىل: }ُقْل ُكونُواْ ِحَجارًَة أَْو َحِديًدا{ من ابب التعجيز

206 

 207 الفرق بني التسوية واإلابحة
 208 ذِْكُر اخلرب مرادا به األمر أبلُغ ِمْن ذِْكر األمر مرادا به اخلرب، وبيان سبب ذلك
 = اقتصر املصنف على ذِْكِر املعاين الرئيسة اليت ميكن أن أتيت هلا صيغة األمر

 = فائدة ذكر املعاين الكثرية اليت ترد هلا صيغة األمر ابلنسبة للفقيه
 النهي= املعاين اليت ترد هلا صيغة  

209 

، وإعراب قول املصنف: "وأما العامه فهو... اخل"، والكالم عن أُهية هذا الباب  = العامه واخلاصه
 = هامش: ينسب البن عباس رضي هللا عنهما أنه قال: "ليس يف القرآن عامٌّ إال خمصص..."

212 
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 214 املعىن
 = "أل" يف "العام " للعهد الذكري

َة دائما على ميم "العام "= سبب وضع الشارح    الشَّدَّ
215 

 216 "العام " ليس مصدرا للفعل "َعمَّ"، وذِْكر فوائد صرفية
 217 تعريف "املثَلنْيِ"

َرَدَد( ومل يكوان يف أول  –أنه إذا اجتمع ِمْثالِن يف كلمة واحدة وكاان متحركنْيِ مثل )َعَمَم    = القاعدة:
 ...الكلمة وجب تسكني األول مث إدغامه يف الثاين

 = بيان العلة يف كون اإلدغام واجبا يف "َعم " وممتنعا يف "الَعَمَم"

219 

 221 النكرة يف سياق اإلثبات قد تعم
 222 ملصنف: "وألفاظه أربعة... اخل"إعراب قول ا

 = املعىن
 = ألفاظ العام  

224 

 = قال صاحيب
 = معىن أان العام  له صيغة

 اشرتاط الضمري يف بدل البعض غالب ال الزم=  

226 

 = الكالم على اإلضافة البيانية مرة أخرى وفيه زايدة بيان عما سبق
َعر ِفة إىل عهدية وجنسية)أل( تنقسم إىل زائدة  =  

ُ
 وُمَعر ِفة، وتنقسم )أل( امل

227 

الفرق بني )أل( العهدية، و)أل( اجلنسية، وبيان أن العهدية تنقسم إىل ثالثة أقسام، وأن اجلنسية  
 تنقسم إىل قسمني

228 

وذِْكُر = )أل( اجلنسية تفيد الشمول واالستغراق دون العهدية، وزعم صاحيب أن العهدية تفيد ذلك  
 شبهته يف ذلك واجلواب عنها

ما كان على حرف واحد يعرب عنه ابمسه )كالباء والالم والكاف ...اخل( وما كان على  = قاعدة:
 حروف يعرب عنه مبسماه.

229 

 231 املعرف بـ)أل( العهدية يكون عمومه وخصوصه حبسب املعهود
اجلمع" املعىن اللغوي ال االصطالحي؛ فيشمل مجعي = أراد املصنف ابسم اجلْمع يف قوله: "واسم  

 السالمة ومجع التكسري
 = ال منافاة بني كون مجعي السالمة من مجوع القلة وأهنما من ألفاظ العموم

232 

 233 اجلواب عن َعدِ  النحويني املوصوالت كالذي واليت من املعارف، وَعدِ  األصوليني هلا من ألفاظ العموم
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 يف كالم املصنف يشمل املثىن كما يشمل اجلمع = "اسم اجلمع"
 = الالم اجلنسية تفيد العموم، وأما العهدية فبحسب ما دخلت عليه

234 

 235 الكالم على الفرق بني )املطلق( و)العام (
 = احلرف ال يعمُّ أبدا

 = الفعل من قبيل )املطلق(
 يعقل(، وسبب ذلك= قوهلم )َمْن فيمن يعلم( أحسن من قوهلم: )َمْن فيمن  

 اإلخبار ابسم العدد يف معرض البيان يفيد احلصر=  
 = الكالم على ضبط )أي ( يف قوله: " وأي  يف اجلميع "

236 

 237 ألفاظ العموم اليت يف معىن اجلمع
 = النكرة ليست نصا يف العموم دائما، وإمنا هي قسمان

 األصل أن النكرة يف اإلثبات ال تعم=  
239 

 النكرة يف اإلثبات قد تعم يف أحوال=  
 = الفعل نكرة وسبب ذلك

240 

 = إعراب قول املصنف: "والعموم من صفات النطق... اخل"
 = قال صاحيب

241 

= الفعل إذا وقع يف سياق اإلثبات فهو من ابب املطلق وإن وقع يف سياق النفي وشبهه )النهي  
 والشرط( أفاد العموم.

 دعوى العموم يف األفعال؟= ملاذا ال تصح  
 = بيان الذي جيري جمرى الفعل.

242 

 = الفرق بني "بلى" و"نعم" يف اجلواب
  "ال تصح دعوى العموم يف القول"  = إزالة التعارض بني قوهلم: "العموم من صفات القول" وقوهلم:

243 

 = "كان" مع الفعل املضارع قد تستعمل للتكرار
 ، وإمنا العموم يف اجملموع= آحاد العام  ال عموم فيها

245 

 246 )حكاية الصحايب حاال بلفظ ظاهره العموم( هل يفيد العموم أو ال؟
 = اخلاص والتخصيص، وإعراب قول املصنف: "واخلاصه يقابل العامه"

 = املعىن
247 

 = قال صاحيب
 = األعداد ليست من العام  

248 
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 اخلاص، واجلواب عن ذلك، وذِْكر قاعدة يف ذلك= تعجب صاحيب ِمْن كون "املليون" من ابب  
 = األشياء اليت تدخل يف اخلاص  

249 

 250 اخلصوص على نوعني: مطلق ونسيب
 251 متييز كل اجلملة يسمى نسخا، وأما متييز بعضها فتخصيص

 = إعراب قول املصنف: "وهو ينقسم إىل متصل... "
 = املعىن

252 

 واملخصص املنفصل= املخصص املتصل  
 = قال صاحيب

 = ال يوجد شيء امسه فاء التفريع 

253 

 = تعريف املخصِ ص
 = الصفة املقيدة والصفة الكاشفة

255 

 258 الستثناء، وإعراب قول املصنف: "والستثناء إخراج... اخل" (1)
 = املعىن

 = شروط صحة االستثناء
 ثناء= ذكر املصنف شيئني من األشياء اليت جتوز يف االست

261 

 262 "لوال" حرف امتناع لوجود، والكالم عليها وعلى الضمري إذا وليها، وهل قول املصنف: "لواله" حلن؟
 263 املصدر ال جيوز أن يقع خربا عن جثة خبالف الفعل املقدر به وسبب ذلك

كتابه "االستغناء يف = االستثناء من أهم املخصِ صات ولذلك أفرده بعضهم ابلتأليف كالقرايف واسم  
 أحكام االستثناء"

 = ذِْكر أهم مصطلحات االستثناء اليت تدور فيه

264 

 = شرح قوهلم: "االستثناء معيار العموم"
 = االستثناء من أمساء األعداد

266 

 267 هل يدخل اجملاُز أمساَء األعداد، وذِْكر شبهة وقعت لألستاذ الشلوبني وذِْكُر جواهِبا
 ن أمساء األعداد نصوص بناء على ما وقع فيها من اجملاز، وعلى التسليم بذلك...= ال نسلم أ

 = التأكيد يدخل أمساء األعداد أيضا
268 

 269 أتخر املستثىن عن املستثىن منه، والكالم عن مقدار الفصل بينهما
 270 الكالم عن مذهب ابن عباس يف االستثناء

 271 االستثناء، ومذهب هارون الرشيد يف االستثناء مذهب حامل البقل يف  
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قول املصنف: "أن يبقى من املستثىن منه شيء" ُمساٍو لقول األصوليني: "أال يكون مستغرِقا"، وبيان 
 معىن قوهلم: "مستغرقا"

273 

 = "الضْرُب" يقع على مجيع األعمال إال قليال
 قا، ومثال عليه= االستثناء إذا كان من الصفة جاز أن يكون مستغر 

275 

 = جيوز أن يكون املستثىن أقل من املستثىن منه، وأدلته
 = بيان أن املخَلصني أقل من الغاوين، ودليله
 = ذكر اخلالف يف استثناء األكثر من األقل

276 

 277 اآلراء يف استثناء النصف
القوم، واستثناء الثعبان واألسد والنسر الشرط يف االستثناء املنقطع، وبيان الفرق بني استثناء احلمار من  

 والعقرب وما جرى جمراها منهم
278 

 ( الشرط، وإعراب قول املصنف: "والشرط جيوز أن يتأخر... اخل"2)
 = املعىن

280 

 = قال صاحيب
 = الشرط أنواع منها: اللغوي والشرعي والعقلي

281 

 = الشرط املخصِ ص هو اللغوي فقط
 )ِإْن( الشرطية وأخواهتا، وأمثلة على كل واحدة= ذِْكُر  

282 

 ( التقييد ابلصفة، وإعراب قول املصنف: "واملقيد ابلصفة حُيمل... اخل"3)
 

285 

 = املعىن
 = قال صاحيب

 = معىن "التقييد ابلصفة"

286 

 287 إعراب "يف سائمتها" يف حديث: "يف صدقة الغنم يف سائمتها"
 289 لصفة" يريد به الصفة عند األصوليني ال النحويني، وبيان الفرق بينهماقول املصنف: "املقيد اب

 = ذِْكُر ما تشمله "الصفة" عند األصوليني
 = بدل الـ "بعض من كل" هو الذي يقيِ د، ويلحق به بدل االشتمال

290 

الشافعي = وقوع "احلال" أو "الظرف" أو "اجلار واجملرور" بعد مجلتني فأكثر خيصص الكل عند  
 واألخرية فقط عند أيب حنيفة، وبيان حكمها لو توسطت بني اجلَُمل

 = مواضع تقييد "الرقبة" وإطالقها

291 
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 292 أحوال املطلق مع املقيد
 = جيوز عتق الكافر ابإلمجاع يف غري الكفارات

 = ال جيب التنايف بني املطلق واملقيد لكي حنمله عليه
293 

 294 املصنف: "وجيوز ختصيص الكتاب ابلكتاب... اخل"إعراب قول  
 295 املعىن

 = أنواع املخصص املنفصل
 = قال صاحيب

 = ذِْكُر أمثلة على أنواع املخصِ ص املنفصل

296 

 299 للعلماء ثالثة أقوال يف ختصيص عمومات القرآن والسنة ابلقياس
القوَل هو النطق دون املعاين النفسية خالفا ملنهج سار املؤلف على منهج أهل السنة واجلماعة يف أن  

 األشاعرة.
301 

 302 اجململ واملبني، وإعراب قول املصنف: "واجململ ما يفتقر... اخل"
 = املعىن

 = تعريف "اجململ" لغة واصطالحا
 = تعريف "البيان" لغة واصطالحا

 = قال صاحيب
 = أسباب اإلمجال

303 

 304 شرعية ال مينع أن يكون من ابب اجململكون اللفظ حقيقة  
 305 املراد ابلبيان

 306 اإلمجال يكون يف اللفظ والفعل
 = البيان ابتداء من غري سبق إشكال ال يسمى يف االصطالح )بياان( وإمنا يسمى )بياان( لغة

 = بيان مىت ميتنع دخول اجملاز يف التعريف
307 

 308 "والنص ما ل حيتمل... اخل"النص، وإعراب قول املصنف:  
 = املعىن

 = تعريف النص لغة واصطالحا
309 

 310 قال صاحيب
 = اجلاهل ال قواعد عنده يـُْرَجُع إليها فإذا جادلَته واضطررته إىل املضايق قال لك: ال

 أنه إذا التقى ساكنان وجب حذف أحدمها، وذِْكُر شعٍر للشاب الظريف يف ذلكالقاعدة: =  
311 
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 = سبب حذف أحد الساكنني إذا التقيا
 = بيان أن التنوين حرف

313 

 315 سبب حذف حرف العلة دون التنوين إذا التقيا
كل لفظتني ُوِضَعتا لذاٍت واحدة إحدامها مؤنثة واألخرى مذكرة وتوسطهما ضمري جاز أتنيث   قاعدة:

 الضمري وتذكريه.
316 

 317 أن عبارة املصنف فيها جتوزاسم اآللة مأخوذ من املصدر، وبيان 
 318 الظاهر واملؤول، وإعراب قول املصنف: "والظاهر ما احتمل أمرين... اخل"

 = املعىن
 = قال صاحيب

319 

 320 التأويل له ثالثة معانٍ 
 321 ُحْكُم التأويل، وُحْكُم الظاهر

"األفعال: فعل صاحب الشريعة... أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، وإعراب قول املصنف:  
 اخل"

322 

 = املعىن
 = أفعال النيب صلى هللا عليه وسلم تنقسم إىل قسمني

327 

 329 إقرار الرسول صلى هللا عليه وسلم، وإعراب قول املصنف: "وإقرار صاحب الشريعة... اخل"
 = املعىن

 = قال صاحيب
331 

يراد به الرسول صلى هللا عليه وسلم، كما هنا؛ ألنه املبلغ = صاحب الشريعة هو هللا عز وجل، وقد  
 عن ربه عز وجل

 = تشبيه إقرار النيب صلى هللا عليه وسلم بقوله تشبيه بليغ، وبيانه

332 

= ملاذا جعل املصنف اإلقرار على القول هو القول، واإلقرار على الفعل كالفعل فصرح أبداة التشبيه يف 
 الثاين دون األول

  "التفنُّن"= معىن

334 

 = النيب صلى هللا عليه وسلم ال يقرُّ على قول أو فعل غري جائز
 = عند التعارض يقدم القول مث الفعل مث اإلقرار، إذا مل توجد قرائن 

 = اجلملة احلالية إذا كانت ماضوية فاألكثر أن تقرتن بـ "قد"

336 

 337 حالية احتملت أن تكون عاطفة وأن تكون حاليةإذا ُسِبَقْت الواو اليت حتتمل احلالية جبملة  
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 338 وْهٌم أليب البقاء العكربي ومكي أيب طالب
 339 النسخ، وإعراب قول املصنف: "وأما النسخ فمعناه... اخل"

 = املعىن
 = تعريف النسخ لغة

343 

 = تعريف النسخ اصطالحا
 = قال صاحيب

344 

 345 املربد"القبعض" وطرفة لبعض األدابء مع  
 = املراد ابحَلدِ  التعريفُ 

 = ال نسَخ بـ)اإلمجاع( وال بـ)القياس( 
346 

 = الشرط يف النسخ أن يكون احلكم األول اثبتا خبطاب الشارع مث أييت خطاب آخر فينسخه
 = معىن قول املصنف: "على وجه لواله لكان اثبتا"

 

347 

 = شروط النسخ
 الناسخ عن املنسوخ= سبب اشرتاط أتخر  

350 

 352 أقسام النسخ ابعتبار املنسوخ، وإعراب قول املصنف: "وجيوز نسخ الرسم... اخل"
 = املعىن

 = أقسام النسخ ابعتبار املنسوخ
354 

 = أقسام النسخ ابعتبار وجود بدل وعدم وجوده
 = ينقسم نسخ البدل إىل قسمني

355 

 = قال صاحيب
ُه اخلطاُب الدالُّ ...اخل" تعريٌف للناسخ ال للنسخ= قوله:    "وَحدُّ

356 

 = تعدية )النسخ( بـ)إىل( مع الفعل )جيوز( لتضمينه معىن االنتقال
 = احلكمة من نسِخ الرسم وبقاِء احلُْكِم 

357 

 = احلكمة من نسِخ احلُْكِم وبقاِء الرسم
َ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوُهنَّ ِفيَما يـُْقَرأُ ِمَن = معىن قول أُمِ َنا عائشَة رضي هللا عنها: "فـَتـُوُ  يف ِ

 اْلُقْرآِن" رغم أن هذه اآلية ليست يف القرآن

358 

 359 أنواع النسخ ابعتبار الناسخ، وإعراب قول املصنف: "وجيوز نسخ الكتاب... اخل"
 360 املعىن
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 362 املصنف: "فصل يف التعارض... اخل"التعارض بني األدلة، وإعراب قول  
 = املعىن

 = مناسبة الكالم على التعارض بعد النسخ
 = التعارض ال ميكن أن يقع بني الوحيَـنْيِ )الكتاب والسنة( 

 = صور التعارض بني األدلة

364 

 365 تعارض العام نْي، وإعراب قول املصنف: "فإن كاان عام نْي... اخل"
 = املعىن
 ر التعارض بني األدلةصو -= أوال
 مراتب درء التعارض-= اثنيا

 = قال صاحيب

367 

 368 = معىن الظرف املتصرف
 = مراتب درء التعارض بني الدليلني تكون على الرتتيب فال يبدأ ابلتايل قبل السابق

ابب = قال كثري من العلماء: ال يوجد تعادل بني األدلة حبيث ينسد ابب الرتجيح متاما أو ينسد  
 اجلمع بينهما.

371 

= كان إمام األئمة ابُن خزمية يقول: "ال يوجد حديثان صحيحان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 يتعارضان ويتعذر اجلمع بينهما فمن وجد من ذلك شيئا فليأتين به أان أَُؤلِ ُف بينه"

 = شروط القول بتعارض الدليلني
 اجلمع بني الدليلني إذا كاان عامني  أمثلة على–= أمثلة على دفع التعارض  

372 

 373 أمثلة على النسخ
 374 طرق معرفة النسخ

 375 مثال على الرتجيح بني الدليلني
 376 طرق دفع التعارض إذا كان أحد الدليلني عام ا واآلخر خاص ا، ومثاهلا
 377 وجه، ومثاهلاطرق دفع التعارض إذا كان كل من الدليلني عامًّا من وجه خاصًّا من  

 378 مثال على دليلني متعارضني أحدمها صحيح واآلخر ضعيف
 380 اإلمجاع، وإعراب قول املصنف: "وأما اإلمجاع فهو... اخل"

 = املعىن
 = تعريف اإلمجاع لغة

381 

 382 تعريف اإلمجاع اصطالحا
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 383 إعراب قول املصنف: "وإمجاع هذه األمة حجة... اخل"
 املعىن=  

 = أدلة حجية اإلمجاع
384 

 = لو اجتمع مائة وخالف واحد هل يبطل اإلمجاع
 = املراد ابلفقهاء هنا اجملتهدون منهم فقط

 ، وسبب ذلكلو مل يكن يف العصر إال جمتهد واحد فقط فال يـَُعدُّ قولُُه إمجاًعا=  

385 

 = شروط صحة اإلمجاع
 ابة الذين أدركهم؟= هل يُعترب رأي التابعي اجملتهد مع الصح

 = ذِْكُر السبب يف أن من شروط اإلمجاع أن يكون بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم
 = سبب عدم انعقاد اإلمجاع مع خمالفة واحد

386 

= ذِْكر السبب يف عدم انعقاد اإلمجاع يف حق اجملتهدين إذا اتفقوا مجيعهم على حكم وخالفهم واحد 
 منهم فقط.

 اجملتهد الفاسق= هل يعترب رأي  
 = سبب اختصاص اإلمجاع هبذه األمة وعدم اعتباِر إمجاِع األمِم السابقِة حجةً 

387 

 388 من مسائل اإلمجاع، وإعراب قول املصنف: "واإلمجاع حجة على العصر الثاين... اخل"
 390 املعىن

ْجِمِعني حىت ينعقد اإلمجاع
ُ
 = هل يشرتط انقراض العصر وموت مجيع امل

إذا انعقد اإلمجاع يف عصر من العصور مث ُوِلَد أحُد اجملتهدين يف حياِة هؤالء اجملمعني وتفقََّه   ة:مسأل=
 وصار جمتهدا مثلهم مث وافقهم على إمجاعهم أو خالفهم هل يـُْعتَـبَـُر قولِِه معهم أو ال؟

391 

هل   راض العصر،قول املصنف: "وهلم أن يرجعوا عن ذلك احلكم" مع تصحيحه سابقا عدم اشرتاط انق
 يـَُعدُّ هذا تناقضا؟

392 

 393 إشكال على َمْن مل يشرتط انقراض العصر، وجوابه
 394 أنواع اإلمجاع واإلمجاع السكويت، وإعراب قول املصنف: "واإلمجاع يصح بقوهلم... اخل"

 = املعىن
 = أنواع اإلمجاع أربعة

395 

 = قال صاحيب
 قوله: "بقوهلم وبفعلهم"= نكتة دقيقة يف إعادة الباء يف  

396 

 397 اإلمجاع الفعلي ال يدل على الواجب واحملرم، بل على املندوب واملباح واملكروه فقط، وبيان وجه ذلك



523  

 397 اخلالف يف حجية اإلمجاع السكويت
 = قول الصحايب، وإعراب قول املصنف: "وقول الواحد من الصحابة ليس حبجة... اخل"

 = املعىن
398 

 تعريف الصحايب عند احملدثني واألصوليني=  
 = املراد بقول الصحايب وقول الواحد من الصحابة

 = قول الصحايب على ثالثة أقسام

399 

 401 = األخبار/ تعريف اخلَب وأقسامه، وإعراب قول املصنف: "وأما األخبار... اخل"
 = املعىن

 احلديث= تعريف اخلرب عند علماء اللغة وعند علماء  
 = تعريف اإلنشاء عند أهل اللغة

 = قال صاحيب

402 

 = القرائن ترجح احتمال اخلرب للصدق أو الكذب أو تساويهما يف االحتمال
 = سبب رد احلديث املرسل ورواية اجملهول

403 

 = األخبار اليت ال حتتمل إال الصدق، واألخبار اليت ال حتتمل إال الكذب
 اخلرب مرادفا للحديث وبعضهم جيعله أعم منه= احملدثون جيعلون  

404 

 = تقسيم اخلَب إىل متواتر وآحاد وإعراب قول املصنف: "واخلَب ينقسم إىل... اخل"
 = املسند، وإعراب قول املصنف: "فاملسند ما اتصل إسناده"

 = املرسل وحجيته، وإعراب قول املصنف: "واملرسل ما مل يتصل... اخل"

406 

 409 بـ "ال" ثالثةشروط العطف  
 413 املعىن

 = تعريف املتواتر لغة واصطالحا
 = حكم املتواتر

 = تعريف اآلحاد لغة واصطالحا
 = حكم اآلحاد

 = ينقسم اآلحاد ابعتبار اتصال السند وانقطاعه إىل: مسند ومرسل

413 

 = املرسل غري حجة إال مرسل سعيد بن املسيب وسبب ذلك
 = صيغ أداء احلديث 

 = العنعنة واألأننة

414 
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= مراتب الرواية مثانية كما يف النزهة للحافظ ابن حجر، لكن ذكر منها املصنف هنا ثالثة فقط هي: 
 السماع والعْرض واإلجازة

 = قال صاحيب
 = شرح قوهلم: "أن يكون مستند اتفاقهم احلس"

 اآلحاد فال يفيده= معىن أن املتواتر يفيد العلم خبالف  
415 

 416 احتج أبو حنيفة ومالك وأمحد يف املشهور عنه ابحلديث املرسل لكن استقر العمل على أنه مردود
 = سبب قبول مراسيل سعيد بن املسيب

 = شروط قبول املرسل
417 

سبب = لو تعارض صحيح ومرسل جاء من عدة طرق مجعنا بينهما فإن مل ميكن رجحنا املرسل وبيان  
 ذلك

 = ال فرق بني التحديث واإلخبار من حيث اللغة ولكن من حيث االصطالح

418 

 419 القياس، وإعراب قول املصنف: "وأما القياس فهو رد الفرع... اخل"
 420 املعىن

 = تعريف القياس لغة واصطالحا
 = أركان القياس

 = أقسام القياس ابعتبار اجلامع بني األصل والفرع
 = قال صاحيب

421 

 = أنواع البدل
 = وجه تسمية "بدل كل من كل" بدال مطابقا

422 

 423 الكالم على "بدل مفصل من جممل"
 424 أمثلة على القياس

 426 أقسام القياس، وإعراب قول املصنف: "فقياس العلة ما... اخل"
 = املعىن

 = أقسام القياس ابعتبار اجلامع بني األصل والفرع ثالثة
428 

 429 قياس الشبه –قياس الداللة    –قياس العلة  
 430 من شروط القياس، وإعراب قول املصنف: "ومن شرط الفرع أن يكون... اخل"

 431 املعىن
 432 = املعىن
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 = من شروط الفرع
 = من شروط األصل

 = كيفية االتفاق على األصل
 = من شروط العلة

 = من شروط احلكم )حكم األصل(
 الطْرد= تعريف  

433 

 = تعريف العكس
 = تعريف العلة

 = تعريف احلكم
 = قال صاحيب

434 

 436 من أنواع الرتاكيب: الرتكيب اإلضايف، والرتكيب الوصفي، والرتكيب اإلضايف
 438 األصل يف األشياء، وإعراب قول املصنف: "وأما احلظر واإلابحة... اخل"

 = املعىن
 = التفصيل يف مسألة حكم األشياء اليت سكت عليها الشرع 

441 

 443 استصحاب احلال، وإعراب قول املصنف: "ومعىن استصحاب احلال... اخل"
 = املعىن

 = تعريف االستصحاب لغة واصطالحا
 = أقسام االستصحاب

444 

 ا وإثباات(يف معىن قوهلم: )املفقود تثبت له صفة احلياة دفعا فقط أو دفع  فائدة:=  
 = معىن الدفع

 = معىن اإلثبات

445 

 447 التعارض والرتجيح، وإعراب قول املصنف: "وأما األدلة فيقدم... اخل"
 = املعىن

 = كيفية ترتيب األدلة
449 

 450 القياس اجللي والقياس اخلفي
 452 املفيت... اخل"الجتهاد والتقليد، شروط املفيت أو اجملتهد، وإعراب قول املصنف: "ومن شرط  

 = املعىن
 = شروط املفيت

455 
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 456 : ال يشرتط يف اجملتهد أن يكون متبحرا يف علوم اللغة= تنبيه
 457 = ال يشرتط يف اجملتهد أن يكون حافظا للقرآن الكرمي

 458 ما يشرتط يف املستفيت، وإعراب قول املصنف: "ومن شرط املستفيت... اخل"
 = املعىن

 التفصيل يف مسألة حكم تقليد العامل للعاملِ =  
459 

 461 التقليد، وإعراب قول املصنف: "والتقليد قبول قول القائل... اخل"
 464 املعىن

 = تعريف التقليد لغة واصطالحا
 = اخلالف يف حكم اجتهاد النيب صلى هللا عليه وسلم

465 

 466 عليه وسلماألمور اليت مل يـَُقر  عليها النيب صلى هللا  
 467 الجتهاد ومسألة تصويب اجملتهد، وإعراب قول املصنف: "وأما الجتهاد فهو... اخل"

 = املعىن
 = تعريف االجتهاد

473 

= لو أسقط قوله: "ِإْن َكاَن َكاِمَل اآْللََة يف ااِلْجِتَهاِد" لكان أفضل ليشمل اجملتهد يف املذهب وجمتهد 
 الفتوى

 ائل الفقهية الظنية= الفروع هي املس
 = ليس كلُّ جمتهد يف الفروع مصيبا 

 = اَل جَيُوُز َأْن يـَُقاَل: ُكلُّ جُمَْتِهٍد يف اأْلُُصوِل اْلَكاَلِميَِّة ُمِصيٌب، وسبب ذلك
 = املراد ابألصول الكالمية مسائل االعتقاد

 = اجملوس هم عبد النار والقائلني أبن للكون إهلني

474 

 من كفر ابألداين كلها= امللحد هو 
 = الكفر نوعان: أكرب وأصغر

 = دليل قوِل َمْن قال: "ليس كل جمتهد يف الفروع مصيبا"

475 

 479 املصادر واملراجع
 494 الفهرس التفصيلي

 


