العلامة محمد بن يحيى بهران
(ت957 :هـ)

مجيع احلقوق حمفوظة ملكتبة أهل البيت (ع)
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[املقدمة]

احل حمدُ هللِ َع ََل َس َواب ِِغ َن حع َمائِ ِهَ ،وبَ َوالِ ِغ َآَلئِ ِهَ ،و َص َل َوا ُت ُه َع ََل
حَ
َس ِّي ِد َنا ُحم َ َّم ٍد َخا َت ِم أ حنبِ َيائِ ِهَ ،و َع ََل ِ
آل َس ِّي ِد َنا ُحم َ َّم ٍد َو حأولِ َيائِ ِه.
يب ا حل َمن ِ
ََص يف ِع حل ِم ُأ ُص ِ
يب
َالَ ،غرِ ُ
ول ا حل ِف حق ِهَ ،قرِ ُ
َوبَ حعدُ َ ،ف َه َذا ُمُ حت َ ٌ

الَ ،و حارتِ َق ِ
وغِِ اآل َم ِ
ا حل ِمن َحو ِ
ال ،كَافِ ٌل لِ َم ِن ا حعت ََمدَ ُه  -ح
اء
إن َشا َء اهللُ -بِ ُب ُل ِ
ِذُِ حر َو ِة ا حل َك َم ِ
ال.
األحكَام()2
اط()1
ِأص ٍ
ول ُيت ََو َّص ُل ِ َِبا ِإ ََل حاس ِت حن َب ِ
الَّش ِع َّي ِة
ُه َو ِع حل ٌم ب ُ
َح ِ
َّ ح
ال َف حر ِع َّي ِة(َ )3ع حن َأ ِد َّل َتها ال َّت حفص حيل َّي ِة(.)4

َّش ِة َأبح َو ٍ
اب:
َص يف َع َ َ
َو َين َحح ِ ُ

( )1أي :استخراج.
( )2هي :الوجوب ،واحلرمة ،والندب ،والكراهة ،واإلباحة.
( )3أي :التي يتعلق ِبا كيفية عمل.
( )4خرج اإلجاملية ،كمطلق الكتاب والسنة ،فال يستند يف إباحة البيع مث ً
ال إَل كون
الكتاب قاطع ًا جيب العمل به ،بل إَل قوله تعاَلَ ﴿ :وأَ َح َّل َّ ُ
اَّلل ب َ
اْل بي َع﴾ [البقرة.]257
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اح ُة،
احلر َم ُةَ ،والنَّدح ُب ،والك ََر َاه ُة ،واإلِبَ َ
الو ُج ُ
هيُ :
وبَ ،و ُ
وتعر ُ ()1
اتا(.)2
ف ِب ُم َع َّل َق ِ َ
َ ُ ح َّ
ب :ما يستَح ُّق ال َّثواب ب ِِفع ِل ِه ،وال ِع َقاب ب َ ()3
َفا ْل َو ِ
ام
احل َر ُ
َ ُ ح َ
اج ُ َ ُ ح َ
ُ ح
َِت ِك ِه َ ،و َ

اب يف
كحس(َ .)4و َاملنْد ُ
بِال َع ِ
اب ب ِِف حع ِل ِهَ ،وَل ِع َق َ
الثو ُ
وبَ :ما ُي حست ََح ُّق َ
اب َو َ
احَ :ما َ
اب ِيف ِف حع ِل ِه
كحس(َ .)6وامل َب ُ
حتر ِك ِه(َ ،)5و َاملكْر ُ
وه بِال َع ِ
َل ِع َق َ
َل َثو َ

ب ُم َ ََتا ِد َف ِ
والو ِ
َو َ
ان(ِ ،)8خالف ًا لِ حل َحنَف َّي ِة(.)9
َل َت حر ِك ِه(َ .)7وا حل َف حر ُ
اج ُ
ض َ
ض َع ح ٍ
الو ِ
ض ِك َفا َي ٍة( .)11وإ ََِل:
اجبُإ َ ُ
َو َين َْق ِس ُ
ي(َ ،)10و َف حر ِ
ِلَ :ف حر ِ
مُ َ
ي( ،)12وُمُ َ ٍّي( .)13وإ ََِل :م حط َل ٍق( ،)14وم َؤ َّق ٍ
ُم َع َّ ٍ
ت(َ .)15وا ُمل َؤ َّق ُت:
َ
َ ُ
ُ
َ َّ
( )1أي :حتد األحكام وتوابعها.
( )2أي :بحدود معلقاتا ،وهي األفعال اَلختيارية الَّشعية.
( )3مثل :الصالة والزكاة ونحوهام.
( )4مثل :رشب اخلمر وعقوق الوالدين ونحوهام.
( )5مثل :رواتب الفرائض وصيام التطوع ونحوهام.
( )6مثل :أكل حلم األرنب ونحوه.
( )7كالتميش يف األرض ورشب املاء ونحوهام.
( )8أي :هام يف املعنى مستويان ،بمعنى أن كل واحد منهام يطلق عَل ما يطلق عليه اآلخر.
( )9فعندهم الفرض ما دليله قطعي ،والواجب ما دليله ظني.
( )10كالصالة ،وهو ما وجوبه عَل مجيع املكلفي وَل يسقط بفعل البعض.
( )11كصالة اجلنازة ،وهو ما وجوبه عَل مجيع املكلفي ويسقط بفعل البعض.
( )12كالصلوات ،وهو ما َل يقوم غّيه مقامه.
( )13كخصال الكفارة ،وهو ما يقوم غّيه مقامه.
( )14كالزكاة ،وهو ما َل وقت له معي.
( )15كالصوم والصالة ،وهو ما له وقت معي.

إ ََِل ُم َض َّي ٍق(َ ،)1و ُم َو َّس ٍع(.)2

َتا ِد َفا ِنَ ،وا َمل حسن ُ
ص(ِ )3من ُحه َما.
ُون َأ َخ ُّ
وب َوا ُمل حست ََح ُّ
َوا حل َمنحدُ ُ
ب ُم َ َ
الشارِ ِع(َ .)4وال َبا ِ
الص ِ
حَ :ما َوا َف َق َأ حم َر َّ
لَ :ن ِق حي ُض ُه(.)5
طُ
ح ْي ُ
َو َّ

َوا ْل َف ِ
ُوع ب َِو حص ِف ِه(َ .)6و ِق حي َل:
َّش حو ُع ب َِأ حص ِل ِه ،ا حل َم حمن ُ
اس ُدُ :ه َو ا حلـ َم ح ُ
ف ا حل َباطِ ِل.
ُم َرا ِد ُ
اح(َ ،)7و َعَل ا حل ُم حم ِ
ك ِن َع حق ً
ال(َ )8أ حو
اْلا ِئ ُزُ :ي حط َل ُق َع ََل ا حل ُم َب ِ
َو ْ َ

ِ
شكُوك ِفي ِه(.)11
رشع ًا(َ ،)9و َع ََل َما حاستَوى ِف حع ُل ُه َو َت حركُ ُه(َ ،)10و َعَل ا حل َم
َح
َواأل َد ُاءَ :ما ُف ِع َل(ِ )12يف َو حق ِت ِه ُامل َقدَّ رِ َل ُه َأو ا
رشع ًا(.)13
ل َح

( )1كوقت الصوم ،وهو الذي َل يتسع إَل للفعل فقط.
( )2كأوقات الصالة ،وهو ما يتسع لفعل الواجب وزيادة.
( )3أي :أن كل مسنون مندوب ،وليس كل مندوب مسنون.
( )4كالصالة بالطهارة.
( )5كالصالة بدون طهارة.
( )6مثل :صوم األيام املنهي عنها فإن الصوم مَّشوع يف أصله لكن الوصف وهو
كونه منهي ًا عنه منعه.
( )7كالتميش يف األرض.
( )8مثل :كون جربيل يف األرض.
( )9نحو :األكل بالشامل.
ً
( )10عقالً كفعل الصبي ،أو رشعا كاملباح.
( )11كام يقوله املتوقف يف حكم حلم األرنب فإنه يقول :جائز.
( )12يف نخ :فعل َّأوَلً.
( )13كالصالة يف وقتها.

الق َضاءَُ :ما ُف ِع َل َب حعدَ َو حق ِت َ
َو َ
األ َد ِاء( )1حاس ِتدح َراك ًا( )2لِ َما َس َب َق َل ُه
جو ٌب ُم حط َلق ًا(.)3
ُو ُ
خل َل ٍل ِيف َ
َواإلِعَا َد ُةَ :ما ُف ِع َل يف َو حق ِت َ
األ َّو ِل.
األ َد ِاء َثا ِني ًا ِ َ
رش َع لِ ُع حذ ٍر َم َع بَ َق ِ
اء ُم حقت َِض الت حَّحرِ ي ِم(.)4
الر ْخ َص ُةَ :ما ُ ِ
َو ُّ
وا ْل َعزِ ْي َم ُة(ِ )5ب ِ
خ َ
الفِ َها.
۞۞۞۞۞

( )1كالصالة بعد مض وقتها.
( )2خيرج ما ليس كذلك ،كالصالة إذا أداها يف وقتها ثم أعادها يف الوقت إلقامة اجلامعة.
( )3أي :سواء كان عَل القايض أم عَل غّيه ،فيدخل يف ذلك قضاء احلائض
للصوم فإنه وإن مل يسبق له وجوب عليها فقد وجب عَل غّيها.
( )4كأكل امليتة عند الرضورة.
( )5العزائم :الفرائض ،واملشهور يف العزيمة أهنا ما لزم العباد ابتدا ًء بإلزام اهلل من
فعل أو ترك.

َ َّ
ْ َ ُ َّ
انيِ :في األ ِدل ِة
الباب الث ِ

الدَّ لِ ْيلَُ :ما ُي حمكِ ُن الت ََّو ُّص ُل ب َِص ِح حي ِح النَّ َظرِ فِي ِه إ ََِل ا حل ِع حل ِم
ظن َف َأمار ٌة( ،)2و َقدح يسمى()3
()1
َ ُ َ َّ
َي ُص ُل ِعنحدَ ُه ال َّ ُّ َ َ
بِال َغ ح ِّي  ،و َأ َّما َما َ ح
َدلِي ً
ال َت َو ُّسع ًا(.)4
َّفس إ ََِل َأ َّن ُم َت َع َّل َق ُه ك ََما
َوال ِع ْلمُُ :ه َو ا َمل حعنَى ا ُمل حقتَضـي لِ ُسكُو ِن الن ِ

وريَ :ما َلَ
َضورِ ٌّي َواس ِتدح َلَ ِ ٌِّلَ ،ف َّ
الـرض ُّ
ا حع َت َقدَ ُهَ .و ُهو َنو َعا ِنُ َ :
َينح َت ِفي ب َِش ٍّك َوَلَ ُش حب َه ٍة(َ .)5واَل حستِدح َلَ ِ ُِّل ُم َقا ِب ُل ُه(.)6

ويز َر ِ
َوال َّ
وحَ .و َّ
ك:
الش ُّ ُ
ظ ُُّ
الو ْهمُ َ :حَت ٌ
ن َ :حَت ٌ
اج ٌحَ .و َ
ويز َم حر ُج ٌ
َت َعا ُد ُل الت حَّجوِ َيز حي ِن.
سَ ،فإ حِن
اجل حز ُم ب َّ
ِاليش ِء ِم حن ُدو ِن ُسكو ِن النَّ حف ِ
َواال ْعتِ َقادُُ :ه َو ح َ

حيح( ،)7وإَِلَّ َف َف ِ ()8
اجل حه ُل(َ ،)9و َقدح ُي حط َل ُق َع ََل
َ
َطابَ َق َف َص ِ ح ٌ
اسدٌ َ ،و ُه َو َ
َعد ِم ال ِعل ِم(.)10

( )1نحو :العامل متغّي وكل متغّي حادث ،ينتج :العامل حادث.
( )2كانصداع اجلدار فإنه أمارة َلهندامه.
( )3أي :ما َيصل عنده الظن.
( )4أي :جمازً ا.
( )5كالعلم بأن الليل والنهار َل جيتمعان.
( )6كالعلم بحدوث العامل.
( )7اَلعتقاد الصحيح :كاعتقاد أن اهلل َل يفعل القبيح.
( )8واَلعتقاد الفاسد :كاعتقاد أن اهلل يفعل القبيح.
( )9واجلهل :اعتقاد اليشء عَل خالف ما هو عليه ،وهو املسمى باملركب.
( )10و هو املسمى بالبسيط.

لَ :
الَّش ِع َّي ُة ِه َي :ا حل ِ
اس.
صُ
َف ْ ُ
واأل ِد َّل ُة َّ
السن َُّةَ ،واإل ح َ
اعَ ،وال ِق َي ُ
ِمج ُ
كتَا ُبَ ،و ُّ
َفا ْلكِتَابُُ :ه َو ال ُق ُ
إل حع َجازِ
رآن ا ُملن ََّز ُل َع ََل َنبِ ِّينَا ُحم َ َّم ٍد ÷ لِ ِ
بِسور ٍة ِمنحه .و َرش ُطه :التَّوا ُترَ ،فما ن ِق َل آحاد ًا َفليس بقر ٍ
آن؛ لِل َق حط ِع
ُ َ ُ َ ُ
َ
ُ َ ُ َ
ح َ ح
ض بِالتَّوا ُترِ ِيف َت َف ِ
يل ِم حثلِ ِه(َ .)1و َ ححت ُر ُم ال ِق َرا َء ُة
اص ِ
ب َِأ َّن ال َعا َد َة َت حق ِ ح

ِالش َوا ِّذ(َ ،)2و ِه َيَ :ما عَدَ ا ال ِق َرا َءا ِ
الس حب ِعَ ،و ِه َي ك ََأخ َبارِ
ب َّ
اآلحا ِد
َ
ت َّ
وب ال َع َم ِل ِ َِبا.
ِيف ُو ُج ِ
كل س ٍ
حيح.
ورة َع ََل َّ
َوال َب ْس َم َلةُ آ َي ٌة ِم حن ِّأو ِل ِّ ُ َ
الص ِ

َوامل ْحكَمَُ :ما ا َّت َض َح َم حعنَا ُهَ .واملت ََشابِهُُ :م َقابِ ُل ُه(.)3
لح حشوِ َّي ِة(َ ،)4وَلَ َما
َو َل حي َس ِيف ال ُقرآ ِن َما َلَ َم حعنَى َل ُهِ ،خالَف ًا لِ َ
َف َظ ِ
ض ا ُمل حر ِج َئ ِة(.)5
ا حل ُم َرا ُد ب ِه ِخال ُ
اهرِ ِه ِم حن ُدو ِن َدلِ حي ٍلِ ،خالف ًا لِ َب حع ِ

( )1أي :هو وما كان مثله مام تتوفر الدواعي إَل نقله.
( )2مثل قراءة ابن مسعود (فصيام ثالثة أيام متتابعات).
َشء﴾ [الشورى .]11:واملتشابه مثل﴿ :بَ بل يَ َداهُ
( )3فاملحكم مثل﴿ :لَيب َس َك ِمثبلِهِ َ ب
َب ُ َ َ
ان﴾ [املائدة.]64:
مبسوطت ِ
( )4فإهنم بقولون :أن احلروف املقطعة يف أوائل بعض السور مثل ﴿حم-طسم-
 ﴾...الخ َل معنى هلا.
( )5فإهنم يقولون :إن آيات الوعد والوعيد املراد ِبا خالف ظاهرها.

قرير ُه.
َف ْصلَُ :و ُّ
السنَّ ُةَ :ق حو ُل النَّب ِِّي ÷ َوفِ حع ُل ُه َو َت ُ
َفال َق ْولُ َظ ِ
اه ٌرَ ،و ُه َو َأ حق َو َاها.

و َأ َّماُال ِف ْعلُ(َ ،)1ف ح
مج حي ِع
وب الت ََأ ِِّّس بِ ِه(ِ ÷ )2يف َ
املخت َُار ُو ُج ُ
َأ حف َعالِ ِه( )3إَِلَّ َما َو َض َح فِ حي ِه َأ حم ُر ِ
اجلبِ َّل ِة(َ ،)4أ حو ُعلِ َم َأ َّن ُه ِم حن
َخ َصائِ ِص ِه( ،)5كَالت ََّه ُّج ِد (َ )6واألُ حض ِح َّي ِة(.)7
ور ِة فِ حع ِل( )8ال َغ ح ِّي َو َو حجهِ ِه ا ِّت َباع ًا
َوال َّت َأ ِ ُ
ّسُ :ه َو إِي َق ُ
اع ال ِف حع ِل ب ُِص َ
َل ُه(َ ،)9أ حو َت حر ُك ُه ك ََذلِ َك(.)10

( )1املراد به فعل النبي ÷.
( )2جيب التأِّس به ÷ يف اجلملة إجامعا ًوإن اختلف يف التفاصيل.
( )3وتروكه إذا علمنا الوجه الذي وقعت عليه ،من وجوب أو ندب أو نحو ذلك.
( )4كاألفعال التي هي من َضوريات البَّش ،كالقيام والقعود واألكل والَّشب.
( )5وهي األفعال التي اختص ِبا النبي ÷ دون أمته ،سواء كانت واجبة أو
مندوبة أو حمرمة أو نحو ذلك.
( )6التهجد :قيام الليل.
( )7واألضحية :ذبح األضاحي ،فإهنا واجبة عليه ÷ ،سنَّة يف حق أمته.
ً
( )8وإنام اشَتطت املشاِبة يف الصورة ألنه مع اختالفهام َل يعد الغّي متأسيا بام
فعل؛ أَل ترى أن النبي ÷ لو صَل فصمنا أو أمسك فصلينا مل نكن
متأسي به.
( )9أي :لذلك الغّي.
ً
ً
( )10أي :بصورة ترك الغّي ووجهه ،واملراد بالوجه كونه فرضا أو نفال أو سنة  ..الخ.

َف َما َع ِل حمنَا ُو ُجوبَ ُه ِم حن َأ حف َعالِ ِه ÷ َف َظ ِ
اه ٌر( ،)1و َما َعلِ حمنَا
ون ُو ُجو ِب ِه َفنَدح ٌب( )3إ حِن َظ َه َر فِ حي ِه َق حصدُ ال ُق حربَ ِة( ،)4وإَلَّ
ُح حسنَ ُه(ُ )2د َ
اح ٌة(َ .)5و َت حر ُك ُه لِ َما ك َ
وب(َ ،)6و ِف حع ُل ُه لِ َما
الو ُج َ
َان َأ َم َر ِب ِهَ -ينح ِفي ُ
َفإِبَ َ

اح َة(.)7
َهنى َعنح ُه َي حقت َِض اإلِبَ َ
َو َأ َماُال َّت ْق ْريرُ َفإِ َذا َع ِل َم ÷ ِب ِف حع ٍل ِم حن َغ ح ِّي ِه(َ )8و َمل ح ُينكِ حر ُه َو ُه َو
ض كَافِ ٍر َإ ََل َكنِ حي َس ٍة(َ ،)9وَلَ َأنك ََر ُه
َقا ِد ٌر َع ََل َإنكَارِ ِهَ ،و َل حي َس ك َُم ِّ
اح ِت ِه(.)11
َغ ُّي ُه(َ -)10د َّل َذلِ َك َع ََل إِبَ َ
ض ِيف
َوَلَ َتع َا ُر َ

َأ حفعال ِ ِه()12

َ

ض َق حوَلَ ِن،
÷َ ،و َمتَى َت َع َار َ

( )1أي :يف أنه جيب علينا مثله.
( )2من أفعاله وتروكه.
( )3أي :فيحمل عَل الندب؛ إذ قد أمرنا بالتأِّس فإذا مل يكن واجب ًا تعي الندب.
( )4كالصدقات النافلة.
( )5إذا مل يظهر فيه قصد القربة كالصيد.
( )6عنه وعنا؛ إذ لو كان واجب ًا مل خيل به وَل جيب علينا؛ ألنه قد استباح الَتك
فكان لنا كذلك.
( )7فلو هنانا مثالً عن قتل القمل يف الصالة ثم فعل ذلك اقتىض فعله اإلباحة
لذلك؛ ألهنا َل َتوز عليه املعصية.
( )8إذا تنبه له ÷ بحيث لو كان ُمالف ًا للَّشيعة ألنكره؛ ألنه َل يصح منه
السكوت عَل منكر.
َ
( )9فال أثر لسكوته اتفاق ًا وَل يؤخذ منه رشعية؛ ألهنم مق ُّرون عَل ذلك.
( )10جلواز اَلتكال عَل إنكار الغّي.
( )11أي :إباحة الفعل املسكوت عنه.
ً
( )12بمعنىَ :ل يتصور التعارض بي الفعلي بحيث يكون أحدهام ناسخا لآلخر أو
ُمصص ًا له.

َأخ ُر َن ِ
َأ حو َق ٌ
ول َوفِ حع ٌل(َ )1فا ُملت ِّ
ص(َ ،)2فإ حِن ُجهِ َل التَّارِ حي ُخ
اس ٌخ َأ حو ُم َ ِّص ٌ
الَت ِج حي ُح(.)3
َف َّ

آحا ٌد.
ِالسنَّ ِة األَ حخ َب ُارَ ،و ِه َيُ :مت ََواتِ َرةٌَ ،و َ
َو َطرِ حي ُقنَا إ ََِل ال ِع حل ِم ب ُّ
َفاملتَواتِرَُ :خرب َ َ ٍ
َص
َ
َُ
مجا َعة ُيفيدُ بِنَ حف ِس ِه ال ِع حل َم بِصدح ِق ِهَ ،وَلَ َح ح َ
()4
صل ب َِخ َ ِرب ال ُف َّس ِ
َي ُ
اق
الرضورِ َّي َ .و َ ح
لِ َعدَ ِد ِه ،بَ حل ُه َو َما َأ َفا َد ال ِع حل َم َّ ُ
َو ال ُكفَّارِ (َ .)5و َقدح َيت ََوا َت ُر ا َمل حعنى(ُ )6د حو َن ال َّل حف ِ
ظ ،ك ََما ِيف َش َجا َع ِة
َع ٍّل(َ ،# )7و ُجو ِد َحاتِ ٍم(.)8

اآلحا ِد ُّيُ(ُ :)9م حسنَدٌ (َ ،)10و ُم حر َس ٌل(َ ،)11وَلَ ُي ِف حيدُ إَِلَّ ال َّظ َّن،
َو َ

( )1أما تعارض القوَلن فظاهر ،وأما تعارض الفعل والقول فمثال ذلك :أن
ينقل إلينا أنه ÷ استقبل القبلة لقضاء احلاجة ،وأنه هنى عن ذلك ،فإن
تَ َقدَّ م القول كان الفعل ناسخ ًا للنهي إن تراخى ،وإن تأخر القول اعتمدناه.
ُ
تخصيص إن مل يَتاخ.
فالنسخ إن تراخى وقت ًا يمكن العمل باألول فيه .وال
()2
ُ
( )3وسيأيت وجهه يف بابه إن شاء اهلل تعاَل.
( )4العلم الرضوري :هو الذي َل ينتفي بشك وَل شبهة.
( )5فال يشَتط العدالة وَل اإلسالم؛ ألنه َيصل لنا العلم بأخبار امللوك والبلدان
والنقلة غّي ثقات.
( )6التواتر املعنوي :هو أن ينقل العدد الذي يستحيل تواطؤهم عَل الكذب
وقائع ُمتلف ًة مشتملة عَل قدر مشَتك.
( )7حيث روي أنه قتل يف اخلندق كذا ،ويف خيرب كذا ،ويف أحد كذا ...إلخ.
( )8فإنه قد حكي أنه أعطى دينار ًا وآخر مجالً وآخر شاة و ...إلخ.
( )9حقيقته :ما َل يفيد بنفسه العلم ،وسواء كان خرب واحد أو جامعة.
( )10املسند :ما اتصل إسناده من راويه إَل النبي ÷ ويسمى مرفوعًا ،أو إَل
أحد الصحابة ويسمى موقو ًفا.
( )11وحقيقة املرسل يف اَلصطالح :قول العدل الذي مل يلق النبي ÷ :قال

=

َان ÷ َي ُ
روع؛ إِ حذ ك َ
اآلحا َد( )1إ ََِل
بعث َ
َو ُ
جيب ال َع َم ُل ِب ِه ِيف ال ُف ِ
الن ِ
الص َحابَ ِة .¤
ليغ األَ ححكَا ِمَ ،ولِ َع َم ِل َّ
َّواحي لِ َت حب ِ

اآلحا ِد ِيف ُ
األ ُص ِ
ول(َ ،)2و َ
َو َ
َل ُي َ
لوى
يما َت ُع ُّم ِب ِه ال َب َ
ؤخ ُذ ب َِأ حخ َبارِ َ
َل ِف َ
()3
كح ِد ِ
يث « َم ِّس َّ
يما َت ُع ُّم ِب ِه ال َب حل َوى َع َم ً
الذك ََر»-
ال َ -
ِعل ًام َ .و ِف َ
وهلا :العدَ ا َل ُة(،)5والض ُ ()6
ٌ ()4
دم ُم َصا َد َم ِت َها
ِخ
َ َّ
رش ُط َق ُب ِ َ َ
بط َ ،و َع ُ
الف َ .و َ ح
ال َقا ِطع ًا(َ ،)7و َف حقدُ حاس ِت َلزا ِم ُم َت َع َّل ِق َها ُّ
َدلي ً
الش حه َر َة(.)8
خ ()9
َو َت حث ُب ُت عَدَ ا َل ُة َّ
َيك َُم ب َِشها َدتِ ِه َحاكِ ٌم َي حش َ َِت ُط
الش ح ِ
ص ب َِأ حن َ ح
رسول اهلل ÷ كذا ،وسواء كان تابعي ًا أو غّيه.
( )1من العامل والسعاة.
واآلحادي َل يفيد إَل الظن .واملراد باألصول:
( )2ألن املطلوب فيها العلم
ُّ
أصول الدين ،وأصول الفقه ،وأصول الَّشيعة.
( )3كخربي اإلمامية والبكرية الذي رووه يف النص عَل اثني عَّش إمام ًا معيني
بأسامئهم وأنساِبم ،وخرب البكرية الذي رووه يف النص عَل إمامة أيب بكر.
( )4أي :وأما التي تعم ِبا البلوى عمالً ففي قبول اآلحاد فيها خالف ،كمسائل
علم ًا» :أي :يلزم َّ
والعلم
كل مكلف اعتقا ُده
ُ
الفروع .ومعنى «تعم به البلوى ً
بام فيه لو ثبت عن الشارع.
( )5العدالة يف اَلصطالح :حمافظة دينية حتمل صاحبها عَل مالزمة التقوى
واملروء ِة ليس معها بدعة.
( )6املراد به احلفظ ،وَل يشَتط فيه إَل أن يكون هو الغالب من أحواله وإن غفل
يف بعض األحوال فال يرض.
( )7وذلك كَصائح الكتاب والسنة املتواترة وغّي ذلك.
( )8ومعنى ذلك أنه لو ثبت ما تتعلق به َلستلزم الشهرة ،فإذا استلزمها وفقدت
مل يقبل ،مثال ذلك :أن يرد خرب آحادي بصالة سادسة فإن ذلك َل يقبل؛
ألنه لو ثبت َلشتهر.
( )9الشاهد والراوي إذا كان جمهوَلً.

ال َعدَ ا َل َة(َ ،)1و ِب َع َم ِل ال َع ِ
امل بِرِ َوا َي ِت ِه(ِ ،)2ق حي َلَ :وبِرِ َوا َي ِة ال َعدح ِل َعنح ُه(.)3
()4
َو َي حك ِفي َو ِ
ارح َأ حو ََل َوإ حِن َك ُث َر
يل َو
اجل ُ
احدٌ ِيف ال َّت حع ِد ِ
ِ
اجلرح َ .و َ
ٍ ()7
()6
رب
امل َعدِّ ُل(َ .)5و َي حك ِفي اإل ح َ
ِمج ُال فِيهِ َما ِم حن َعارِ ف َ .و ُي ُق َب ُل اخلَ َ ُ
ف األُ ُص َ
ول ا ُمل َق َّر َر َة(.)9
اس ف ُي حبطِ ُله(َ ،)8و ُي َر ُّد َما َخا َل َ
ا ُمل َخالِ ُ
ف لِ حل ِق َي ِ
ارف(َ )11ض ٍ
وز الرواي ُة بِا َملعنَى(ِ )10من عَدح ٍل َع ٍ
ابط(.)12
ح
ح
َو َ َُت ُ ِّ َ َ

ول رِ َوا َي ِة َف ِ
ف ِيف َق ُب ِ
َو ح
يل(َ )13وكَافِرِ ِه(.)14
اخ ُتلِ َ
اس ِق الت حَّأ ِو ِ

( )1فإذا كان مذهب احلاكم قبول شهادة الفاسق الذي عرف أنه َل يكذب مل يكن
حكمه تعديالً.
( )2إن كان يرى العدالة رشط ًا يف قبول الرواية ،وإن َل فال.
( )3وهذا أضعفها.
( )4يف الرواية والشهادة؛ إذ القصد يف اجلرح والتعديل الظن ،وهام خرب َل شهادة.
( )5ألنا لو حكمنا بعدم فسقه كان اجلارح كاذب ًا ،ولو حكمنا بفسقه كانا صادقي
فيام أخربا به ،واجلمع أوَل ما أمكن ،وهذا هو املختار.
( )6كأن يقول :هو عدل أو فاسق وَل يذكر السبب.
( )7أي :إذا كان املزكي عارف ًا بأسباب اجلرح والتعديل ،وإَل فال.
( )8إذا كان القياس ظني ًا.
( )9وهي كل ما أفاد العلم من األدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب
والسنة املتواترة واإلجامع القطعي .إلخ.
( )10أي :بلفظ آخر غّي لفظه وَل يتغّي املعنى.
()11أي :عارف بمعاين األلفاظ.
( )12أي :بحيث َل يزيد عَل ما يقتضيه اللفظ وَل ينقص ،ولكن الرواية بصورة
اللفظ أوَل مهام أمكن.
( )13نحو :الباغي عَل إمام احلق ،وهو من يعتقد أنه حمق واإلمام مبطل وله َمنَ َعة
وحاربه أو عزم عَل حماربته.
( )14أي :كافر التأويل ،كاملجربة واملشبهة.

َّش ِع ِه،
ح ِ ُُّ
الص َ
َو َّ
ابَ :م حن َطا َل حت ُجمَا َل َس ُت ُه لِلنَّب ِِّي ÷ ُم َّتبِع ًا لِ َ ح
الص َحابَ ِة عُدُ ٌ
ول إَِلَّ َم حن َأبَى(َ )1ع ََل ح
املخ َتارِ ِيف َمجِ حي ِع َذلِ َك.
َوك ُُّل َّ
الش حي ِخ(ُ ،)3ث َّم ِق َرا َء ُة ال ِّت حل ِ
الر َوا َي ُِة(َ )2أ ْربَعُِ :ق َرا َء ُة ِّ
ميذ َأ حو
َوطرقُُ ِ

َاو َل ُة(ُ ،)4ث َّم اإل َِج َاز ُة(.)5
َغ ح ِّي ِه ب َِمحـح َ ِ
رض ِهُ ،ث َّم ا ُملن َ
ي جازت َله رِ واي ُته()6
مج َل َة ِكت ٍ
َو َم حن َت َي َّق َن َأ َّن ُه َس ِم َع ُ ح
َاب ُم َع َّ ٍ َ َ ح ُ َ َ ُ
والعم ُل بِما فِي ِه وإ حِن َمل ي حذكُر ك َُّل ح ِد ٍ
يث ِب َع حينِ ِه.
َ
َ حَ ح
َ َ َ َ
بُ :ه َو ا حلكَال ُم ا َّل ِذي لِنُ حس َبتِ ِه َخارِ ٌج(َ ،)7فإ حِن َت َطابَ َقا َف ِصدح ٌق،
لَ َ ُ
ا ُ
مج َل ًةَ ،و َق ِض َّي ًة(َ ،)8وإِ َذا ُر ِّك َب ِ
اجل حم َل ُة
رب ُ :ح
َوإَِلَّ َفك َِذ ٌبَ .و ُي َس َّمى اخلَ َ ُ
ت حُ
ِيف َدلِ حي ٍل(ُ )9س ِّم َي حتُ :م َقدَّ َم ًة(.)10
( )1أي :أبى العدالة ،بأن ظهر فسقه ومل يتب فإنه َل يكون عدَلً.
( )2لألحاديث وغّيها.
( )3والتلميذ يسمع بمحرضه.
سمعت ما يف هذا الكتاب ،أو هو من سامعي،
( )4وصورتا أن يقول الشيخ :قد
ُ
أو من روايتي عن فالن ،أو يطلقه وَل يسند -فاروه عني.
( )5وهي أن يقول الشيخ للتلميذ« :أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفالين»،
أو «اروه عني» ،ويزيد :فإين قد سمعته.
( )6بَّشط أن تكون النسخة التي سمعها متعينة وإن مل يذكر أنه سمع كل حديث
بعينه يقين ًا.
( )7سواء كانت النسبة ثبوتية كـ :قام زيد ،أو سلبية كـ :مل يقم زيد.
( )8يسمى اخلرب :مجلة عند النحويي ،وقضية عند املنطقيي.
( )9املراد بالدليل القياس املنطقي.
( )10نحو :كل جسم مؤلف ،وكل مؤلف حمدث؛ فهاتان مقدمتان ،والذي يلزم
عنهام يسمى نتيجة ،وهو :كل جسم حمدث.

إل حث َب ِ
َوال َّتنَاقضُُ ُُ:ه َو ح
اجل حم َلت ح ِ
ات ،ب َِح حي ُث
اخ ِت ُ
َي بِالنَّ حف ِي َوا ِ
الف ُ
اح ٍ
َي حس َت حلزِ ُم ِصدح ُق ك ُِّل َو ِ
دة ِمن ُحه َما ك َِذ َب األُ حخ َرى(.)1
َوال َعكسُ امل ْستَوِ ي َ :ححت ُ
اجل حم َل ِة(َ )2ع ََل َو حج ٍه
ويل ُج حزئ َِيِ ُ

قيض ك ٍُّل ِمن ُحه َما َمك َ
َان
َي حصدُ ُق(َ .)3وعَكسُ الن
ِ
َّقيضَُ :ج حع ُل َن ِ
َ
اآلخرِ (.)4
َف ْصلَُ :واإل ِْْجَاعُ :ا ِّت َف ُاق ا ُمل حجتَهِ ِد حي َن ال ُعدُ ِ
ول ِم حن ُأ َّم ِة ُحمَ َّم ٍد ÷
ِيف َع ح ٍ
َص َع ََل َأ حم ٍرَ .وا ُمل حخت َُار َأ َّن ُه َ
اض
َت ُط ِيف ا حن ِع َقا ِد ِه ا حن ِق َر ُ
َل ُي حش َ َ
َل بدَّ َله ِمن مس َتن ٍَد()6
َص(َ ،)5و َ
َل ك حَو ُن ُه َمل ح َي حسب حِق ُه ِخال ٌ
ال َعـ ح ِ
َفَ .و َأ َّن ُه َ ُ ُ ح ُ ح
َو ِإ حن َمل ح ُين َحق حل إِل حينَا(َ .)7و َأ َّن ُه َي ِص ُّح(َ )8أ حن َيك َ
ُون ُم حس َتنَدُ ُه ِق َياس ًا(َ )9أ حو
اج ِت َهاد ًا(َ .)10و َأ َّن ُه َ
اع َع ََل ِخ َ
ال ِف ِه.
اع بَ حعدَ اإل ح َ
َل َي ِص ُّح ِإ َ
مج ٌ
ح
ِمج ِ
( )1نحو :زيد إنسان ،زيد ليس بإنسان.
( )2أي :طريف اجلملة بأن جيعل اجلزء األول ثاني ًا والثاين أوَلً.
( )3أي :إذا كان األصل صادق ًا كان العكس مثله صادق ًا ،نحو :كل إنسان
حيوان ،فينعكس إَل :بعض احليوان إنسان.
( )4أي :جعل نقيض اجلزء الثاين مكان األول ،ونقيض اجلزء األول مكان الثاين،
نحو :كل إنسان حيوان ،فينعكس إَل :كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان.
( )5أي :انقراض أهل العَص الذين انعقد اإلجامع ِبم يف ذلك العَص.
( )6أي :دليل سواء كان قطعي ًا أم ظني ًا.
( )7أي :جيوز ترك نقل املستند استغناء باإلجامع.
( )8يف نسخة :و أنه َل يصح.
( )9وهو ما ثبت له أصل.
( )10وهو ما مل يثبت له أصل يقاس عليه.

َل ب َ
خل َل َف ِاء(َ ،)2و َ
ي(َ ،)1و َ
َو َأ َّن ُه َ
ِالش حي َخ ح ِ
َل َي حن َع ِقدُ ب َّ
َل ب َِأ حه ِل
ِاأل حربَ َع ِة ا ُ
األ َّم ِةَ ،ق َال َ
ا َمل ِدي َن ِة َو ححدَ ُه حم؛ ِإ حذ ُه حم بَ حع ُض ُ
األ حك َث ُر(َ :)3و َ
َل ب َِأ حه ِل
ا حل َب ِ
اعت ُُه حم َم حع ُصو َم ٌة؛
مج َ
يت َ %و ححدَ ُه حم؛ ك ََذلِ َكَ .ق َال َأ حص َحابُنَاَ َ :
َ
ُ ب َ َب ُ ُ ب
ج َس أ به َل َ
ت﴾ اآل َي ِة؛ (( َأ حه ُل بَ حي ِتي
الر
اْليب ِ
بِدَ لِ ِ
يلِِ ﴿ :لذهِب عنكم ِ
ها.
ك ََس ِف حي َن ِة ُنوح))(( ،إ ِّ حِين َتارِ ٌك ِف حيك حُم)) ا َ
رب حينَ ،و َن ححوِ ِ َ
خل َ َ
اث َقو ٍل َثالِ ٍ
اخ َت َل َف ِ
َوإِ َذا ح
ت األُ َّم ُة َع ََل َق حو َل ح ِ
ث(َ )4ما َمل
ي َج َاز إ حِحدَ ُ ح
يل َث ٍ
تأو ٍ
يلَ ،و َت حعلِ ٍ
اث َدلِ ٍ
ي(َ ،)5وك ََذلِ َك إ حِحدَ ُ
يلَ ،و ِ
َير َف ِع األَ َّو َل ح ِ
الث.
اهدةَُ ،وإِ َّما النَّ حق ُل
َو َطرِ حي ُقنَا إ ََِل ا حل ِع حل ِم بِا حن ِع َقا ِد ا ِ
إل َ
اع :إِ َّما ا ُمل َش َ
مج ِ
َع حن ك ُِّل َو ِ
هِم َم َع َن حق ِل رِ َضا
اح ٍد ِم حن ا ُملج ِم ِع ح َ
ي َأ حو َع حن بَ حع ِض ح
إل حنكَارِ َم َع اَل حشتِ َهارِ َ ،وعَدَ ِم
يَ ،و ُي حع َر ُ
اه حم ِب َعدَ ِم ا ِ
الساكِتِ ح َ
ف رِ َض ُ
َّ
ل َهلم ع ََل السك ِ ()6
احل ُّق فِ حي ِه
ُظ ُهورِ َحا ِم ٍ ُ ح َ
ُّ
ُوت َ ،وكَونِ ِه ِِمَّا َ

( )1أيب بكر وعمر.
( )2أيب بكر وعمر وعثامن وعَل  ،#وهذا عند أهل السنة ،وأما عندنا فقول
اإلمام عل  #وحده حجة.
( )3أكثر املعتزلة وبقية الفرق غّي الزيدية.
( )4مثال ذلك :فسخ النكاح بالعيوب اخلمسة :اجلنون واجلذام والربص من جهتهام
مجيع ًا ،واجلب والعنة من جهة الزوج ،ففيه قوَلن ،قيل :يفسخ ِبا كلها ،وقيل:
ُ
فالتفصيل :أنه يفسخ ببعضها دون بعض قول ثالث ،وهو
َل يفسخ بيشء منها،
مل يرفع األولي.
( )5الذي يرفع القولي األولي مثل :أن يطأ املشَتي اجلارية البكر ثم جيد فيها
عيبًا ،فقيل :الوطء يمنع الرد ،وقيل :بل يردها مع أرش النقصان ،فالقول
بردها جمانًا قول ثالث يرفع األولي.
( )6كاخلوف من ظامل أو نحو ذلك.

مع و ِ ٍ ()1
ِمجاع ًا ُسكوتِياَ .و ُه َو ُح َّج ٌة َظنِّ َّي ٌة َوإ حِن
سمى َهذا :إ ح َ
َ َ َ
احد َ ،و ُي َّ
ُن ِق َل َت َوا ُتر ًاَ ،و َ
آحاد ًاَ ،فإ حِن َت َوا َت َر َف ُح َّج ٌة
كذلِ َك ا حل َق حو ُِّل إ حِن ُن ِق َل َ
َقاطِع ٌة ،ي حفس ُق ُمُ َالِ ُفه؛ لِ َقولِ ِه تع َاَلَ ﴿ :و َيتَّب بع َغ ب َ
ْي َسبِيب ِل
ََ
ح
ُ
ِ
َ َ ُ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
الم بؤ ِمن ب َ
ُ
ِي﴾ِ﴿ ،لِ َكونوا ش َه َد َ
اء لَع انلَّ ِ
اس﴾َ ،ولِ َق حو ِل النَّبِي
÷َ (( :ل حن َ حَت َت ِم َع ُأ َّمتِي َع ََل َض َال َل ٍة))َ ،و َن حح ُو ُه َكثِ ح ٌّيَ ،ف ِف حي ِه َت َوا ُت ٌر
اعَ ،و ِم حث ُل ُهم َلَ
هِم َع ََل َ ح
َت ِط َئ ِة َم حن َخا َل َ
ف اإل ح َ
َم حعنَوِ ٌّيَ ،وإل ح َ
ِمج َ
ِمجا ِع ح
ٍ
رش ِع ٍّي إَِلَّ َع حن َد َل ٍ
جي ِم ُع َع ََل َ ح
يل َقاطِعٍ.
ُح
َتطِ َئ ِة َأ َحد ِ حيف َأ حم ٍر َ ح

َف ْصلَُ :وال ِق َياسََُ :ح ُل َم حع ُلو ٍم(َ )2ع ََل َم حع ُلو ٍم( )3بِإ حِج ِ
راء ُح حك ِم ِه
َعلي ِه ب َِجام ٍع(.)4
ِلَ :ج ِ ٍّل(َ ،)5و َخ ِف ٍّي(.)6
َو َين َْق ِسمُإ َ ُ
اس َد ََل َل ٍة(.)8
َوإ َ ُ
اس ِع َّل ٍة(َ ،)7و ِق َي ِ
ِلِ :ق َي ِ
( )1كاملسائل القطعية وكذلك الظنية عند من جعل احلق فيها مع واحد.
( )2املراد به الفرع.
( )3املراد به األصل.
( )4كاإلسكار يف قياس النبيذ عَل اخلمر.
( )5وهو ما قطع فيه بنفي الفارق ،كقياس األمة عَل العبد يف رساية العتق.
( )6وهو ما مل يقطع فيه بنفي الفارق بل ظن ،نحو ما يقال يف الوضوء :عبادة فتجب فيه
النية كالصالة؛ فيقول اخلصم :طهارة باملاء فال َتب فيه كإزالة النجاسة.
( )7وهو ما مجع فيه بي األصل والفرع بذكر العلة ،كقياس النبيذ عَل اخلمر
بجامع اإلسكار.
( )8وهو ما مل يَصح فيه بالعلة بل ذكر مالزمها ،مثال ذلك :قياس قطع اجلامعة

=

اس َعك ٍ
حس(.)2
َوإ َ ُ
اس َط حر ٍد(َ ،)1و ِق َي ِ
ِلِ :ق َي ِ
ف ِ حيف ك حَونِ ِه َدلِي ً
اع
َو َقدح َش َّذ ا ُمل َخالِ ُ
وج بِإ ح َ
ال(َ ،)3و ُه َو َحم ح ُج ٌ
ِمج ِ
س وساكِ ٍ
ُوت رِ ض ًاَ ،و
ت ُسك َ
الص َحابَ ِة ¤؛ إِ حذ كَا ُنوا بَ ح َ
َّ
ي َقائِ ٍ َ َ
)
4
(
املس َأ َل ُة َق حط ِع َّي ٌة .
ح
)
5
(
يع َ
اس ِ حيف َ ِ
َو َ
األ ححكَا ِم؛ ِإ حذ ِف حي َها َما ََل ُي حع َق ُل َم حعنَا ُه ،
َل َ حجيرِ ي ال ِق َي ُ
مج ِ
كحم َ
اس َف حر ُع َت َع ُّق ِل َامل حعنَىَ ،و َي ِ
األ حص ِل بِالدَّ لِ حي ِل َوإ حِن
كحفي ِإ حث َب ُ
َوال ِق َي ُ
ات ُح ِ
كُن ُجمح َمع ًا َع َل حي ِهَ ،و َ
خل حص َما ِن َع ََل ُامل حخ َتارِ .
َل ا َّت َف َق َع َلي ِه ا َ
َملح َي ح
رعَ ،و ُحك ٌحمَ ،و ِع َّل ٌة (.)6
َو َأ ْركَانهُ َأ ْربَ َعةَُ :أ حص ٌلَ ،و َف ٌ
كمه َمن ُحسوخ ًاَ ،وَلَ م حعدُ وَلً
ص ُِ
َف ُ
شـروطُاألَ ْ
لَ :أ حن َلَ َيك حُو َن ُح ُ
اس(َ ،)7وَلَ َثابِت ًا بِ ِق َي ٍ
اس.
بِ ِه َع حن َسن َِن ال ِق َي ِ
َوُشوطُال َف ْر ُِع ُ :م َساوا ُة َأ حصل ِه ِيف ِع َّلتِ ِه َو ُح حك ِم ِهَ ،و ِ حيف ال َّت حغلِ ِ
يظ
بالواحد إذا اشَتكوا يف قطع يده فإهنا تقطع أيدهيم قياس ًا عَل قتلها به إذا
اشَتكوا يف قتله ،بواسطة اَلشَتاك يف وجوب الدية عليهم يف الصورتي.
( )1وهو إثبات مثل حكم األصل يف الفرع؛ َلشَتاكهام يف العلة ،وأكثر القياس طردي.
( )2وهو ما ثبت فيه نقيض حكم األصل بنقيض علته ،كقوله ÷ وقد سئل:
أيأيت أحدنا شهوته يف احلالل وله فيها أجر؟ فقال ÷(( :أرأيتم لو وضعها
يف حرام أكان عليه وزر؟)) فكأهنم قالوا :نعم ،قال(( :فكذلك لو وضعها يف
احلالل لكان له أجر)).
( )3وهم اإلمامية والنظام واجلاحظ وغّيهم.
( )4وذلك ألن إثبات ذلك إثبات دليل رابع كالكتاب والسنة ،وَل يصح ثبوت
مثل ذلك إَل بدليل قاطع.
( )5أي :علته ،مثل عدد ركعات الصلوات ونحوها.
( )6األصل :كاخلمر ،والفرع :كالنبيذ ،واحلكم :كالتحريم ،والعلة :كاإلسكار.
( )7ومعنى «سنن القياس» :أي :املعهود يف الَّشع كالشفعة ،فإن قياس الَّشع
عدم أخذ حق الغّي إَل برضاه ،ويف الشفعة يأخذ املبيع عَل املشَتي قرس ًا.

َّخ ِف ِ ()1
كم ُه َع ََل ُح حك ِم األَ حص ِل(َ ،)2و َأ حن َلَ
َوالت ح
يف َ ،و َأ حن َلَ َي َت َقدَّ َم ُح ُ
ص.
َيرِ َد فِي ِه َن ٌّ
َوُشوطُ احل ْك ِمُ َهنَاَ :أ حن َيك َ
رش ِعيا(ََ ،)3ل َع حقلِيا(،)4
ُون َ ح
َوَلَ ُلغَوِ ي ًا(.)5
ِمجاع ًاَ ،و َأ حن َ
َل ُت َصا ِد َم َنص ًا(َ )6و َ
َوُشوطُا ْل ِع َّل ُِةَ :أ حن َ
َل َيك َ
ُون
َل إ ح َ
َل َُتَالِ َف ُه ِيف ال َّت حغ ِل ِ
احلك ِحم(َ ،)7و َأ حن َ
ِ حيف َأ حو َصا ِف َها َما َ
يظ
َل َت حأ ِث َّي َل ُه ِيف ُ
َوالت حَّخ ِف ِ
اَلس ِم()9؛ ِإ حذ َ
يف(َ ،)8و َأ حن َ
َل َتك َ
َل َت حأ ِث َّي َل ُه،
ُون ُجمَ َّر َد ح

( )1فال يصح قياس التيمم عَل الوضوء يف كون التثليث مسنون ًا فيه كالوضوء
بجامع كون كل منهام رشط ًا لصحة الصالة.
( )2فال يقاس الوضوء عَل التيمم يف وجوب النية يف الوضوء بجامع كون كل
منهام طهارة تراد للصالة؛ ألن رشعية التيمم متأخرة عن رشعية الوضوء.
( )3أي :من األحكام اخلمسة التي هي :الوجوب ،واحلرمة ،والندب ،والكراهة ،واإلباحة.
( )4نحو أن يقال يف العي املغصوبة :استيالء حرمه الَّشع فيجب كونه ظل ًام
كالغاصب األول فهذا َل يصح؛ ألن الظلم إنام يثبت حيث يثبت وجهه،
وهو كونه َضر ًا عاري ًا عن جلب نفع ودفع َضر واستحقاق ،فالعقل يدل
عليهام عَل سواء ،فال جيعل أحدهام أصالً والثاين فرع ًا.
( )5كأن يقال يف اللواط :وطء وجب فيه احلد فيسمى فاعله زاني ًا كواطئ املرأة ،فهذا
َل يصح؛ ألن إجراء األسامء يكون بوضع أهل اللغة َل بالقياس الَّشعي.
( )6مثال ه :أن يقول الشارع :إن كل سبع طاهر ،فيقول القائس :الكلب نجس؛
ألنه سبع ،فهذا ُمالف ملا اقتضاه النص.
( )7مثال ذلك :أن يقال يف ضامن التالف من النورة بمثله َم َثالً :مثل ليس بلبن
مَصاة فيضمن بمثله ،وجيعل قوله« :ليس بلبن مَصاة » جز ًأ من العلة وهو
ليس بباعث عَل احلكم وَل أمارة عليه.
( )8نحو أن يقال يف قياس التيمم عَل الوضوء :مسح يراد به الصالة فيسن فيه
التكرار كالوضوء ،فيعَتض بأن العلة -وهي كونه مسح ًاَ -تفيف،
واحلكم املوجب عنها -وهو التكرار-تغليظ فال يصح.
( )9نحو أن يعلل حتريم اخلمر بكونه يسمى مخر ًا.

يحَ ،و َأ حن َت حن َع ِ
ك َس(َ )2ع ََل َر ٍ
أيَ ،و َي ِص ُح َأ حن
َو َأ حن َت َّطرِ َد(َ )1ع ََل َّ
الص ِح ِ
َتك َ
كو َن ِإ حث َبات ًا(َ ،)4و ُم حف َر َد ًة(َ ،)5و ُم َر َّك َب ًة(َ .)6و َقدح
ُون َن حفي ًا(َ ،)3و َأ حن َت ُ
احلك ِحم(َ ،)7و َقدح َتك ُ
رش ِعيا(َ .)8و َقدح
ُون ُح حك ًام َ ح
َتك حُو ُن َخ حلق ًا ِيف َحمَ ِّل ُ
َِ
جيي ُء َع حن ِع َّل ٍة ُحك َحما ِن(َ .)9و َي ِص ُّح َت َق ُار ُن ال ِع َل ِل(َ )10و َت َعا ُق ُب َها(،)11
يح.
الَت ِج ُ
َو َمتَى َت َع َار َض حت َف َّ ح
ُأربعُ َع ََل ُ
املخ َتارِ :
َوطرقُال ُِع َّل ِة ْ
احل حك ِم بِ ِع َّل ٍة ُم َع َّين ٍَة.
َأ َّو َُلاُ:اإل ِْْجَاعَُ ،و َذلِ َك َأن َينح َع ِقدَ َع ََل َت حعلِ ِ
يل ُ

َصيحٍ .
يهاُ:الن ُّ ُ
يح َو َغ ح ُّي َ ِ
َّصَ ،و ُه َوِ َ :
َو َثانِ َ
َص ٌ
يت فِي ِه ب َِأ َح ِد ُح ُر ِ
يلِ ،م حثل :لِ ِع َّل ِة ك ََذاَ ،أ حو
وف ال َّت حعلِ ِ
يحَ :ما ُأ ِ َ
الَص ُ
َف َّ
ألَ حج ِل( )12كَونِ ِه ك ََذاَ ،أ حو ألَ َّن ُهَ ،أ حو َفإِ َّن ُهَ ،أ حو ب َِأ َّن ُهَ ،أ حو َنحوِ َذلِ َك.
( )1ومعنى اَلطراد :أن يثبت حكمها عند ثبوتا يف كل موضع.
( )2ومعنى اَلنعكاس :أن يعدم احلكم عند عدمها.
( )3نحو تعليل كون املعجز معجز ًا -وهو أمر وجودي -بالتحدي باملعجز مع
انتفاء املعارض ،فهذه علة جزؤها عدمي وما جزؤه عدمي فهو عدمي.
( )4كتعليل حتريم اخلمر بكونه مسكر ًا.
( )5كقولنا يف الوضوء :عبادة فتجب فيه النية كالصالة.
( )6كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان.
( )7كالطعم يف الربويات.
( )8كتعليل عدم صحة بيع الكلب بكونه نجساً.
( )9نحو تعليل حتريم دخول املسجد والقراءة والصالة ...إلخ باحليض.
( )10وذلك كالقتل والردة والزنا إذا اقَتن وجودها فإهنا علة يف القتل.
( )11مثاله :تعليل حتريم الوطء باحليض فإذا انتهت مدته علل بعدم الغسل.
( )12يف حابس :أو ألجل كذا.

ريح،
يحَ :ما ُف َ
َو َغ ح ُّي َّ
هِم ِمنح ُه التَّعلِ ُيل َلَ َع ََل َو حج ِه التَّصـح ِ
الَص ِ
َّصِ ،م ُثل« :أ حعتِ حق َر َق َب ًة» َج َواب ًا لِ َم حن َق َال:
سمىَ :تنبي َه الن ِّ
َو ُي َّ
ريب ِمنح ُهَ « :أ َر َأ حي ِ
ت َل حو ك َ
عت َأ حهل ِيف َهنَارِ َر َم َض َ
َان َع ََل
« َجا َم ُ
ان»َ .و َق ٌ
َأ ِب حي ِ
ربَ ،و ِم ُثل« :لِ َّلر ِ
س َس حه َما ِن»،
اج ِل َس حه ٌم َولِلفَارِ ِ
ك َدي ٌن؟» ،اخلَ َ َ
ض ال َق ِ
َو ُ
ايض َو ُه َو َغ حض َب ٌ
ان»َ ،و َغ ُّي َذلِ َك.
مثلَ« :لَ َي حق ِ

َص
َو َثالِث َه
سمىُ :ح َّج َة اإل ح َ
َّ
اُ:الس ْب َُوالتَّقس ْيمَ ،و ُي َّ
ِمج ِ
اعَ ،و ُه َوَ :حـ ح ُ
اف ِيف َ
َ
َل َو ِ
األ حو َص ِ
يل ِ َِبا ِإ َّ
األ حص ِل(ُ ،)1ث َّم إ حِب ُ
تعي(.)2
احد ًا َف َي َّ ُ
طال ال َّت حع ِل ِ
َوإِبح َط ُال َما عَدَ ا ُه إِ َّماِ :ب َب َيا ِن ُث ِ
احل حك ِم ِم حن ُدونِ ِه(َ ،)3أ حو ِب َبيا ِن
بوت ُ
()4
َاس َب ِت ِه(َ ،)5و َرش ُط َه َذ ِه
ك حَونِ ِه َوصف ًا َط حر ِدي ًا َ ،أ حو ِب َعدَ ِم ُظ ُهورِ ُمن َ

اجل حمل ِة ِمن ُدو ِن
ال َّطرِ ِيق َو َما بَ حعدَ ُه اإل ح َ
اع َع ََل َت حعلِ ِ
ِمج ُ
احل حك ِم ِيف ُ
يل ُ
َت حع ِ
يي ِع َّل ٍة.
( )1وهذا هو التقسيم.
( )2وهذا هو السرب.
حصـرت األوصاف يف
( )3كام يقال يف قياس الذرة عَل الرب يف حتريم التفاضل:
ُ
الرب التي يمكن أن تصلح علة يف بادئ الرأي ،فوجدتا الطعم أو القوت أو
الكيل ،فيبطل الطعم والقوت بثبوت احلكم ،وهو التحريم بدوهنام.
( )4أي :ملغي ًا من جهة الَّشع ،كام يقال يف قياس األمة عَل العبد يف رساية العتق:
حـَصت األوصاف يف األصل فوجدتا إما امللك أو الطول أو القَص أو
الذكورة واألنوثة ،ثم يبطل الطول والقَص بأنه مل يعتربهام الشارع يف حكم من
األحكام ،والذكورة واألنوثة؛ ألنه مل يعتربهام يف أحكام العتق ،فيتعي امللك.
( )5كام يقال يف قياس النبيذ عَل اخلمر :حَصت أوصاف األصل (اخلمر) التي
تصلح علة لتحريمه فوجدتا إما اإلسكار أو السيالن أو اَلشتداد ،فبطل ما
عدا اإلسكار؛ لعدم املناسبة بينه وبي التحريم ،فيتعي اَلسكار.

حريج املن ِ
َاط(،)2
َاسبةَُ ،و ُت َس َّمى :اإل َِخا َل َة(َ ،)1و ََت َ
َو َرابِع َهاُ ا ْلمن َ
ي ال ِع َّل ِة ب ُِم َج َّر ِد إِبح ِ
َاس َب ٍة َذاتِ َّي ٍة( ،)3كَاإل حِسكَارِ ِيف
َو ِه َي َت حعيِ ُ
داء ُمن َ
اصَ .و َت َ
َ ححترِ ي ِم اخلَ حمرِ َ ،وك ِ
نخرِ ُم
َاجلنَا َي ِة ال َع حم ِد العدح وا ِن ِيف ال ِق َص ِ
اج ٍ
َاسب ُة ِب ُلزو ِم َم حف َسدَ ٍة َر ِ
حة(َ )4أ حو ُم َس ِ
او َية.
ا ُملن َ
ف َظ ِ
اه ٌر ُمن َحضب ٌِطَ ،ي حق ِض ال َع حق ُل بأ َّن ُه ال َبا ِع ُث
اسبَُ :و َص ٌ
َُواملنَ ِ ُ
ٍ
احل حك ِم(َ ،)5فإ حِن ك َ
ُرب ُمالَزِ ُم ُه
َان َخ ِفيا َأ حو َغ َّي ُمن َحضبِط ُأ حعت ِ َ
َع ََل ُ
لم َش َّق ِة.
َالس َفرِ لِ َ
َو َم ِظنَّتُه ،ك َّ
َوه َُو(َ )6أ ْربَ َعةُ َأ ْق َسامُُ :مؤ ِّث ٌرَ ،و ُم َ
يبَ ،و ُم حر َس ٌل.
الئِ ٌمَ ،و َغرِ ٌ
ِمجا ٍع ا حع ِت َب ُار َعين ِه ِيف َع ِ
احل حك ِم،
َص َأ حو إ ح َ
َفاملؤ ِثرَُ :ما َث َب َت ِبن ٍّ
ي ُ
ِالص َغرِ ال َّثاب ِ
يل ِوَلَ َي ِة ا َمل ِ
وب
ِت بِاإل ح َ
يل ُو ُج ِ
اع(َ ،)7و َك َت حعلِ ِ
ال ب ِّ
َك َت حعلِ ِ
ِمج ِ
الو ُض ِ
ي ال َّث ِ
احلدَ ِ
الس ِبي َل ح ِ
َّص.
ابت بِالن ِّ
ُ
ث اخلَارِ ِج ِم حن َّ
وء ِب َ

( )1اإلخالة :هي الظن؛ ألن ذلك الوصف بالنظر اليه خيال -أي :يظن -أن َل
علة سواه.
( )2معناه استخراج العلة.
( )3أي :من ذات الوصف َل بنص وَل بغّيه.
( )4كام يقال فيمن غص بلقمة مثالً وخيش التلف ومل جيد ما ينزهلا به إَل اخلمر
فإن يف حتريمه مناسبة حلفظ العقل كام تبي ،ولكن يلزم من املناسبة حصول
مفسدة وهو هالكه لو مل يـَّشبه وهذه املفسدة أرجح من املصلحة؛ فحفظ
النفس أوَل من حفظ العقل.
( )5كاإلسكار يف حتريم اخلمر.
( )6أي :املناسب.
( )7ألنه قد اعترب عي الصغر يف عي وَلية املال باإلجامع.

و حف ِق ِه()1

َوامل َ
َِتت ِ
احل حك ِم َع ََل َ
الئِمَُ :ما َث َب َت ا حعتِ َب ُار ُه ب َ َ
ُّب ُ
احل حك ِم ،ك ََما
َص أ حو إ ح َ
ِمجا ٍع ا حعتِ َب ُار َعينِ ِه ِيف ِجن ِ
َلكِنَّ ُه َقدح َث َب َت ِبن ٍّ
حس ُ
َث َب َت لِ َ
غّي ِة؛ ِق َياس ًا َع ََل َوَلَ َية ا حل َم ِ
ال
أل ِ
َاح ابحنَ ِت ِه َّ
ب ِو ََلي ُة نِك ِ
الص َ

َف َق حط،

الوَلَ َي ِة(.)2
ُرب َع ح ُ
الص َغرِ ِيف ِجن ِ
حس َ
ي ِّ
ب َِجا ِم ِع ِّ
الص َغرِ َ ،ف َقد ا حعت ِ َ
َأ حو َث َب َت ا حع ِت َب ُار ِجن ِحس ِه ِيف َع ِ
احل َظرِ
احل حك ِم ،ك َ
اجل حم ِع ِيف َ
َج َوازِ َ
ي ُ

احل َر ِج
ُرب ِج ُ
احل َر ِجَ ،ف َقد ا حعت ِ َ
لم َطرِ ؛ ِق َياس ًا َع ََل َّ
لِ َ
نس َ
الس َفر ،ب َِجا ِم ِع َ
ِيف َع ح ِ
اجل حم ِع.
ي ُر حخ َص ِة َ
احل حك ِمَ ،كإِث َب ِ
اص بِا ُمل َث َّق ِل؛
ات ال ِق َص ِ
َأ حو ا حع ِت َب ُار ِجن ِحس ِه ِيف ِجن ِ
حس ُ
ٍ
ِق َياس ًا َع ََل ا َملحدَّ ِد ،ب َِجا ِمع ك ِ
ُرب
َوهن َما ِجنَا َي َة َعمد عُدح َوانَ ،ف َقدح ُا حعت ِ َ
ِجن ُحس ِ
اص(.)3
اجلنَا َي ِة ِيف
جنس ال ِق َص ِ
ِ
احل حك ِم َع ََل َو حف ِق ِه(،)4
َوالغَريبَُ :ما َث َب َت اعت َب ُاره ب ُِم َج َّر ِد َت َرت ِ
ُّب ُ
ِمجا ٍع ا حع ِت َب ُار َع حينِ ِه َوَلَ ِج ِ
احل حك ِم َوَلَ
نس ِه ِيف َع ِ
َص َوَلَ إ ح َ
َو َمل ح َي حث ُب حت ِبن ٍّ
ي ُ
يل َ ححترِ ي ِم النَّب ِ
ِ
إل حسكَارِ ؛ ِق َياس ًا َع ََل اخلَ حمرَ ،ع ََل
ِيذ بِا ِ
جنس ِهَ ،ك َت حعلِ ِ
َت ِ
َّص ب َِأ َّن ُه ال ِع َّل ُة ِيف َحتر حي ِم اخلَ حمرِ .
قديرِ َعد ِم ُورو ِد الن ِّ
واملرسلُ :ما َمل ي حثب حت اعتباره ب ٍ
ِيشء ِِمَّا َس َب َقَ ،و ْه َوُ َثال َثةُ َأ ْق َسامُ:
َ
َ ُُ
َ حَ ُ
َ

( )1أي :وفق املناسب له ،بأن يثبت احلكم مع الوصف يف حمل واحد( .طربي).
جنس حتته نوعان :وَلية مال ،ووَلية نكاح.
( )2ألن الوَلية ٌ
( )3فاحلكم -وهو مطلق وجوب القصاص-جنس جيمع القصاص يف النفس
واليدين والرجلي وغّي ذلك ،والوصف املناسب -وهو :جناية العمد
العدوان -جنس جيمع اجلناية يف النفس ويف األطراف ويف املال.
( )4أي :تع َّلق احلكم بالوصف بسبب اجتامعهام يف حمل واحد.

ُم َ
غي.
الئِ ٌمَ ،و َغرِ ٌ
يبَ ،و َم حل ٌّ

ي بِاَلعتِبارِ ( ،)1لكِنَّ ُه
رسلَُ :ما َمل ح َي حش َهدح َل ُه َأ حص ٌل ُم َع َّ ٌ
َفاملالئِمُامل َ
ض َم ِ
س ِِب حِم
اجل حملِ َّي ِةَ ،ك َقت ِحل ا ُمل حسلِ ِم َ
ُمطاب ٌِق لِ َب حع ِ
َت ِ
ي ا ُمل َ َّ
الَّش ِع ُ
قاص ِد َّ ح
ظه َر التَّوبَ َةَ ،و َك َقولِنَاََ :ي ُر ُم
ور ِةَ ،و َك َقت ِحل ِّ
الز حن ِد حي ِق َوإ حِن َأ َ
الرض َ
ِعنحدَ َّ ُ

َعَل ال َع ِ
الو حط ِء َمن َت حع ِِص لِ ََتكِ ِهَ ،و َأ حش َبا ِه َذلِ َكَ ،و َه َذا
اجزِ َع ِن َ
هب ا حع َت َب ُار ُه.
َّوع ُه َو ا َمل حع ُ
رس َل ِةَ ،و ا َمل حذ ُ
الن ُ
روف بِا َمل َصالِ ِح ا ُمل َ
الَّش ِع ،ل ِ
ك َّن ال َع حق َل
رسلَُ :ما َلَ َن ِظ َّي َل ُه ِيف َّ
َوالغَر ْيبُ امل َ

ِ
زوجتِ ِه ِيف َم َر ِض ِه
َي
احلك َحم ألَ حجلِ ِهَ ،كام ُي َق َال ِيف ال َب ِّ
ات لِ َ
ستحس ُن ُ
ا حل َم ُخ حو ِ
ُقيض َق حص ِد ِه؛ َفت َُو َّر ُ
ال َترِ َ
ف لئ َّ
ث ِقياس ًا َع ََل
ض ِبن
ثُ :ي َع َار ُ
ِ

َقيض َق حص ِد ِه َفلم ُي َؤ َّر ح
ث ،ب َِجا ِمع
ورِض ِبن
القاتِ ِل َع حمد ًاَ ،ح حي ُث ُع َ
ِ
رض َف ِ
ال حم َ َّرم ًا لِ َغ ٍ
ِ
كوهنام َف َع َال ِف حع ً
الَّش ِع َأ َّن ُه
اس ٍد ،فإِ َّن ُه َمل ح َي حث ح
بت ِيف َّ ح
ال ِع َّل ُة ِيف القاتِ ٍل َوَلَ َغ ِّي ِه.
َّص َ -وإِن ك َ
َان ِجلن ِحس ِه َن ِظ ح ٌّي ِيف
َوأ َّماُ ا َمل ْل ُُّ
غيَ :ف ُه َو َما َصا َد َم الن َّ
اهرِ َو َن ححوِ ِه(ِ )2
الصو ِم ابح ِتدَ ا ًء َع ََل ا حل ُم َظ ِ
َّ
ِ،مَّ حن َي حس ُه ُل
جي ِ
اب َّ
الشـ حر ِعَ -ك ِإ َ
الَّشع،
َع َلي ِه ال ِعت ُحق؛ زِ َيا َد ًة ِيف َز حجر ِه ،فإ َِّن جن َحس َّ
الز حجرِ َم ُ
قصو ٌد ِيف َّ ح
َل ِ
َّص َمن ََع اع ِت َب َار ُه ُهنَا ُفأ حل ِغ َيَ ،و َه َذا ِن(ُ )3م َّطر َحا ِن ا ِّت َفاق ًا.
ك َّن الن َّ

الش َبهَُ ،و ُه َوَ :أ حن ُي ِ
نُطرِ ِقُال ِع َّل ُِةَّ ُ:
َاس َب َة،
الو حص ُ
ِق ْي َ ُ
لَ :و ِم ْ
وه َم َ
ف املن َ

( )1بأن َل يثبت يف الَّشع اعتبار عينه أو جنسه يف عي احلكم أو جنسه( .طربي).
( )2كاملواقع أهله يف هنار رمضان .عَل القول بالوجوب.
( )3أي :الغريب املرسل ،وامللغي املرسل.

احلك ُحم ُوجود ًا َو َعدم ًاَ ،م َع ا حل ِت َف ِ
ات َّ
ارع إلي ِه،
ب َِأن َيدُ َ
الش ِ
ور َم َع ُه ُ
اض ِل َع ََل َر ٍ
أي(َ ،)1وك ََما ُي َق ُال ِيف َت حطهِ ح ِّي
َيل ِيف َحتري ِم ال َّت َف ُ
كَالك ِ
احلدَ ِ
ث،
للصال ِة؛ َف َي َت َع َّ ُ
الن ِ
َّجسَ :ط َهار ٌة ُت َرا ُد َّ
ي َ َهلا املا ُءَ ،ك َط َه َار ِة َ
بِجا ِمع كَو ِن ك ُِّل و ِ ٍ
للصال ِة.
احد ِمن ُحه َما َط َهار ًة ُت َرا ُد َّ
َ
َ ِ
اس (ََ )2خ َْسة َُو ِع ْْش ْو َنُ َنوعاُ:
اضاتُال ِق َي ُِ
رت َ
اع َ
ب بَ َيا ِن َم حعنَى ال َّل ِ
وع
فظَ ،و ُه َو ُن ٌ
اَلستِ حف َس ُارَ :و ُه َو َط َل ُ
[األول] ح
َان ِيف ال َّل ِ
َو ِ
احدٌ َ ،وإِ َّن َما ُي حس َم ُع إِ َذا ك َ
ِمج ٌال َأ حو َغ َراب ٌةَ .و ِم حن َأ حمثِ َلتِ ِه
فظ إ ح َ
َأ حن يس َتدَ َل بِ َقولِ ِه تع َاَلَ ﴿ :ح ََّّت َتنبك َِح َز بوجا ً َغ ب َ
ْيهُ﴾ [البقرة،]230:
ح ََ
ُ
الو حط ُء َأ ِو ال َع حقدُ ؟ َو َجوابُ ُه :أنه َظ ِ
اه ٌر
َاح َه ِل َ
َف ُي َق ُالَ :ما ا ُمل َرا ُد بِالنِّك ِ
رشع ًاَ ،أ حو ألَ َّن ُه ُم حسنَدٌ إ َ ََِل املر َأ ِة.
ِيف ال َع حق ِد َ ح
اَلع ِت َبارِ َ :و ُه َو ُُمَا َل ُ
َّصِ ،م َثا ُل ُه َأن ُي َق َال ِيف
ال َّث ِ ُ
انَ :ف َسا ُد ح
فة ال ِق َي ِ
اس ِللن ِّ
بح َن ِ
بح َت ِ
ذبح من أهله ِيف َحمَ ِّل ِه َ
اِّس الت حَّسم َي ِة،
ارك الت حَّسم َي ِة َع حمد ًاٌ :
كَذ ِ
َذ ِ
ضَ :ه َذا َف ِ
َف َي ُق ُ
اَلع ِت َبارِ ؛ لِ ُم َخا َل َف ِت ِه َقو َل ُه َت َع َاَل:
اسدُ
ح
ول بامل حع ََت ُ
َ
َ
َ بَ
ُ
ب ُ َّ
َ ُ
اَّلل علي ِه﴾ [األنعام،]221:
﴿ َول تأكلوا م َِّما ل بم يُذك ِر اسم
ِ
( )1أي :عند من جعله العلة يف التحريم ،فإن التعليل به مل يثبت بنص وَل إجامع،
وإنام ثبت بكون احلكم يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه.
( )2قال بعض األصوليي :إنه َل يليق ذكر هذه اَلعَتاضات ِبذا املتن؛ ألن أكثر
مباحثها من علم اجلدل الذي وضعه اجلدليون باصطالحهم ،وله كتب غّي هذا
الفن .قال يف رشح ابن حابس :فهي من علم اجلدل فينبغي أن تفرد بالنظر وَل
متتزج باألصول التي مقصودها تذليل طرق اَلجتهاد للمجتهدين .وقال اإلمام
احلسن َ :#ل ينبغي وصفها بقلة اجلدوى فإنه يدور عَل فهمها قطب التحقيق.

َدلَ :ه َذا ُم َؤ َّو ٌل ب َِذ حب ِح َع َبد ِة َ
األ حو َث ِ
ول ُامل حست ُّ
َف َي ُق ُ
يل َق حولِ ِه ÷:
ان؛ بدَ لِ ِ
ب ُامل حؤ ِم ِن َس َّمى َأ حو َملح ُي َس ِّم))َ ،و َنحوِ َذلِ َك.
كحر ال َّل ِه َع ََل َق حل ِ
(( ِذ ُ
ال َّثالِثَُ :ف َسا ُد ا حل َو حض ِعَ ،و َح ِ
اس
اص ُله :إ حِب َط ُال َو حض ِع ا حل ِق َي ِ
ِالو حص ِ
احل ِ
وص ِيف إِث َب ِ
ف
ك ِم َامل َخ ُص ِ
ا حل َم حخ ُص ِ
وص ب َِأ َّن ُه َقدح َث َب َت ب َ
ات ُ
سح َف ُي َس ُّن ِف حي ِه
كحمِ ،م َثا ُلهَ :أ حن ُي َق َال ِيف ال َت َي ُّم ِمَ :م ٌ
احل ِ
اجل ِام ِع َن َق حي ُض َذلِ َك ُ
َ
َّكحر َار؛ َ
تج َمارِ َ ،ف َي ُق ُ
أل َّنه
ول ُامل حع َ َِت ُ
ضَ :امل حس ُح ََل ُين َِاس ُ
َّكر ُار كَاَل حس ح
ب الت َ
الت َ
فَ ،ف َي ُ
قول ُاملست َِد ُّل:
خل ِّ
كَر َاه ِة التكرار ِيف َامل حس ِح َع ََل ا ُ
َث َب َت حاع ِت َب ُار ُه ِيف َ
يض لِ َت َلف ِه.
خل ِّ
ف لِ َما ِنعٍ َ ،و ُه َو ال َّت حعرِ ُ
َّكحر ُار ِيف َامل حس ِح َع ََل ا ُ
ِإ َّن َما كُرِ َه الت َ
كم َ
ول َامل حست َِد ُّلِ :جلدُ ِ
األ حص ِلِ ،م َثا ُل ُهَ :أ حن َي ُق َ
اخلنحزِ حيرِ
الرابعَُ :من ُحع ُح ِ
َّ
ضَ :
بَ ،ف َي ُ
َ
َل َي حق َب ُل الدِّ بَ َ
َل ُن َس ِّل ُم
قول ُامل حع َ َِت ُ
اس ِة ال َغلي َظ ِة ،كَا حلكَ حل ِ
اغ لِلن ََج َ
ب َ
َل َي حق َب ُل الدِّ َب َ
واب ُه ِب ِإ َقا َم ِة الدَّ لِ حي ِل.
َأ َّن ِجلدَ ا حلكَ حل ِ
اغَ .و َج ُ
ُون ال َّل ُ
الَا ِمسُ :ال َّت حق ِس حي ُمَ ،و َح ِق حي َق ُت ُهَ :أ حن َيك َ
ي
فظ ُم ََت ِّدد ًا بَ ح َ
اَض إِ َذا َف َقدَ
احل ِ ِ
ُوعِ ،م َثا ُل ُهَ :أ حن ُي َق َال ِيف َّ
ها َِمحن ٌ
َأ حم َر حي ِن َأ َحدُ ُ َ
الص ِح ِ
يح َ
ب ال َّت َي ُم ِم َو ُه َو َت َع ُّذ ُر ا َمل ِ
وز ال َّت َي ُّم ُمَ ،ف َي ُق ُ
ول
اء َف َي ُج ُ
ا َملا َءَ :و َجدَ َس َب َ
ضَ :أ ُترِ حيدُ َأ َّن َت َع ُّذ َر ا َمل ِ
جل َوازِ ال َّت َي ُّم ِم؟ َأ حو
ا ُمل حع ََت ُ
اء ُم حط َلق ًا َس َب ٌ
ب َِ
ُوعَ ،و َجوابُ ُه ِم حث ُل ُه بِإِ َقا َم ِة
الس َفرِ َأ حو ا َمل َر ِ
ض؟ َفاألَ َّو ُل َِمحن ٌ
َت َع ُّذ َر ُه ِيف َّ
إل حط ِ
الق.
الدَّ َل حي ِل َع ََل ا ِ
صلِ ،م َثا ُلهَ :أ حن ُي َق َال
السا ِدسَُ :من ُحع ُو ُجو ِد ا ُملدَّ عى ِع َّل ًة ِيف األَ ِ
َّ
بَ :ح َي َو ٌ
ان ُي حغ َس ُل ِم حن ُو ُلو ِغ ِه َس حبع ًا َف َ
ال َي حق َب ُل ِج حلدُ ه الدِّ بَا َغ
ِيف ال َك حل ِ
ضَ :لَ ُن َس ِّل ُم َأ َّن ِ
كَاخلَنحزِ حيرِ َ ،ف َي ُق ُ
اخلنحزِ َير ُي حغ َس ُل ِم حن ُو ُلو ِغ ِه
ول ا ُمل حع َ َِت ُ
َس حبع ًاَ .و َج َوابُ ُه بِإِ حث َب ِ
ات َذلِ َك ِيف اخلَنحزِ يرِ .

الو ِ
صف ِع َّل ًةِ ،م َثا ُلهَ :أ حن ُي َق َال ِيف ا ِمل َث ِ
ال
كَو ِن َذلِ َك َ
السابِعَُ :من ُحع ح
َّ
كَون ِ
غس ُل ِم حن ُولو ِغ ِه َس حبع ًا ُه َو ال ِع َّل ُة ِيف ِ
الساب ِِق :إ َّن َ
كَون ِج حل ِده
اخلنزيرِ ُي َ
َّ

ََل َي حق َب ُل الدِّ َب َ
واب ُه ب ِإ حث َبات ال ِع َّل ِة ِبإ حِحدى ال َّط ُر ِق.
اغَ -غ ِ ُّي ُم َس َّل ٍمَ .و َج ُ
اس
ال َّثا ِمنُ :عَدَ ُم ال َّت حأ ِث ح ِّي ،وهوَ :أ حن ُي حب ِد َي ا ُمل حع َ َِت ُ
ض ِيف ِق َي ِ
تأثّي َل ُه ِيف إِ حث َب ِ
احل حك ِمَ ،و ِم حن َأ حم ِث َلت ِهَ :ق حو ُل
ات ح ُ
ا ُملست َِد ِّل َو حصف ًا َلَ َ

َّشك َ
مواَلً ِيف
املر َتدِّ ي َن إِ َذا َأ حت َل ُفوا أ حموا َلنَاُ :مـ ح ِ
ُون َأت َل ُفوا َأ َ
احلنف َّي ِة ِيف ح
َ
يَ ،ف َي ُق ُ
ب َفال َض َم َ
ض:
ان َع َل حيهم ك ََسا ِئر ا ُملـ ح ِ
ول ا ُمل حع َ َِت ُ
َّش ِك ح َ
احل حر ِ
َدارِ َ
الض َما ِن ِعنحدَ ك حُم.
رب َلَ َت حأثِ ح َّي َ َهلا ِيف َعد ِم َّ
احل ِ
َد ُار َ
َّاسعُ :ال َقدح ُح ِيف إِ حف َض ِ
اء ا ُملن ِ
الت ِ
ب إ ََِل ا َمل حص َل َح ِة ا َمل حق ُصو َد ِة،
َاس ِ
اهر ِة ا َمل َحارِ ِم َع ََل الت حَّأ ِب حي ِد :إ َِّهنَا
ِم َثا ُل ُهَ :أ حن ُي َق َال ِيف ِع َّل ِة َ ححتر حي ِم ُم َص َ
اع ِ
َاس َب ِة َأ َّن الت حَّحرِ حي َم ا ُمل َؤبَّدَ
احل َج ِ
احل َ
ابَ ،و َو حج ُه ا ُملن َ
اج ُة إ ََِل حار ِت َف ِ
َ

طع ال َّط َم َع ِيف ال ُف ُجورِ َ ،ف َي ُق ُ
ض َ:لَ ُن حس ِّل ُم َذلِ َك ،بَ حل َقدح
ول ا ُمل حع َ َِت ُ
َي َق ُ
َيك ُ
فع
ُون َأ َ
َاحَ .و َج َوابُ ُه ب َِأ َّن َر َ
فىض إ ََِل ال ُف ُجورِ ؛ لِ َسدِّ ِه بَ َ
اب النِّك ِ

ِ
اب(َ )1ع ََل الدَّ َوا ِم َم َع اعت َقا ِد الت حَّحرِ ي ِم ََل َي حب َقى َم َع ُه ا َمل َح ُّل
احل َج ِ
ُم حشتَه ًا َطبع ًا كاألُ َّم َه ِ
ات.
َاس َب ِةَ ،و ُه َو :إِبحدَ ا ُء َم حف َسدَ ٍة َر ِ
اج َح ٍة َأ حو
ال َع ِ ُ
اُش :ال َقدح ُح ِيف ا ُملن َ
مس ِ ٍ
يح ا َمل حص َل َح ِة َع ََل ا َمل حف َسدَ ِةَ .و َم حن َأ حمثِ َلتِ ِه َأ حن
ُ َ
او َيةَ .و َجوابُ ُه ب ََِت ِج ِ
س،
ُي َق َال :ال َّت َخ ِّل لِلع َبا َد ِة َأ َ
فض ُل؛ لِ َما ِف حي ِه ِم حن َت حز ِك َي ِة النَّ حف ِ
( )1يف نخ :التحريم.

َف َي ُق ُ
َِ
ِجيا ِد
ت َأ حض َع َ
ول
ض :لكِنَّ ُه ُي َف ِّو ُ
املعَت ُ
اف تِ حل َك ا َمل حص َل َح ِةَ ،كإ ح َ
َرس َّ
الش حه َو ِةَ .و َجوابُ ُه بَ َأ َّن َم حص َل َح َة ال ِع َبا َد ِة
الو َل ِد َو ِّ
كف النَّ َظرِ َوك ح ِ
َ

ت ِحل ِ
رج ُح؛ إِ حذ ِه َي ِحل حف ِ
فظ الن حَّس ِل.
ظ الدِّ حي ِنَ ،و َما َذك حَر َ
َأ َ
َْش :عَدَ ُم ُظ ُهورِ ا حل َو حص ِ
َالر َضا ِيف
احلا ِدي ع َ َُ
ف ا ُملدَّ َعى ِع َّل ًة ،ك ِّ
َْ
اه ٍ
وابَ :ض حب ُط ُه ب ِِص َف ٍة َظ ِ
ال ُع ُقو ِد َوا حل َق حص ِد ِيف األَ حف َع ِ
رة َتدُ ُّل
اجل ُ
الَ .و َ
َع َل حي ِه َعا َد ًة ك ِ
عم ِ
ال اجلارِ ِح ِيف ا َمل حقت َِل
استِ َ
الر َضاَ ،و ح
َص َي ِغ ال ُع ُقو ِد َع ََل ِّ
َع ََل ال َع حم ِد.

يل ب ِ
الو حص ِ
َْشَ :عد ُم ا حن ِض َب ِ
ال َّث ِ
ِاحل َك ِم
انُ ع َ ُ
ف ،كَال َّت حعلِ ِ
اط َ
ور ٍة َوَلَ
الحِ ،م حث ُل ا َمل َش َّق ِة َفإ َِّهنَا َذ َو ُ
ات َم َراتِ َ
ب َغ ح ِّي َحم ُص َ
َوا َمل َص ِ
اص َواألَ حز ِمنَ ِة َواألَ حم ِ
ف بِاألَ حح َو ِ
كنَ ِةَ ،ف َ
ُمت ََم ِّي َز ٍةَ ،و َ ح
ال
َت َتلِ ُ
ال َواألَ حش َخ ِ
َص َمثالً.
ِي ال َقدح رِ ا َمل حق ُصو ِد ِمن َحها ِيف َجوازِ اإلِفطَارِ َوالـ َق ح ِ
ُي حمكِ ُن َت حعي ح ُ
بانض َبا ِ
َو َجوابُ ُهِ :
الس َفرِ .
ط ِه ِبنَ حف ِس ِه َأ حو ب َِم ِظنَّ ِت ِه َك َّ
الو حص ِ
َْش :النَّ حق ُضَ ،و ُه َو ِع َبار ٌة َع حن ُث ُب ِ
ف ِيف
ال َّثالِثُُع َ َُ
وت َ
ص ٍ
الو حص ِ
ف ِيف
يهاَ .و َج َوابُ ُه ب َِمن ِحع ُو ُجو ِد َ
احل حك ِم فِ َ
ُ َ
ورة َم َع َعد ِم ُ
كو ُن ِبإِبحدَ ِاء
ور ِة النَّ حق ِ
يهاَ ،و َذلِ َك َي ح
احل حك ِم فِ َ
ُص َ
ضَ ،أ حو ب َِمن ِحع عَدَ ِم ُ
احلك ِم ك ََما ِيف ال َعرا َيا إِ َذا
ض ا حقت ََىض َن َ
َمانِ ٍع ِيف َحم َ ِّل النَّ حق ِ
قيض ُ

ُأورِ د ح ()1
الربَوِ َّي ِ
بَ ،وقدح َلَ َيك ُ
ُون
الر َط ِ
احل َ
َ
اج ِة إ ََِل ُّ
ت ِيف ِّ
ات؛ لِ ُع ُمو ِم َ
ِعندَ ُهم َث َم ٌن َغ ح ُّي الت حَّمرِ َفا َمل حص َل َح ُة ِيف َج َوازِ َها َأ حر َج ُح،

قضا.
( )1ن ً

حل امل حي َت ِة إِ َذا َو َر َد َع َل حي َها ا ُمل حض َط ُّر؛ إِ حذ َم حف َسدَ ُة َه َ
ال ِك
َو َكت حَحرِ حي ِم َأك ِ
حل ا ُمل حس َت حق َذرِ .
النَّ حف ِ
س َأ حع َظ ُم ِم حن َم حف َسدَ ِة َأك ِ
اص ُله ُوجو ُد حِ
َرسَ ،و َح ِ
املقصو َد ِة ِم حن
كم ِة
ِعُُع َ َُ
الراب َُ
ُ
َّ
احل َ
َْش :الك ح ُ
ف ِيف ص ٍ
الو حص ِ
يها ،ك ََما َل حو ِق حي َل :إِ َّن
احل حك ِم فِ َ
َ
ُ َ
ورة َم َع عَدَ ِم ُ
حرس ب َِصنح َع ٍة
َّ
خيص ِيف ا ِ
الَت َ
إل حف َطارِ ِيف َّ
الس َفرِ ِحلك َحم ِة ا حل َم َش َّق ِةَ ،ف ُيك َ ُ
ٍ
رس َض حب ِ
نع ُو ُجو ِد َقدح رِ ِ
ط
احلك َحم ِة لِـ ُع ح ِ
احل َ ِ
رضَ .و َجوابُ ُه ب َِم ِ
َشا َّقة ِيف َ
ٍ
ض ِيف َأ َّن َجوابَ ُه ب َِمن ِحع ُو ُجو ِد
َرس كَالنَّ حق ِ
ا َمل َش َّق ِةَ ،و ِح حينَئِذ َفا حلك ُ
ِ
َّش ِع َّي ِة ِحك َحم ٍة َأ حر َج َحَ ،ك َعدَ ِم
احل حك ِمَ ،أ حو لِ َ ح
احلك َحم ِةَ ،أ حو َمن ِحع عَدَ ِم ُ
َق حط ِع َي ِد ال َّقاتِ ِل لِ ُث ُب ِ
وت ال َقت ِحل.

َْش :امل َع َار َض ُة ِيف األَ حص ِل ،ك ََما إِ َذا َع َّل َل ا ُملس َت ِد ُّل
سُُع َ ُ
الَا ِم َ ُ
ض بِال َك حي ِلَ ،ف َي ُق ُ
ول ا ُملست َِد ُّل:
الربَا بِال ُّط حع ِمَ ،ف ُي َعارِ ُض ُه ا ُمل حع ََت ُ
ُح حر َم َة ِّ
رب َة ِب َعا َد ِة َز َم ِن النَّبِي ÷ َو َمل َي ُك حن
َلَ ُن َس ِّل ُم َأ َّن ُه َمكِ حي ٌل؛ ألَن ال ِع ح َ
لت إِ َّن الك َ
ال َيو َمئِ ٍذَ ،أو َي ُق ُ
َمكَي ً
اب
ولَ :و ِمل َ ُق َ
اجل َو ُ
َيل ُم َؤ ِّث ٌر؟ َو َه َذا َ
يث ك َ
سم ُع َح ُ
وت ا حل ِع ِّل َّي ِة
َان ُث ُب ُ
ُه َو ا ُمل َس َّمى بِا ُمل َطا َل َب ِةَ .وإِ َّن َما ُي َ

واب َ
الس ح ِرب َف َ
آخ ُر.
ال ُت حس َم ُعَ ،ولِ حل ُم َع َار َض ِة َج ٌ
َاس َب ِةَ ،لَ ِب َّ
بِا حل ُمن َ
الو حص ِ
ف ِيف ال َف حر ِعِ ،م َثا ُل ُهَ :أ حن ُي َق َال ِيف
س ُع َ َ ُ
السا ِد َ ُ
َْشَ :من ُحع ُو ُجو ِد َ
َّ
ان َصدَ َر ِم حن َأه ِل ِه كَال َع حب ِد َامل حأ ُذ ِ
َأ َم ِ
ون َل ُه ِيف ال ِقت ِ
َالَ .ف َي ُق ُ
ان ال َع حب ِدَ :أ َم ٌ
ول

ان َم حعنَى َ
واب ُه ِب َب َي ِ
أل َم ِ
هل لِ َ
َل ُن َس ِّل ُم َأ َّن ال َع حبدَ َأ ٌ
ضَ :
األه ِل َّي ِة
ُامل حع َ َِت ُ
انَ .و َج ُ
ب َِأ حن َي ُق َ
ولُ :أرِ يدَ َأ َّن ُه َم َظن ٌَّة لِرِ َعا َي ِة َامل حص َل َح ِة؛ ِإل حسال َِم ِه َو َع حق ِل ِه.

رع ب َِما َي حقت َِىض َن ِق حي َض ُح حك ِم
ِعُُع َ َُ
الساب َُ
َّ
َْش :ا َمل َع َار َض ُة ِيف ال َف ِ
الو حص ِ
األَ حص ِل ،ب َِأن َي ُق َ
وت
ف َوإ حِن اقت ََىض ُث ُب َ
ولَ :ما َذكَر َت ُه ِم حن َ
رع َف ِع ِ
صف َ
َض َن ِق حي َض ُهَ ،و َه َذا ُه َو
ندي َو ٌ
احل حك ِم ِيف ال َف ِ
آخ ٌر َي حقـت ِ ح
ُ
ا َّل ِذي ُيعنَى بِا ُمل َع َار َض ِة ِعندَ اإل ِ
واب َه ِذه امل َع َار َض ِة
ِطالقَ .و َج ُ

ض َع ََل ا ُمل حست َِد ِّل.
بيل امل حع َ َِت ِ
مر ِم َن اَلعَتاضات ِمن َق ِ
ب َِج ِم حي ِع َما َّ
ْش :ال َف حر ُقَ ،و ُهو إِبحدَ ا ُء ُخ ُص ِ
وص َّي ٍة ِيف األَ حص ِل ِهي
نُُ َُعـ َ َُ
ال َّثا ِم َُ
َرش ٌطَ ،أو إِبدَ اء ُخص ِ ٍ
رع ِه َي َمانِ ٌعَ ،و ِ
مرج ُع َه َذا إ ََِل
ح ح ُ ُ
وص َّية ِيف ال َف ِ
ا ُمل َع َار َض ِة ِيف األَ حص ِلَ ،و َقدح َم َّر.
الضاب ِ
الت ِ
َْش :ح
ِط ِيف األَ حص ِل َوال َف حر ِعَ ،و ُه َو:
اخ ِت ُ
عُُع َ َُ
َّاس َُ
الف َّ
ف ا ُمل حش َت ِم ُل َع ََل ِ
احلك َحم ِة ا َمل حق ُصو َد ِةِ ،م َثا ُل ُهَ :أ حن َي ُق َ
ول املست َِد ُّل
الو حص ُ
َ
ب
ِيف ُش ُهو ِد الزُّ ورِ َع ََل ال َقت ِحل إِ َذا ُق ِت َل ب َِش َها َد ِتِمَ :ت َس َّب ُبوا لِ حل َق حت ِل َف َي ِج ُ
اص كَا ُملكحرِ ِهَ ،ف َي ُ
ف؛ فإِ َّن ُه ِيف
الضاب ُِط ُمُ ح َت ِل ٌ
ضَّ :
قول ا ُمل حع ََت ُ
ال ِق َص ُ
َرب َت َس ِ
او حهي َِما ِيف
األَ حص ِل ا ِ
رع ا َّل َّش َها َد ُةَ ،و َمل ح ُي حعت َ ح
إلك َحرا ُه َو ِيف ال َف ِ
ها ُد َ
ون َ
َرب َّ
اآلخرِ َ .و َجوابُ ُه ب َِأ َّن
الشارِ ُع َأ َحدَ ُ َ
ا حل َم حص َل َح ِةَ ،ف َقدح َيعت ِ ُ

ِفضا َء ُه ِيف ال َف حر ِع
الضاب َِط ُه َو ال َقدح ُر ا ُمل َ
بَ ،أ حو ب َِأ َّن إ َ
َّ
شَت ُك َو ُه َو الت ََّس ُّب ُ
رج ُح َو َن حح َو َذلِ َك.
ِم حث ُل إِ حف َضائِ ِه ِيف األَ حص ِل َأ حو َأ َ
رع،
ون :ا حخ ِت ُ
الـ ِع ْْش َُ
الف ِجن ِ
حس ا َمل حص َلح ِة ِيف األَ حص ِل َوال َف ِ
َيدُّ بِال ِّل ِ
ِم َثا ُل ُهَ :أ حن َي ُق َ
الج
َيدُّ ب ِّ
ِالز َنا؛ ألَ َّن ُه إِ حي ُ
واط ك ََما ُ َ
ول ا ُملست َِد ُّلَ ُ :
اخ َت َل َف ِ
رشع ًاَ ،ف َي ُق ُ
ض :ح
ت
ول ا ُمل َ
عَت ُ
َفرجٍ ِيف َفرجٍ ُم حشتَه ًا َط حبع ًاُ ،حم َ َّر ٌم َ ح
اخ ِتال ِ
الز َنا َمن ُحع ح
ب،
ا َمل حص َل َح ُة ِيف َ ححترِ حي ِمهِ َما َف ِفي ِّ
َط الن ََّس ِ

َو ِيف ال ِّل ِ
او َتا ِن ِيف َن َظر َّ
الشارِ ِعَ .و َج َوابُ ُه
فع َر ِذي َل ِت ِهَ ،و َقدح َي َت َف َ
واط َد ُ
ف بِال ِع ِّلي ِة ِمن دون َت َفاو ٍ
الو حص ِ
استِ حق ِ
ت.
ُ
َّ ح ُ
الل َ
ِب َب َيا ِن ح
َاح
احلا ِد َ
اس النِّك ُ
يُوال ِع ْْشونَ :د حع َوى ا ُمل َخا َل َف ِةِ ،م َثا ُلهَ :أن ُي َق َ
َ
َع ََل البيع َأ ِو البيع َع ََل النِّكَاح بِجا ِم ٍع ِيف ص ٍ
ورةَ ،ف َي ُ
عَتض:
قول ا ُمل
ُ
ُ
ِ َ
َ ُ
َح ِ
اع
احلك ُحم ُمُ ح َتلِ ٌ
ف؛ َفإ َِّن َم حعنَى عَدَ ِم ِّ
الص َّح ِة ِيف ال َب حي ِع ُحر َم ُة اَل حنتِ َف ِ
ُ
ابَ :أ َّن
َاح ُحر َم ُة ا ُمل َب َ
اجل َو ُ
ارش ِةَ ،و ُ َ
بِا َمل َب ِ
يعَ ،و ِيف النِّك ِ
ها ُمُ حتَل َفا ِنَ .و َ
ملقصو ِد ِم حن ال َع ِ
ال ُب حطال ََن ََش ٌء َو ِ
قد َع َل حي ِه.
احدٌ َ ،و ُه َو َعد ُم َترت ِ
ُّب ا ُ

ض َأ َّن
ال َّثانُ َوال ِع ْْش َُ
عوى ا ُمل حع ََت ِ
اص ُلهَ :د َ
لبَ ،و َح ح
ون :ال َق ُ
حل حك ِم ِه َّ
الذي ُي حث ِب ُت ُه
اجلا ِم ِع ِيف ال َف ِ
رع ُم حستَلزِ ٌم ُحك ًام ُمُ الِف ًا ِ ُ
ُو ُجو َد َ
حو َأ حن َي ُق َ
الصو ُم؛
احلنَ ِف ُّي :اَل حعتِك ُ
َت ُط ِفي ِه َّ
املست َِد ُّلَ ،ن ُ
َاف ُي حش َ َ
ول َ
ُون ب ُِم َج َّر ِد ِه ُق حربَ ًة كَال ُو ُق ِ
وف ِب َعر َف َةَ ،ف َي ُق ُ
ال َيك ُ
ألَ َّن ُه ُل حب ٌث َف َ
ول
َالو ُق ِ
عيَ :ف َ
َّ
وف ِب َع َرف َةَ .و ُه َو َأ حق َسا ٌم،
ال ُي َ
الصو ُم ك ُ
شَت ُط فِي ِه َّ
الشافِ ُّ

َو ُك ُّل َها َت حر ِج ُع إ ََِل ا َمل َع َار َض ِة.

بَ ،و َح ِ
الق ُ
نَ :
اص ُل ُهَ :ت حس ِل حي ُم َمدح ُلول
ال َّثالِثُ َوال ِع ْْش ْو َُ
وج ِ
ول ب ُِامل َ
الشا ِف ِع ُّي ِيف َ
قو َل َّ
القت ِحل ب ُِامل َث َّق ِل:
اعَ ،و ِم حن َأم ِث َل ِت ِه َأ حن َي ُ
الدَّ َل ِ
يل َم َع َب َق ِاء الن َِّز ِ

الق ُ
خلارِ ِقَ ،ف َ ِّي ُد َ
اص َ
َقت ٌحل ب َِما َيقت ُُل َغالِب ًا ف َ
ول
كَالقت ِحل بِا َ
ال ُين َِايف ال ِق َص َ
بَ ،ف َي ُق ُ
ي َ
ول ُامل َ ِ
ي
تل ب ُِامل َث َّق ِل َو َب َ
ضَ :س َّل حمنَا عَدَ َم املنَا َفا ِة َب ح َ
عَت ُ
وج ِ
الق ِ
ب ُِامل َ
اع؛ َ
وب
ال ِق َص ِ
اع ُه َو ُو ُج ُ
اص َو َلك َّن ُه َل َ
أل َّن َحمَ َّل الن َِّز ِ
يس َمـ َح َّل الن َِّز ِ
اص َ
حو َذلِ َك.
َل عَدَ ُم ُاملنَا َفا ِة لِل ِق َص ِ
ال ِق َص ِ
اصَ ،و َن َ

رش َط
لَتكِ ِ
َّ
الرابِع َُوال ِع ْْشونُ :س َؤ ُال ا َّ ح
يب ،و ُه َو َما َت َقدَّ َم ِم حن َأ َّن َ ح
اس ُم َرك ٍ
ُون َذا ِق َي ٍ
ُح حك ِم األَ حص ِل َأَلَّ َيك َ
صح.
َّب َعَل َغ ِّي األَ ِ
كروا ِيف ِم َثالِ ِه َأ حن َي ُق َ
ول
الَا ِمس َُوال ِع ْْشونُ :س َؤ ُال ال َّت حع ِد َي ِةَ ،و َذ ُ
َالص ِغ َّي ِةَ ،ف َي ُق ُ
ول ا ُمل َ ِ
ض:
عَت ُ
ُجرب ك َّ
ا ُمل حست َِد ُّل ِيف ال ِبكحرِ ال َبالِ َغ ِةِ :بك ٌحر َفت َ ُ

احلك ُحم إ ََِل ال ِبكحرِ
َه َذا ُم َع ٌ
ارض ب ِّ
ِالص َغرِ َ ،و َما َذك حَر َت ُه َوإ حِن َت َعدَّ ى ِب ِه ُ
الص ِغ َّي ِةَ .ه َذا ِن
احلك ُحم إ َ ََِل ال َّث ِّي ِ
ب َّ
ال َبالِ َغ ِة َف َما َذكَر ُت ُه َأ َنا َقدح َت َعدَّ ى ِب ِه ُ

اض ِ
اجلدَ لِ ُّي َ
ات َو َل حي َس َأ ُّ ُهي َما
َت َ
َت َ
ون ِيف اَل حع ِ َ
اضا ِن َي ُعدُّ ُ َ
اَل حع ِ َ
ها َ
اض ِ
َتاض ًا بِر حأ ِس ِه ،بَ حل َر ِ
ات
عض َما َت َقدَّ َم ِم حن اَل حع َِت َ
اج َعا ِن إ ََِل بَ ِ
ا حع ِ َ

َفاألَ َّو ُل َر ِ
اج ٌع إ ََِل ا َملن ِحعَ ،وال َّث ِاين إ ََِل ا ُمل َع َار َض ِة ِيف األَ حصلَ ،و َقد َت َقدَّ َم
بَ َي ُ
ان َذلِ َك.

۞۞۞۞۞

ال َخ ِامس ًا َو ُه َو اَل حس ِتدح َ
ذكُر َدلِ حي ً
َل ُلَ ،قا ُلوا:
َف ْصلَُ :وبَ حع ُض ال ُع َل َم ِاء َي ُ
ِمجاعٍ َو َ
َص َو َ
اس ِع َّل ٍةَ ،و ُه َو َثال َث ُة َأ حنواعٍ :
َل إ ح َ
َل ِق َي ِ
يس ِبن ٍّ
َو ُه َو َما َل َ
ي (ِ )1م حن ُدو ِن َت حع ِ
ي ُحك َحم ِ
يي ِع َّل ٍةِ ،م حث ُلَ :م حن
األَ َّولَُ :تالَز ٌم بَ ح َ
َص َّح َظ َه ُار ُه َص َّح َط َ
ال ُق ُه.
انِ :
كحم ِيف َو حق ٍت لِ ُث ُبو ِت ِه َقب َل ُه؛
ال َّث ِ ُ
ابَ ،و ُهوُ :ث ُب ُ
صح ُ
اَل حس ِت َ
احل ِ
وت ُ

لِ ُفقدَ ِ
كَق ِ
ان َما َي حص ُل ُح لِل َّت حغيِّيَ ،
عض َّ
الشا ِفع َّي ِة ِيف ُامل َت َي ِّم ِم َي َرى َاملا َء ِيف
ول بَ ِ
ال؛ َ
لح ِ
أل َّن ُه َقدح َ
َص َ
ض ِف َيها
ال ِت ِهَ :ي حست َِم ُّر ِف َيها حاس ِت حص َحاب ًا لِ َ
كَان َع َلي ِه ُامل ِ ُّ

َق حب َل حرؤ َي ِة َامل ِاء.

رش ُع َم حن َق حب َلنَاَ ،وا ُمل حخت َُار َأ َّن النَّب َِّي ÷ َمل ح َي ُك حن َق حب َل
ال َّثالِثُ َ :ح
َّشائِ ِع،
البِ حع َث ِة ُم َت َع َّبد ًا ب ََِّشعٍَ ،و َأ َّن ُه بَ حعدَ َها ُم َت َع َّبدٌ ب َِما َمل ح ُين َحس حخ ِم حن الـ َّ َ
يل ِيف َرشي َعتِنَا.
ب َع َل حينَا األَ حخ ُذ ب َِذلِ َك ِعندَ َعد ِم الدَّ لِ ِ
َف َي ِج ُ
لَ :و ِمنح ُه ِ
انَ ،و ُه َوِ :ع َب َار ٌة َع حن َدلِ ٍ
حس ُ
اس
ِق ْي َ ُ
يل ُي َقاب ُِل ال ِق َي َ
اَل حستِ َ

اجل ِ َّل(.)2
َ

َو َقد

َيك ُ
ُون

ُث ُبو ُته:

بِاألَ َثرِ (،)3

وبِاإلِمجاع()4

َ

حَ ِ

( )1ووجه التالزم أنا تتبعنا فوجدنا أن كل شخص يصح ظهاره يصح طالقه،
وكل شخص َل يصح ظهاره َل يصح طالقه.
( )2كام يقال :إن القياس يقتض أن املثل مضمون بمثله ،فالعمل بخرب املَصاة
استحسان؛ ألنه دليل قابل للقياس.
( )3كالسلم واإلجارة فالقياس يقتض منعهام؛ ألهنام بيع معدوم ،لكن ثبتا بالنص( .طربي).
( )4كام يف دخول احلامم فإن القياس يقتض منعه؛ جلهالة املنافع وما يستغرق من
املاء ،وثبت بإجامع املسلمي جوازه( .طربي).

اس ح
اخلَ ِف ِّي(َ .)2وَلَ َيت ََح َّق ُق اِ حستِ حح َس ٌ
ان
ور ِة(َ ،)1وبِال ِق َي ِ
رض َ
َوبِالـ َّ ُ
ف فِي ِه.
ُمُ حت َل ٌ
ايب َف َ
يس ب ُِح َّج ٍة(،)3
األكح َث ُر َع ََل َأ َّن ُه َل َ
الص َح ِ ِّ
هب َّ
َو َأ َّما َم حذ ُ
َو َقو ُل ُه ÷َ (( :أ حص َح ِايب كَالن ُُّجو ِم َ )4())...و َن حح َو ُه َف ُامل َرا ُد ِب ِه
ُامل حق َّلدُ َ
ون.
يل ال َع حق ِلَ ،و ُامل حخت َُار َأ َّن
الَّش ِع ُّي ُع ِم َل بِدَ لِ ِ
َخ ِاِتَ ُةِ :إ َذا َع ِد َم الدَّ لِ ُيل َّ ح
ل َفحكحمه اإلِباح ُة()5
َل ِ
َض ٍر َع ِ
اج ٍل َو َ
َّ
آج ٍ ُ ُ ُ َ َ
كُل َما ُي حن َت َف ُع ِب ِه ِم حن َغ ح ِّي َ َ
َع حق ً
ف.
احل حظ ُرَ .وب حع ُض ُهم َت َو َّق َ
الَ .و ِق حي َل :بَ ِل َ
َلنَاَ :أ َّنا َن حع َل ُم ُح حس َن َما َذلِ َك َحا ُل ُه كَ ِع حل ِمنَا ب ُِح حس ِن ا ِإل حن َص ِ
افَ ،و ُق حب ِح
ال ُّظ حل ِمَ ،وال َّل ُه َأ حع َلم.
۞۞۞۞۞
( )1كام يف طهارة احلياض بعد النزح ،واآلبار عَل أصول احلنفية.
( )2كام يقال يف الصّييف مث ً
ال إذا ملك دون نصاب من الذهب أو الفضة قيمته نصاب
من اجلنس اآلخر فالقياس اجلل عَل أموال التجارة أهنا َل َتب عليه الزكاة كام
إذا ملك ما قيمته دون نصاب من عروض التجارة؛ ألن نقود الصيارفة كسلع
التجارة؛ واَلستحسان جيب للقياس اخلفي؛ ألنه قد ملك نصاب ًا كام ً
ال مام َتب
فيه الزكاة عَل غّيه.
( )3إَل قول أمّي املؤمني عل  #فإن قوله حجة عند عامة أهل البيت .%
( )4قال يف الطربي :أما حديث« :أصحايب كالنجوم  »...فمقدوح فيه ،قال اإلمام
املنصور باهلل القاسم بن حممد  :#راويه جعفر بن عبد الواحد اهلاشمي
القايض ،قال فيه الدارقطني :يضع احلديث ،وقال أبو زرعة :روى أحاديث َل
أصل هلا ،وقال ابن عدي :يرسق احلديث ويأيت باملناكّي ،وقال الذهبي يف
ميزانه :ومن بالياه :عن وهب بن جرير عن أبيه عن األعمش عن أيب صالح عن
أيب هريرة ،عن النبي ÷ «أصحايب كالنجوم  »...الخ( .طربي).
( )5كقطع األشجار ونحت األحجار ونحو ذلك لينتفع ِبا.

َ َْ ُ
َ ْ ُ
َ ُ َّ
وم
ثِ :في املنط ِ
ال ِ
الباب الث ِ
وق واملفه ِ

ا َملنْطوقَُ :ما َد َّل َع َلي ِه ال َّل حف ُظ ِيف َحم َ ِّل النُّ حط ِقَ ،فإِن َأ َفا َد َم حعن ًَى َلَ
َصَ ،و َدَل َل ُت ُه َق حط ِع َّي ٌةَ ،وإَِلَّ َف َظ ِ
اه ٌرَ ،و َدَل َلتُه َظنِّ َّي ٌة،
َي َت ِم ُل َغ ح َّي ُهَ -فن ٌّ
َح
ِق َيلَ :و ِمن ُه ال َعا ُّم(.)1
يحَ ،و ُه َوَ :ما ُو ِض َع َل ُه ال َّل حف ُظ ب ُِخ ُص ِ
وص ِه(،)2
َّص :إِ َّما َ ِ
ُث َّم الن ُّ
َص ٌ

َص حيحٍ َ ،و ُه َوَ :ما َي َلز ُم َعنح ُه(.)3
َوإِ َّما َغ ُّي َ ِ
الص َّح ُة ال َع حق ِل َّي ُة َأ ِو الشـ حَر ِع َّي ُة َع َل حي ِه-
َفإ حِن ُق ِصدَ َو َتو َّق َ
الصدح ُق َأ ِو َّ
ف ِّ
()4
خل َط ُأ َوالن حِّس َي ُ
َفدَ ُ
ان))(،)5
(ر ِف َع َع حن ُأ َّم ِتي ا َ
َللة َ ا حق ِت َض ِاء ِ ،م حث ُلُ ( :
َ
﴿ َو ب
الق َ
ري َة﴾(« ،)6و َأ حع ِت حق َعبدَ َك َعنِّي َع ََل َأ حل ٍ
ف»(.)7
اسأ ِل
ح
َ
اقَت َن ب ُِح حك ٍم َل حو َمل ح َي ُك حن لِتَع ِلي ِل ِه َلك َ
َان بَ ِع حيد ًا-
َوإ حِن َمل ح َيت ََو َّق ح
ف َو َ َ
ص َوإِ حي َما ٌءَ ،ن حح َو َق حولِ ِه ÷َ (( :ع َل حي َك ال َك َّف َار ُة)) َج َواب ًا
َفتَنبِي ُه َن ٍّ
عت َأ حه ِل ِ حيف َهنَارِ َر َم َضا ِن(َّ (( ،)8إهنَا َل حي َس حت ب َِس ُب ٍع))،
لِ َم حن َق َالَ :جا َم ُ
(( َأر َأي َت َلو َمت حضم حض َت بِم ٍ
اء؟))(.)9
َ ح
َ
ح َ َ
( )1املراد به العام قبل التخصيص؛ ألن دَللته عَل املقصود ظنية؛ َلحتامله التخصيص.
( )2بأن يدل عليه مطابقة أو تضمن ًا.
( )3أي :يدل عليه بدَللة اَللتزام.
( )4أي :يقتضيه اللفظ وليس بنص بَصيح.
( )5فإنه مل يرد رفع نفس اخلطأ والنسيان ،بل أراد املؤاخذة عليهام .وإَل لكان
كذب ًا؛ لعلمنا بوجودهام فينا.
( )6العقل يقض بأنه َل يريد نفس القرية؛ ألهنا جامدات وإنام أراد أهلها.
( )7فإنه مل يرد :أعتقه عني وهو ِملوك لك؛ ألن العتق عن الغّي َل يصح ،بل
أراد :اجعله ِملوك ًا ِل ثم أعتقه؛ لتوقف العتق عَل ذلك.
( )8فإن األمر بالتكفّي قد اقَتن بوصف ،وهو املجامعة يف هنار رمضان ،الذي لو
مل يكن لبيان أن العلة يف اَلعتاق هي تلك املجامعة لكان بعيدً ا.
( )9جواب ًا عَل من سأل عن القبلة هل تفطر؟

َوإ حِن َمل ح ُي حق َصدح (َ )1فدَل َل ُة إ َِش َار ٍةَ ،ك َق حولِ ِه ÷(( :الن َِّسا ُء
(متحك ُ
ان ِد حينِهِ َّن؟ َق َالَ ( :
ات َع حق ٍل َو ِد حي ٍن))ِ ،ق حي َلَ :و َما ُن حق َص ُ
ُث
َنا ِق َص ُ
إحداهن َش حط َر َدهرِ َها ََل ُت َص ِّ حل))؛ َفإِ َّنه َمل ح َي حق ِصدح بَ َي َ
يض
احل ِ
ان َأك َثرِ َ
َوَلَ َأ َق ِّل ال ُّطهرِ َ ،و َلكِ َّن ا ُمل َبا َل َغ َة(َ )2ت حقت َِض َذلِ َك.
وع ِ
وم َُ :ما َد َّل َع َلي ِه ال َّل حف ُظ َ
ان:
صلَ ُ:و َامل ْفه ُ
َل ِيف َحم ِّل ال ُّن حط ِقَ ،و ُه َو َن َ
َف ْ
ا َ
وم ُامل َوا َف َق ِةَ ،و ُه َوَ :أ حن َي َ
كُون
أل ُ
ولُ :م َّت َف ٌق َع َليه َو ُي َس َّمى َم حف ُه َ
لم حن ُط ِ
كحمَ :فإ حِن َ
كَان ِف حي ِه َم حعنَى
َامل حس ُ
كُوت َع حن ُه َ
احل ِ
موافق ًا لِ َ
وق ِب ِه ِيف ُ
َ
َ
ب
َ
َُ
َ
األ حو ََل(َ -)3ف ُه َو َفحوى ِ
ابَ ،ن ححو َق حولِ ِه َت َع َاَل﴿ :فال تقل ل ُه َما
اخل َط ِ
َ
أُف َول َت بن َه بر ُه َ
رض ِب ِب َطرِ ِيق َ
ُّ
َ
َ
َ
األ حو ََلَ ،وإ حِن
ـ
ال
م
ي
رِ
حت
َل
ع
ل
ي
ه
ن
إ
ِ
ف
؛
﴾
ا
م
دُ
َّ
ح
َ
ٍّ
َّ ُ َ
ح ِ
ح
ب
)
4
(
كُن ِف حي ِه َم حعنَى َ
األ حو ََل َف ُه َو َحل ُن ِ
حو َقولِ ِه َت َع َاَل﴿ :إِن
اخل َط ِ
اب َ ،ن َ
َملح َي ح
ََب
َ ُ ب َب ُ ب ب ُ َ َ ُ َ َب ُ
ي﴾؛ َف ِإ َّن ُه َيدُ ُّل َع ََل
يكن منكم عِْشون صابِرون يغلِبوا مِائت ِ
ريق َ
الو ِ
وب َث َب ِ
َّش ِة َ
َل ِب َط ِ
األ حو ََل.
ُو ُج ِ
ات َ
اح ِد لِل َع َ َ
وم ُامل َخا َل َف ِةَ ،و ُه َوَ :أ حن َي َ
كُون
انُُ :محت َل ٌ
َوال َّث ِ ُ
ف ِفي ِهَ ،و ُي َس َّمى َم ُ
فه َ
كحمَ ،و ُي َس َّمى َدلِ َيل ِ
اب(.)5
ُ
اخل َط ِ
احل ِ
املسكُوت َعن ُه ُُمالِف ًا لِ َ
لمنحطوق به ِيف ُ
ب(َ ،)6و ُه َو َأ حض َع ُف َهاَ ،و ِ
اآلخ ُذ بِ ِه َقلِ ٌيل.
فهو ُم ال َّل َق ِ
َوه َوُ َأ ْق َسام َُ :م ُ
( )1أي :ذلك الالزم.
( )2أي :املبالغة يف نقصان دينهن التي قصدها ÷.
( )3أي :ثبوت احلكم يف املسكوت عنه أوَل من ثبوته يف املنطوق به.
( )4أي :معناه.
( )5أي :الدليل املأخوذ من اخلطاب.
( )6نحو« :يف الغنم زكاة» ،فيفهم منه أن غّي الغنم َل زكاة فيها.

الص َف ِة(َ ،)1و ُه َو َأ حق َوىَ ،و ِ
وم
اآلخ ُذ ِب ِه َأ حك َث ُر .و َم ُ
وم ِّ
َو َم ُ
فه ُ
فه ُ
ط(َ ،)2و ُه َو َفو َق ُه َماَ ،و ِ
الَّش ِ
وم ال َغا َي ِة(َ ،)3و ُه َو
َّ
اآلخ ُذ ِب ِه َأ حك َث ُرَ .و َم ُ
فه ُ
ها َم حن ُطو َقا ِن.
وم ِإ َّن َما َ
وم ال َعدَ ِد(َ .)4و َم ُ
َأ حق َوى ِمن َحهاَ .و َم ُ
.و ِق َيلَ ُ :
فه ُ
فه ُ
رش ُط َ
فهو ِم ا ُمل َخا َل َف ِة َع ََل ا حل َق ِ
ول ِب ِهَ -أ حن َ
َل َخي ُحر َج
األ حخ ِذ ب َِم ُ
َو َ ح
األ حغ َل ()5
َل لِس َؤ ٍ
ال(َ )6أو َحا ِد َث ٍة ُمت َِجدِّ َد ٍة(َ ،)7أ حو
ال َكال َُم َُمح َر َج َ ِ
ب َ ،و َ ُ
ٍ
يص ا َمل حذكُورِ
َت حق ِد حيرِ َج َها َلة(َ ،)8أو َغ ح ِّي َذلِ َك ِِمَّا َيقت َِض ََت ِحص َ
ب ِّ
ِالذكحرِ (.)9
(*)

( )1نحو« :يف الغنم السائمة زكاة» ،فيفهم أن َل زكاة يف املعلوفة.
( )2نحو« :أكرم زيد ًا إن كان َيف املسجد» ،فيفهم أنك َل تكرمه يف غّي املسجد.
َ َ َ َّ
ُ
ام إَِل الليب ِل﴾ فيفهم ارتفاع وجوبه عند
الصي
( )3نحو قوله تعاَل﴿ :ث َّم أت ُِّموا ِ
دخول الليل.
َ ب ُ ُ ب ََ َ َ ب
ً
َ
( )4نحو ﴿فاج ِِلوهم ثمان ِي جِلة﴾ فيفهم حتريم الزيادة.
(*) ويف نسخة(( :ومفهوم «اَلستثناء  ،وإنام» ،وقيل :هام منطوقان))ذكر ذلك يف الطربي.
َّ
ُ
( )5أي :ما اعتيد يف أغلب األحوال ،نحو قوله تعاَلَ ﴿ :و َر َبائ ِ ُبك ُم الال ِِت ِِف
ُ ُ ُ
جورِك بم﴾ فال يؤخذ بمفهوم هذه اآلية.
ح
( )6نحو أن ُيسأل ÷ هل يف سائمة الغنم زكاة؟ فيقول :يف سائمة الغنم
زكاة؛ فال يؤخذ باملفهوم؛ ألن الوصف يف اجلواب إنام أيت به ملطابقة السؤال
فقط َل للتقييد.
( )7نحو أن يقال يف حرضته ÷ :لفالن غنم سائمة ،فيقول ÷:
((فيها زكاة)).
( )8نحو أن يعتقد املكلف أن يف املعلوفة زكاة ومل يعلمها يف السائمة ،فيقول ÷:
((يف السائمة زكاة)) فإنه َل يعمل ِبذا املفهوم.
( )9أي :أنه َل يؤخذ بمفهوم املخالفة إَل إذا مل تظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر
فائد ٌة أخرى غّي نفي احلكم عام عدا الوصف املذكور ،فإن ظهرت له فائدة فال
يؤخذ به.
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الح
يما ُو ِض َع حت َل ُه ِيف ح
املس َت حع َم َل ُة فِ َ
احل ِق ْي َقةُِ :ه َي ال َكلِ َم ُة ح
اص َط ِ
َ
)
3
(
)
2
(
)
1
(
ِ
الت َ
طالح َّي ٌة ،
اص
َّخا ُط ِ
ب َ ،و ِه َيُ :ل َغو َّي ٌةَ ،و ُعرفِ َّي ٌة َعا َّم ٌة َ ،و ح
َو َرش ِع َّي ٌة(َ ،)4و ِدين َّي ٌة(.)5

ت َل حفظ ًا
ت َلفظ ًا َو َم حعن ًَى َف ُم َت َباينَ ٌة(َ ،)6وإِن َّاحتَدَ ح
ُث َّم إ حِن َت َعدَّ َد ح
ت َم حعن ًَى
ت َل حفظ ًا َو َّاحتَدَ ح
َو َم حعنَى َف ُمنح َفرِ َد ٌة(َ ،)7وإ حِن َتعدَّ َد ح
ت َل حفظ ًاَ :فإِن ُو ِض َع ال َّل ُ
فظ
ت َمعنَى َو َّاحتَدَ ح
َتا ِد َف ٌة( ،)8وإ حِن َت َعدَّ َد ح
َف ُم َ َ
َت ِفي ِهَ -ف ُم َشك ٌ
او َت حت،
لِتِ حل َك ا َمل َع ِاين بِا حع ِت َبارِ َأ حم ٍر حاش ََتك ح
ِّك إ حِن َت َف َ
وجو ِد لِل َق ِد حي ِم َوا ُمل ححدَ ِ
ت َف ُمت ََواطِ ٌئ(،)9
او ح
ثَ ،وإ حِن َمل ح َت َت َف َ
كَا َمل ُ
ٍ
حينئذ َفإ حِن ح
اخ َت َل َف حت َح َقائِ ُق تِ حل َك ا َمل َع ِاين َف ُه َو ِ
اجلن ُحس،
َو
وان( ،)10وإَِلَّ َفهو النَّوع َكإِنس ٍ
كَحي ٍ
ان(َ ،)11وبَ حع ُض ُه حم َيعكِ ُس.
َ
ََ
َُ ح ُ حَ

( )1كاألسد للحيوان املفَتس.
( )2كالدابة لذوات األربع.
( )3كاصطالح النحويي يف جعلهم «الرفع» عالمة الفاعل بعد أن كان لالرتفاع
ضد اَلنخفاض.
( )4كالصالة لذات األذكار واألركان املخصوصة بعد أن كانت يف األصل للدعاء.
( )5كمؤمن ملن أتى بالواجبات واجتنب املقبحات.
( )6كاإلنسان والفرس ،وقعود وجلوس.
( )7كزيد يف مفهومه فإنه متحد لفظ ًا ومعنى.
( )8كاإلنسان والناطق.
( )9كدَللة اإلنسان عَل أفراده.
( )10فإن لفظه قد دل عَل معان ُمتلفة احلقائق ،كاإلنسان والفرس واجلمل .إلخ.
( )11فإن لفظه قد دل عَل معان متحدة احلقيقة ،كزيد وعمرو وبكر .إلخ.

الو ِ
َوإ حِن ُو ِض َع ال َّل ُ
لم َع ِاين ا ُمل َت َعدِّ َد ِة َلَ بِا حعتِ َبارِ َأ حم ٍر
فظ َ
احدُ لِ َ
َت فِي ِه َف ُه َو :ا ُمل حش ََت ُك ال َّل حفظِ ُّيَ ،ك َع ح ٍ
اجلار َي ِة.
حاش ََتك ح
ي لِ َ
لجارِ َح ِة َو َ
َف ْصلَُ :وا َمل َجازُُ ُ :ه َو ال َك ِل َم ُة ا ُمل حس َت حع َم َل ُة ِيف َغ ِّي َما ُو ِض َعت َل ُه ِيف
الح الت َ
ب لِ َع َ
ال َق ٍة(َ )1م َع َقرين ٍَة(َ ،)2و ُه َو َنو َعا ِن:
َّخا ُط ِ
ح
اصطِ ِ
رسلُ( :)3كَال َي ِد لِ حلنِّ حع َم ِةَ ،وال َع ِ
للربي َئ ِة(.)4
م َ
ي َّ
اعَ .و َقدح َيك ُ
استِ َعارةُ(َ :)5كاألَ َس ِد لِ َّلر ُج ِل ُّ
ُون ُم َركَّب ًا ك ََما
َو ْ
الش َج ِ

َت ِّد ِد ِيف َأ ٍ
مرَ :أ َر َ
اك ُت َقدِّ ُم رِ حج ً
ال َو ُت َؤ ِّخ ُر ُأ حخ َر حى.
لم َ
ُي َق ُال لِ ُ
َو َقدح َي َق ُع ِيف اإل حِسنَا ِد ِم ُثلَ :جدَّ ِّجدُّ ُه(َ .)6وَلس ِتي َف ِ
اء الكَال ِم ِيف
َذلِ َك َف ٌّن َ
آخ ُر.

اك ُ ِ
ي َامل َجازِ َواَل حش ِ ََت ِ
َح َل َع ََل َامل َجازِ (،)7
َو ِإ َذا َتر َّد َد
الكَالم َب َ
ُ
احل ِق َيق ِة ِب َعدَ ِم ا ِّط َرا ِد ِه(َ )8و ِص ِ
دق َنف ِي ِه(َ )9و َغّيِ
َو َيت ََم َّي ُز َامل َج ُاز ِم َن َ
تعلق ما للمعنى املجازي باملعنى احلقيقي.
( )1والعالقةٌ :
( )2أي :تدل عَل أن املتكلم مل يرد املعنى احلقيقي.
( )3إن كانت العالقة غّي املشاِبة.
( )4وهو اجلاسوس.
( )5إن كانت العالقة املشاِبة.
ُ
الرجل يف جدِّ ه.
( )6أي :جدَّ
( )7أي :علم كونه حقيقة يف أحد معنيي ،وتردد يف أنه حقيقة يف األخر فيكون مشَتكا؛ً
حأو َل فيكون جماز ًا ،كلفظ النكاح فإنه حقيقة يف الوطء وأما يف العقد فيحتمل
األمرين.
( )8كنخلة للرجل الطويل ،وَل يطرد يف كل طويل.
( )9كام يقال للبليد :ليس بحامر.

َذلِ َك(.)1

( )1أي :وغّي ذلك من القرائن.
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األَ ْمرَُ :ق ُ
حو ُه(َ ،)1ع ََل ِج َه ِة
ول ال َقائِ ِل لِ َغ ِّي ِه :ا حف َع حل َأ حو َن َ
وب ُل َغ ًة
لو ُج ِ
َاو َل ُه(َ .)3وا ُمل حخت َُار َأ َّن ُه لِ ُ
اَل حستِ حعال َِء(ُ )2مرِ يد ًا لِ َما َتن َ
رشع ًا؛ لِ ُم َبا َد َر ِة ال ُع َق ِ
الء إ ََِل َذ ِّم َع حب ٍد َمل ح َيم َتثِ حل َأ حم َر َس ِّي ِد ِه،
َو َ ح
الس َل ِ
ف بِ َظ َو ِ
وب.
الو ُج ِ
اهرِ األَ َوا ِمرِ َع ََل ُ
َو َِل حستِدح َلَ ِل َّ
ّيِها
اح ِة(َ ،)5والت حَّه ِد ِيد(َ ،)6و َغ َ
َو َقدح َترِ ُد ِص حي َغ ُت ُهِ :للنَّدح ِب(َ ،)4واإل َِب َ
جماز ًا.
ََ
َّكرارِ َ ،وَلَ ال َف حورِ َ ،وَلَ
َوا ُمل حخت َُار َأ َّن ُه َلَ َيدُ ُّل َع ََل ا َمل َّر ِةَ ،وَلَ الت َ
الَت ِ
رج ُع ِيف َذلِ َك إ ََِل ال َق َرائِ ِن(َ ،)7و َأ َّن ُه َلَ َيستَلزِ ُم
اخيَ ،وإِ َّن َما ُي َ
َّ َ
رف ال َع ِ
كر ُر ُه ب َِح ِ
ال َق َضا َء(َ ،)8وإِ َّن َما ُيع َل ُم َذلِ َك بِدَ لِ ٍ
يل َ
طف
آخ َرَ .و َت ُّ
يقـت َِض َتكحرار ا َمل حأمورِ بِ ِه( )9ا ِّت َفاق ًا ،وك ََذا بِ َغ ِّي َع ٍ
طف(َ )10ع ََل
َ
َ
ح
ُ
َ َ
( )1نحوه :ليفعل.
ٍ
نفسه أرف َع رتبة من املأمور.
( )2أيَ :عدُّ اآلمرِ َ
ب َُ َ ب
ُ
ب
( )3ليخرج التهديد ،نحو قوله تعاَل﴿ :اعملوا ما شِئتم﴾.
َ َ ُ ُ
وه بم إ بن َعل بِم ُت بم فِيه بم َخ ب ً
ْيا﴾.
( )4نحو قوله تعاَل﴿ :فَكت ِب
ِ
ِ
ُُ
َّ
َ
َ
ات﴾.
( )5نحو قوله تعاَلُ﴿ :كوا مِن الطيِب ِ
ب ُ
ب
( )6نحو قوله تعاَل﴿ :اع َملوا َما شِئ ُت بم﴾.
فاملرة كاحلج ،والتكرار كالصالة والصيام.
(َّ )7
ٍ
ٍ
ٍ
األمر القضا َء لذلك الفعل
( )8أي :إذا كان األمر بفرض معي مؤقت فال يستلزم
ُ
إذا مل يفعل يف وقته.
( )9نحو :صل ركعتي وصل ركعتي.
( )10نحو :صل ركعتي صل ركعتي.

ٍ
()2
ٍ ()1
مر
ا ُمل حخ َتارِ  ،إَِلَّ لِ َقرينةِ :م حن َت حعرِ حيف َأ حو َغ ح ِّي ِه َ .وإِ َذا َو َر َد األَ ُ
ٍ
صيل ح
ب َحت ُ
املأ ُمورِ ِب ِه َو َ ححت ِص ُيل َماَلَ َي ِت ُّم
ُمط َلق ًا َغ َّي َم حَّشوطَ -و َج َ

ِالشـ ِ
يث ك َ
إَِلَّ ِب ِه َح ُ
مر ب َّ
يء
الص ِح ُ
لم حأ ُمورِ َ .و َّ
يح َأ َّن األَ َ
َان َمقدُ ور ًا لِ َ
حس.
َل حي َس َهنحي ًا َع حن ِضدِّ ِهَ ،وَلَ ال َعك َ

القا ِئ ِل لِ َغّيِ ِهَ :
يَ :ق حو ُل َ
َل َت حف َع حل َأ حو َن حح َو ُهَ ،ع ََل َج َه ِة
َف حص ٌلَ :والنَّهِ ُ
َّهيَ .و حيقت َِض ُمط َل ُقه الدَّ َو َام(َ )3ل
اَلس ِت حعال َِء كَارِ ه ًا لِ َما َتن ََاو َله الن ُ
ُم َق َّيدُ ُه(َ .)4و َيدُ ُّل َع ََل ُق حب ِح َاملنحهِ ِّي َع حن ُه(َ ،)5
َل َف َسا ِد ِه(َ )6ع ََل ُامل حخ َتارِ

فيهام.

( )1نحو :صل ركعتي صل الركعتي.
( )2من القرائن املقتضية أن الثاين عبارة عن األول العاد ُة ،مثل« :اسقني ما ًء
اسقني ما ًء» فان العادة قاضية بأن مراده أن يسقيه ما ًء يزيل به العطش،
وذلك َيصل بمرة.
( )3املطلق هو الذي مل يقيد بوقت أو نحوه.
( )4املراد باملقيد :ما كان مقيد ًا بَّشط أو وقت ،نحوَ :ل تفتح بابك إن مل يكن
عندك أحد ـ أو ليالً.
ٍ
حينئذ حقيقة يف احلظر دون الكراهة.
( )5فيكون
( )6ألن معنى الفساد يف اليشء عدم ترتب ثمراته وآثاره عليه ،واملعلوم أن املنهي
عنه قد تَتتب ثمراته وآثاره عليه ،وذلك كطالق البدعة فإنه منهي عنه
وثمرته -وهي انفساخ النكاح-واقعة.
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ال َعا ُُّمُ :ه َو ال َّل ُ
فظ ا ُمل حستَغرِ ُق لِ َما َي حص ُل ُح َل ُه ِم حن ُدو ِن َت حع ِ
يي
اص ِب ِ
خالفِ ِه.
َمدح ُلولِ ِه(َ )1وَلَ عَدَ ِد ِه(َ .)2والَ ُّ ُ

َوالت ِ
عض َما َتنَاو َل ُه ال َعا ُّم(.)3
اج بَ ِ
َّخصيصُ :إ حِخ َر ُ
الَّش ِ
َو َأ ْل َفاظُ العمو ُِم :ك ٌُّلَ ،و َمجِ حي ٌعَ ،و َأ حس َما ُء ِ
ط،
اَل حس ِت حف َها ِمَ ،و َّ
()4
َوالنَّ ِ
وص ُ
ول ِ
حس(،)6
اجل حم ُع ا ُمل َض ُ
اف(َ ،)5وا َمل ُ
اجلن ِ ُّ
ك َر ُة ا َملنح ِف َّي ُة َ ،و َ

ال ِم ِ
ف ِب َ
مجع ًا(.)8
َوا ُمل َع َّر ُ
حس(ُ )7م حف َرد ًا َأ حو َ ح
اجلن ِ
َوامل ْختَارَُ :أن ا ُمل َت َك ِّل ِم َيدح ُخ ُل ِيف ُع ُمو ِم ِخ َطا ِب ِه(َ ،)9و َأ َّن َ ِجم حي َء
لمدح ِح َأ ِو َّ
الذ ِّم َلَ ُي حب ِط ُل ُع ُمو َم ُه(َ ،)10و َأ َّن َن ححوَ« :لَ أ َك حل ُت»
ال َعا ِّم لِ َ
ِ
ُوَلت؛ َف َي ِص ُّح ََت ِحص حي ُص ُه(َ ،)11و َأ َّن ُه ََي ُر ُم ال َع َم ُل بِال َعا ِّم
َعا ٌّم ِيف ا َمل حأك

( )1فتعيي املدلول نحو الرجال املعهودين.
( )2وتعيي املعدود نحو عَّشة.
( )3فالعام نحو« :فيام سقت السامء العَّش» ،واملخصص هلذا العام نحو(( :ليس
فيام دون مخسة أوسق صدقة)).
( )4نحو :ما من رجل ،وَ :ل رجل.
( )5نحو :عبيدي ،أو عبيد زيد ،يف قولك :أكرم عبيدي ،أو عبيد زيد.
( )6أي :الذي يراد به اجلنس نحو :الذي يأتيني فله درهم.
( )7الذي يراد به اَلستغراق.
َّ ب ب َ َ َ ُ
ب
س﴾ .واجلمع نحو :العبيد ،الرجال.
( )8فاملفرد نحو قوله تعاَل﴿ :إِن ِ
اْلنسان ل ِِف خ ٍّ
( )9نحو« :من أحسن إليك فأكرمه» ،فاملتكلم داخل يف عموم اَلكرام؛ لتناول
صيغة اخلطاب له بحسب اللغة.
َّ ب َ ب َ َ َ َ
ِيم﴾ فيثبت احلكم يف مجيع متناوَلته.
( )10نحو قوله تعاَل﴿ :إِن اْلبرار ل ِِف نع ٍّ
( )11بأن ينوي شيئ ًا معين ًا أو مكان ًا معين ًا ،و يستثني ذلك.

َق َبل ال َب حح ِ
ث َع حن ُمُ ِّص ِص ِه(َ ،)1و َيك ِفي ا ُمل َّطلِ َع َظ ُّن عَدَ ِم ِهَ ،و َّ
أن ِم حث َل:
﴿يَا َأ ُّي َها انلَّ ُ
ِ
ِ
وجدُ إَِلَّ بِدَ لِ ٍ
ُ
َ
يل َ
ُ
آخ َرَ ،و َأ َّن
ي
س
ن
م
ه
ي
ف
ل
خ
ي
َل
﴾
اس
َ دح
َ ح َ ُ َ
خول الن َِّس ِ
ُد َ
َقل الـ ََّّش ِع(،)2
اء ِيف ُع ُمو ِم «ا َّلذ حي َن آ َمنوا» َأو َنحوِ ُهِ -بن ِ
جلم َل ٍة َلَ خيَصصه ِذكره()4
َأو بِال َّت حغلِ ()3
ِ
ح
ُ ِّ ُ ُ ُ
يب َ ،و َأ َّن ِذك َحر ُحك ٍم ِ ُ
ي
ض ال َعا ِّم()6؛ إِ حذ َلَ َتن َِايف بَ َ
لِ َب حع ِض َها(َ ،)5وك ََذا َعو ُد َّ
الض ِم ِّي إ ََِل بَ حع ِ
َذلِ َك(ِ )7يف ا حل َم حسأ َل َت ح ِ
ي.
َوا َمل ْخ ِصصُُ :مت َِّص ٌل(َ ،)8و ُمنح َف ِص ٌل(.)9

( )1ألن املخصص يف الَّشع كثّي فيضعف ظن بقاء العموم عَل ظاهره فقد قيل:
ما من عموم إَل وقد دخله التخصيص.
( )2حلمل الصحابة والتابعي ما كان كذلك عَل اجلنسي؛ َلشَتاكهام يف صفة اإليامن.
( )3أي :تغليب الذكور عَل اإلناث؛ َلشَتاكهم يف صفة اإليامن.
( )4أي :ذكر احلكم مرة ثانية.
( )5نحو :قوله ÷ ((أيام إهاب دبغ فقد طهر)) مع قوله ÷ يف شاة
ميمونة(( :دباغها طهورها)) فتعم الطهارة كل إهاب وَل خيص الشاة.
( )6بمعنى أنه إذا ورد عام وبعده ضمّي يرجع إَل بعض ما تناوله العام َّ
فإن عود
َتصيص َالعا ِم بل يبقى عَل عمومه،
الضمّي إَل ذلك البعض َل يقتضـي
َ
َ ب ُ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ ب َ ب ُ َّ َ َ َ َ ُ
ُ
س ِهن ثال َثة قرو ٍّء﴾ فهذا
مثال ذلك قوله تعاَل﴿ :والمطلقات يَتبصن بأنف ِ
ِ َُُ َ
ُّ
َ
ُ
َّ
َّ
ُ
َ
عام للرجعيات والبوائن ،ثم قال تعاَل﴿ :وبعوِلهن أحق بِردِهِن﴾
والضمّي َل يعود إَل إَل الرجعيات فقط َل إَل البوائن؛ إذ الزوج َل يملك
رجعتهن ،فيبقى األول عَل عمومه وَل خيصصه عود الضمّي إَل البعض.
( )7أي :بي أن يذكر بعد العام حكم َل يتأتى إَل يف بعض أفراده ،وبي بقاء العام
عَل عمومه ،وَل بي عود الضمّي إَل بعض أفراد العام وبي العام ،فحينئذ
يبقى العام عَل عمومه.
( )8وهو الذي َل يستقل بنفسه كاَلستثناء والَّشط ونحوهام.
( )9وهو الذي يستقل بنفسه.

الص َف ُة(َ ،)2وال َغا َي ُة(،)3
َفاملت َِّصلُ:
َّش ُط(َ ،)1و ِّ
ح
اَلستِثنَا ُءَ ،والـ َّ ح
عض(.)4
َوبَدَ ُل ال َب ِ
اَلستثن ِ
َوا ُمل حخت َُارَ :أ َّن ُه َلَ َي ِص ُّح َت َر ِ
َاء إَِلَّ َقدح َر َتنَ ُّف ٍ
لع
اخي ح
س َأ حو بَ ِ
رِ ٍيقَ .و َأ َّن ُه َي ِص ُّح اِ حستِثنَا ُء األَكحثرِ (.)5
اجل َم ِل ا ُمل َت َعاطِ َف ِة
َو َأ َّن ُه ِم َن النَّ حف ِي إِث َب ٌ
ات(َ ،)6وال َع ُ
كسَ .و َأ َّن ُه بَ حعدَ ُ
َي ُعو ُد إ ََِل َمجِ حي ِع َها إَِلَّ لِ َقرين ٍَة(.)7
اع(،)8
السنَّ ُةَ ،واإل ح َ
ِمج ُ
َو َأ َّماُ املنْ َف ِصلُ َفه َُو :الكِت ُ
َابَ ،و ُّ
اس(َ ،)9وال َع حق ُل(َ ،)10وا َمل حف ُهو ُم(َ )11ع ََل ا حل َق ِ
ول بِ ِه.
َوال ِق َي ُ

( )1نحو :أكرم الناس إن كانوا علامء.
( )2نحو :أكرم الرجال العلامء.
َ
َ َب ُ
( )3نحو قوله تعاَلَ ﴿ :ول تق َر ُبوه َّن َح ََّّت َي بط ُه برن﴾.
( )4نحو :أكرم الناس قريش ًا.
( )5نحو قوله تعاَل﴿ :إ َّن ع َِبادِي َل بي َس ل َ َك َع َل بيه بم ُس بل َطان إ َّل َمن َّات َب َع َك م َِن بال َغاو َ
ين﴾
ِ
ِ
َ بَ ِ
ِ
اس َول َ بو َح َر بص ِ َت ب ُم بؤ ِمن َ
وهم األكثر؛ بدليل قوله تعاَلَ ﴿ :و َما أك ُ
َث َّ
انل ِ
ِي﴾.
ِ
( )6نحو :ما عندي له عَّشة دراهم إَل درهامً ،فهو إثبات للدرهم عند األكثر.
( )7نحو أن َيصل تناف بي اجلمل ،نحو :اَضب بني متيم ،والفقهاء ُهم
أصحاب الشافعي إَل أهل البلد الفالين ،فاجلملتان متنافيتان؛ َلختالفهام يف
اَلنشاء واخلرب فيعود إَل التي تليه.
( )8مثال َتصيص القرآن باإلجامع :إجامعهم عَل أن القريب إذا كان ِملوك ًا َل
يرث ،فهذا ُمصص لعموم أية املواريث.
( )9مثال التخصيص بالقياس :أن يقول الشارع َل تبيعوا املوزون باملوزون
تفاضالً ،ثم يقول :بيعوا احلديد باحلديد كيف شئتم ،فيقاس النحاس
والرصاص عليه بجامع اَلنطباع.
( )10مثال التخصيص بالعقل كام إذا قال الشارع :احلج واجب عَل الناس ،فإن
العقل قاض بخروج من مل يفهم اخلطاب كاألطفال واملجاني.
( )11مثاله أن يقال يف مفهوم املخالفة :يف الغنم زكاة ،فهذا عام للمعلوفة وغّيها ،ثم
يقول :يف الغنم السائمة زكاة ،فيدل باملفهوم عَل أن ليس يف املعلوفة زكاة.

الكِتَاب( )1والسنَّ ِة()2

يص ك ٍُّل ِم َن:
َوا ُمل حخت َُار َأ َّن ُه َي ِص ُّح ََت ِحص ُ
ِاآلحا ِد ِّي(.)4
بِ ِم حثلِ ِهَ ،وب َِسائِرِ َها(َ ،)3وا ُملتَواتِرِ ب َ
ص
قصـ ُر ال ُعمو ُم َع ََل َس َببِ ِه(َ ،)5و َأ َّن ُه َلَ ُخي ََّص ُ
َوا ُمل حخت َُارَ :أ َّن ُه َلَ ُي َ
ب َر ِاو حي ِه(َ ،)6وَلَ بِال َعا َد ِة(َ ،)7وَلَ بِ َت حق ِديرِ َما ُأ حض ِم َر ِيف
ال َعا ُّم ب َِم حذ َه ِ
وف َم َع ال َعا ِّم ا َملع ُط ِ
ا َمل حع ُط ِ
وف َع َلي ِه(َ ،)8و َأ َّن ال َعا َّم بَعدَ ََت ِحص ِ
يص ِه َلَ
يص
يما بَ ِق َي ،بَ حل َح ِقي َق ًةَ .و َأ َّن ُه َي ِص ُّح ََت ِص ُ
َي ِص ُّي َجمَاز ًا فِ َ
ض َعمو َم ِ
ي ِيف َق حط ِع ٍّي(،)10
اخلَ َ ِرب(َ .)9وَلَ َي ِص ُّح َت َع ُار ُ
ِ

َ ُّ

َُ َ ُ بَ بَ َ ُ
ال أ َجل ُه َّن﴾...
( )1مثال َتصيص الكتاب بالكتاب قوله تعاَل﴿َّ :وأولت اْلْح ِ
َ َ
َّ َ ب ُ
اآلية ،فإنه ُمصص لعموم قوله تعاَلَ ﴿ :واَّل َ
ِين ُي َت َوف بون مِنك بم َو َيذ ُرون
أ َ بز َو ً
اجا  ﴾...اآلية؛ ألن هذا عام للحامالت وغّيهن.
( )2مثال َتصيص السنة بالسنة قوله ÷(( :ليس فيام دون مخسة أوسق
صدق ًة)) فإنه ُمصص لقوله ÷(( :فيام سقت السامء العَّش)).
( )3أي :بسائر املخصصات املنفصلة ،فيجوز َتصيص الكتاب بالسنة واإلجامع
والقياس والعقل واملفهوم ،وكذلك السنة.
َ ُ َّ َ ُ ب َ َ َ َ َ ُ
اء ذل ِك بم﴾ فإنه عام يدخل فيه جواز
( )4نحو قوله تعاَل﴿ :وأحِل لكم ما ور
نكاح املرأة عَل عمتها وخالتها ،وقد خصص بقول النبي ÷:
((َل تنكح املرأة عَل عمتها وخالتها)).
( )5نحو قوله ÷ وقد سئل عن بئر بضاعة(( :خلق املاء طهور ًا َل ينجسه إَل
ما غّي لونه أو طعمه أو شمه)) فيعم هذا احلكم بئر بضاعة وغّيها.
( )6مثاله :ما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ قال(( :من بدل دينه فاقتلوه))
وكان يرى أن ذلك يف حق الرجال دون النساء فال خيصص العموم برأيه.
( )7نحو أن يقول :حرمت الربا يف الطعام ،فهذا عام تناول الرب وغّيه ،وعادة
املخاطبي تناول الرب فقط فال خيصص العام بالعادة.
( )8املقدَّ ر يف املعطوف هو كلمة «حريب»؛ ألن اإلجامع قائم عَل قتل املعاهد
بمثله وبالذمي ،فال جيب أن يقدر يف املعطوف عليه األول كلمة «حريب»
لتقديرها يف املعطوف ،وهو « :وَل ذو عهد يف عهده بكافر».
( )9كام يصح َتصيص األمر والنهي ،نحو قوله تعاَلُ َّ ﴿ :
اَّلل َخال ُِق ُك َ ب
َش ٍّء﴾
ِ
ُمصص بالعقل.
فإنه َّ
( )10كمسائل أصول الدين التي يستدل عليها بالسمع ،كالوعد والوعيد والشفاعة.

اصَ ،ف ُي حع َم ُل بِا ُملت ََأ ِّخرِ ِمن ُحه َماَ ،فإ حِن ُجهِ َل
َو َي ِص ُّح ِيف ال َعا ِّم َواخلَ ِّ
الت حَّأرِ ُ
يخ ا ُّطرِ َحا(َ .)1و َق َال َّ
َاو َل ُه،
يما َتن َ
عم ُل بِاخلَ ِّ
الشافِ ُّ
اص فِ َ
عيُ :ي َ
اص َأ حم َت َأ َّخ َر َأ حم ُجهِ َل ال َّتأرِ ُ
يخ.
يما عَدَ ا ُهَ ،ت َقدَّ َم اخلَ ُّ
َوبِال ِعا ِّم فِ َ
ُ:وامل ْط َلقَُ :ما َد َّل َع ََل َشائِ ٍع ِيف ِجن ِحس ِه(.)2
صل َ
َف ْ
خ َ ()3
َوامل َق َّيدُ بِ ِ
اص(َ .)4وإِ َذا َو َر َدا ِيف
ها كَال َعا ِّم َواخلَ ِّ
الفِ ِه َ .و ُ َ
اح ٍد ُحكِ َم بِال َّت حق ِ
ُحك ٍم َو ِ
ي ُمُ َتلِ َف ح ِ
ِمجاع ًا(َ ،)5لَ ِيف ُحك َحم ح ِ
ي ِمن
ييد إ ح َ
ي ا ِّت َفاق ًا( )6إَِلَّ ِق َياس ًا(َ ،)7وَلَ َح ُ
يث ح
نس ِ
اخ َت َل َ
ب َو َّاحتَدَ
الس َب ُ
ف َّ
ِج َ
ِ
اجلن ُحس(َ )8ع ََل ا ُمل حخ َتارِ (.)9
( )1لكن إنام يطرح من العام ما يقابل اخلاص فقط دون ما عداه.
( )2أي :يكون مدلول ذلك اللفظ حصة حمتملة حلصص كثّية من احلصص
املندرجة حتت مفهوم كل هلذا اللفظ نحو :أعتق رقبة.
( )3فهو ما دل عَل معي .واملراد به يف اَلصطالح :ما أخرج منه شائع يف جنسه
بوجه من الوجوه نحو :رقبة مؤمنة.
( )4أي :فيام ذكر فيهام ،من متفق عليه وُمتلف فيه ،وُمتار ومضعف ،فام جاز
َتصيص العام به جاز تقييد املطلق به ،وما َل فال.
( )5نحو :أطعم متيمي ًا ،أطعم متيمي ًا عامل ًا ،فالتقييد وجوب إطعام متيمي عامل .ويف
نسخة :اتفا ًقا ،وهو األوَل كام َل خيفى.
املطعم بالعامل.
التميمي
يقيد
فال
( )6نحو :أطعم متيمي ًا ،اكس متيمي ًا عامل ًا،
ُّ
ُ
( )7أي :بمعنى إذا كان هناك علة جامعة وجب إحلاق َأحدهام باآلخر ،كقياس التيمم
ُ ب
ُ
املطلق يف قوله تعاَلَ ﴿ :ف ب
ام َس ُح بوا ُب ِ ُو ُجوهِك بم َوأيب َدِيك بم مِن َ ُه﴾ ب عَل الوضوء
َ
ُ
ُ
َ
املقيد باملرافق يف قوله تعاَل﴿ :فاغسِلوا ُو ُجوهك بم َوأيبد َِيك بم إَِل ال َم َراف ِِق﴾.
حيث أطلق الرقبة يف كفارة الظهار،
( )8واحتد احلكم أيض ًا ،مثل كفاريت الظهار والقتل
ََ ب ُ َ
ب َب َب
َ
َّ
َ
َ
ير َرق َب ٍّة مِن قب ِل أن يتماسا﴾ ،وقيدها باإليامن يف
نحو قوله تعاَل﴿ :فتحر
ِ ََ ب ُ َ
ب
ير َرق َب ٍّة ُمؤم َِن ٍّة﴾ فإن السبب -وهو الظهار
كفارة القتل فقال تعاَل﴿ :فتح ِر
واليمي والقتلُ -متلف ،واجلنس -وهو العتق -متحد ،واحلكم متحد أيض ًا.
( )9عند املصنف واحلنفية سواء كان بجامع أم غّيه .ومذهب أصحابنا
واملتكلمي واألظهر من مذهب الشافعي وأصحابه :أنه َيمل املطلق عَل
القياس التقييدَ  ،وإَل فال.
املقيد إن اقتىض
ُ

َ ُ َ َّ
ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ َ َّ
َ ُ َّ ُ
ل
و
ؤ
امل
و
ر
اه
الظ
و
،
ن
ي
ب
امل
و
ل
م
ج
امل
ي
ف
:
ع
ِ
ِِ
ِ
ِ
اب ِ
الباب الس ِ

امل ْج َملَُ :ما ََل ُي حف َه ُم
ي ِب ِه
َوال َب َيانُ هنَاَ :ما َي َت َب َّ ُ

ا ُمل َرا ُد
ا ُمل َرا ُد

ِب ِه َت حف ِصي ً
ّي ُم َقا ِب ُل ُه(.)2
ال(َ .)1وامل َب َّ ُ
ب ِ
اب ا ُمل حج َم ِلَ .و َي ِص ُّح ال َب َي ُ
ان
ِاخل َط ِ

الس حم ِع َّي ِةَ ،وَلَ َيلز ُم ُش حه َر ُة ال َب َيا ِن ك َُش حه َر ِة ا ُمل َب َّ ِ
ي(.)3
ِبك ٍُّل ِم َن األَ ِد َّل ِة َّ
()4
َاحل ِّثَ ،و ِيف
َو َي ِص ُّح ال َّت حعل ُق ِيف ُح حس ِن َّ
اليش ِء بِا َملدح ِح ؛ إِ حذ ُه َو ك َ

ُق حب ِح ِه بَ َّ
الذ ِم؛ إِ حذ ُه َو آ َكدُ ِم َن الن حَّه ِي(.)5
َو ا ُمل ح
َي َم ُل َع ََل
َار َأنَّ ُه َلَ إ حِمجَ َال ِيف اجلَ حم ِع ا ُملنَكَّرِ ؛ إِ حذ ُ ح
خت ُ
األَ َق ِّل(َ ،)6و َلَ ِيف َحترِ ي ِم األَ حعيَا ِن()7؛ إِ حذ َُي َم ُل َع ََل ا ُمل حعتَادِ ،

َ
َّ َ
الصالةَ﴾ فإن العرب كانت َل تفهم من
( )1فاملجمل نحو قوله تعاَل﴿ :أق ِ ِم
الصالة إَل الدعاء ،وأراد ِبا الشارع هنا غّي الوضع األصل وأمجله حيث مل
يبي مراده يف اللفظ ،بل بينه بفعله ÷ حيث قال(( :صلوا كام رأيتموين
أصل)).
( )2وقد يكون مسبوقا بإجامل وقد َل يكون ،نحو :السامء واألرض ،وقوله
َ َّ ُ ُ
كل َ ب
َش ٍّء َعل ِيم﴾ إذا قيلت ابتداء.
تعاَل﴿ :واَّلل ب ِ ِ
( )3أيَ :ل يلزم إذا كان املجمل متواتر ًا أو جلي ًا أن يكون املبي مثله ،بل جيوز أن
يبي القطعي بالظني ،واجلل باخلفي.
َ َّ َ َ ب َ ب َ ٌّ َ ب ُ
( )4نحو قوله تعاَل﴿ :واَّلِين ِِف أموال ِ ِهم حق معلوم﴾.
َ َّ َ َ ب ُ َ َّ َ َ َ ب َّ َ
( )5نحو قوله تعاَل﴿ :واَّلِين يك ِِنون اَّلهب والفِضة ﴾...اآلية .واملراد هنا:
أن تعلق املدح بالعام أو غّيه َل يصّيه جممالً.
( )6نحو :رجال ،فيحمل عَل أقل ما يدل عليه وهو ثالثة؛ إذ هو املتيقن دخوله
يف اخلطاب واألصل براءة الذمة عن الزائد.
ُ َ ب َ َب ُ
كمب
(ُ )7أي :يف التحريم املضاف إَل األعيان ،نحو قوله تعاَل﴿ :ح ِرمت علي
ُ ُ
أ َّم َهاتك بم﴾ فيحمل ذلك عَل املعتاد كالوطء يف املوطوء ،واألكل يف املأكول،
ونحو ذلك.

وص(َ ،)1وَلَ ِيف َنحوِ َ(( :لَ َصال َة إَِلَّ
َوَلَ ِيف ال َعا ِّم ا َمل حخ ُص ِ
ِب َط ُه ٍ
ور))(َ ،)2و((األَ حع َم ُال بِالنِّ َّي ِ
ات))(َ ،)3و(( ُرفِ َع َعن ُأ َّم ِتي
اخلَ َط ُأ َوالن حِّس َي ُ
ان))(.)4
()5
وز
جي ُ
جي ُ
يغ؛ إِ ِذ ال َق حصدُ ا َمل حص َل َح ُة َ .وَلَ َ ُ
َو َأ َّن ُه َ ُ
وز َت حأ ِخ ُّي ال َّت حب ِل ِ
يص َع حن َو حق ِ
َت ِ
أخ ُّي ال َب َيا ِن َوَلَ الت ِ
ِمجاع ًا؛ إِ حذ َي َلز ُم من
اج ِة إ ح َ
َّخص ِ
احل َ
ت َ
ت ِ
يف ب َِما َلَ ُي حع َل ُم(َ ،)6ف َأ َّما َع حن َو حق ِ
اب َفا ُمل حخت َُار
ذلك ال َّت حك ِل ُ
اخل َط ِ

ك ِيف األَمرِ والن ()7
السا ِم ِع ال َب حح ُث(َ ،)8وَلَ
َج َو ُاز َذلِ َ
ح َ
َّهِي َ ،و َع ََل َّ
ِ
وز َذلِ َك ِيف األَ حخ َبارِ (.)9
جي ُ
َُ

إجامل فيه
بمبي كام لو قيل :اقتلوا املـَّشكي إَل أهل الذمة ،فاملختار أنه َل
(ِّ )1
فيصح اَلحتجاج به عَل ما بقيَ ،ل بمجمل نحو قوله تعاَل﴿ :أُح َِّلتب
َ ُ ب َ َ ُ ب َ ب َ َّ
بَ َ ُ
لكم ب ِهيمة اْلنع ِ
ام إِل َما ُيتَل َعليبك بم﴾.
( )2ونحو َ :ل وِل إَل بوِل مام نُفي الفعل فيه واملراد نفي صفته.
( )3أي :فيام قَص فيه الفعل عَل أمر واملعلو ُم أنه يوجد من دونه.
( )4أي :مام نُفي ذاته واملراد نفي لوازمها.
( )5فيجوز أن يكون يف التأخّي مصلحة يعلمها اهلل تعاَل.
( )6فال جيوز أن خياطبنا اهلل بالصالة مثالً وقد علمنا أنه مل يرد ِبا املعنى اللغوي
من غّي أن يبي لنا ما قصد ِبا مع تضيق وقتها فهذا ِمتنع إجامع ًا.
َ َ ُ ب ُ ب َ َ َّ ً
ِي َكفة﴾ فهذا عام ومل يسمعوا َتصيصه -
ْشك
( )7نحو قوله تعاَل﴿ :وقات ِلوا الم ِ
وهو قوله ÷(( :سنوا ِبم سنة أهل الكتاب)) -إَل بعد حي.
( )8أيَ :ل يعمل به إَل بعد البحث عن ُمصصه.
( )9إذ السامع إذا ُ
أخرب بعموم اعتقد شموله فيكون إغراء باجلهل فيقبح.

ظ ِ
صلَ ُ:وال َّ
َّص(َ ،)1و َع ََل َما
َف ْ
اهرَُ :قد ُيط َل ُق َع ََل َما ُي َقاب ُِل الن َّ
ي َقاب ُِل ا ُملجم َل( ،)2و َقد تقدَّ ما)3(.
ُ
َ َ َ
ح َ
ف ال َّل حف ِ
َف َظ ِ
اهرِ ِه(َ .)4والت ِ
ظ
َّأو ُيلََ :ص ُ
َواملؤَ َّولَُ :ما ُي َرا ُد ِب ِه ِخال ُ
()5
عض َمدح ُلوَلَتِ ِه لِ َقرِ حين ٍَة
َصه عَل بَ ِ
َع حن َح ِقي َقتِ ِه إ ََِل َجمَازِ ِه َ ،أو َق ح ُ
ته َما(َ ،)6و َقد َيك ُ
رجحٍ (،)7
ُونَ :قريب ًا َف َيك ِفي فِي ِه أ حد َنى ُم ِّ
ا حقت ََض ُ
()8
تعسف ًا َف َ
ال ُي حق َب ُل (.)9
َوبَعيد ًا َف َي ححت ُ
َاج إ ََِل َأ حق َوى َ ،و ُم َّ

۞۞۞۞۞

( )1فتكون حقيقته :ما أفاد معنى َيتمل غّي املقصود.
( )2فتكون حقيقته :ما يفهم املراد به تفصيالً.
( )3أي :النص واملجمل.
َ
َ
َب ََ ُ َ ب ُ
ان﴾.
( )4نحو﴿ :بل يداه مبسوطت ِ
( )5كتأويل اليد يف بعض األيات بالنعمة؛ َّملا قامت الدَللة العقلية القاطعة عَل
نفي التجسيم.
( )6أي :الَصف والقَص .والصواب :اقتضته ،ألن الضمّي العائد إَل املتعاطف
بـ«أو» جيب إفراده؛ لعوده إَل واحد مبهم.
( )7كام يف تأويل اليد بالنعمة فإهنا جماز قريب؛ لقوة العالقة.
( )8كتأويل بعض احلنفية وبعض أئمتنا  %قوله تعاَل﴿ :فَإ بط َع ُ
ام سِت ِيَ
ِ
م بِسك ً
أكثر.
ِينا﴾ بأن املراد فإطعام طعام ستي مسكين ًا لواحد أو
ُ
َ
ُ ُ
ُ
( )9كتأويل الباطنية لألمهات يف قوله تعاَلُ ﴿ :حر َم ب
ت َعل بيك بم أ َّم َهاتك بم﴾ بأن
ِ
ِبن العلامء ،وبالتحريم حتريم ُمالفتهم ،وانتهاك حرمهم ،ونحو ذلك.
املراد َّ

َّ ْ
ْ َ ُ َّ ُ
خ
س
الن
ي
ف
:
ِ
امن ِ
الباب الث ِ

عي ِب َط ٍ
ريق َرش ِع ٍّي َم َع
احل حك ِم الـ ََّّش ِّ
النَّسخُُ :ه َو إ َِزا َل ُة ِم حث ِل ُ
َت َراخٍ بَين َُه َما(.)1
()2
نسخُِ َما ُق ِّيدَ
َوا ُمل حخت َُار َج َو ُاز ُه َوإ حِن َمل َي َق ِع اإلِش َع ُار ِب ِه َأ َّوَلًَ ،و ِ
ِيد(َ ،)3وإ ََِل َغ ِّي ب ٍ
بِالت حَّأب ِ
حس(،)6
دل(َ ،)4واألَ َخ ِّ
ف بِاألَ َش ِّق( )5كَا حل َعك ِ
َ
احل حك ِم َمجِيع ًا(َ ،)7و َأ ِ
ها ُد َ
َ
اآلخرِ (،)8
ون
َوالت َ
حد ِ َ
ِّالو ِة َو ُ
( )1كنسخ القبلة من بيت املقدس إَل البيت احلرام.
َ َّ
َب َ بَ َ َ ب َ ُ
كمب
( )2والذي وقع
اإلشعار به َ نحو قوله تعاَل﴿ :والال ِِت يأَت ِي ُالفاحِشة م بِن ن ِسائ ِ
َ ب َ ب ُ َ َ ب َّ ب َ َ ً ب ُ ب َ ب َ ُ َ
ُ
ب
وت َحَّتَّ
ُ
َّ
ُ
فاستش ِهد بوا عل َي ِهن أربعة م َِنكم فإِ ًن ش ِهدوا فأمسِ كوهن ِِف اْلي ِ
َ َ َ َّ ُ َّ َ ب ُ ب َ ب
َي َع َل َّ ُ
اَّلل ل ُه َّن َسبِيال﴾ [النساء ،]15:قيل :السبيل النكاح ،وقيل:
يتوفاهن الموت أو
َّ ُ
ْ
َّ
ُ
احلد الذي يف سورة النور ﴿ الزانِية والز ِاِن فاج ِِلوا[﴾...من آية.]2
( )3إن كان التأبيد قيد ًا للفعل ،نحو أن يقول :صومو ًا أبد ًا ،فيجوز َتصيصه؛ ألنه
بمثابة التأكيد بـ«كل» ،و«أمجعي» ،وهو-أي :املؤكد -جيوز َتصيصه
فيجوز نسخه؛ ألن النسخ والتخصيص واحد.
ً
( )4يعني :أنه جيوز نسخ التكليف من غّي تكليف آخر بدَل عنه ،كنسخ وجوب
تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول ÷ إن مل تكن بعد النسخ مندوبة.
( )5نحو :نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان.
( )6أي :كام أنه جائز نسخ األشق باألخف كنسخ وجوب مصابرة كل طائفة من
املسلمي لعَّشة أمثاهلم بوجوب مصابرتم الضعف-أي :املثل-للضعف.
حمرمات» ثم
( )7نحو قول عائشة« :كان فيام أنزل من القرآن عَّش رضعات ِّ
نسخ َن بخمس ،فقد نسخ لفظه وحكمه[ .وهذا جمرد مثال].
( )8مثال نسخ التالوة وبقاء احلكم :ما روي عن عمر« :مام أنزل اهلل تعاَل يف
كتابه :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجوهام البتة»[ .وهذا جمرد مثال] ،ومثال
نسخ احلكم وبقاء التالوة :نسخ اَلعتداد باحلول يف حق املتوىف عنها الثابت
َّ َ
َ َ ً َ بَ ب َ ب َ ب
اج﴾ بقوله تعاَلَ ﴿ :و َّاَّل َ
ِين ُي َت َوف بون
بقوله تعاَل﴿ :متاًع إَِل اْلو ِل غ
ْي إِخ َر ٍّ

=

كس إ حِن
فهو ِم ا ُملوا َف َق ِة َم َع َأصلِ ِه(َ ،)1و َأصلِ ِه ُدو َن ُه(َ ،)2وك ََذا ال َع ُ
َو َم ُ
َمل َيك حن َف حح َوى(.)3

وز َن ُ
الز َيا َد ُة َع ََل ال ِع َبا َد ِة
اليش ِء َق َبل إِمكَا ِن فِ حعلِ ِه(َ .)4و ِّ
جي ُ
َوَلَ َ ُ
سخ َّ ح
جيزِ ئ ا َملزيدُ َع َلي ِه ِم حن ُد ِ
َّقص ِم َنها َن ٌ
َن ٌ
سخ
وهنَا(َ ،)5والن ُ
سخ َ َهلا إ حِن َمل ح ُ ح
لسا ِق ِ
ميع َع ََل ا ُمل حخ َتارِ (.)6
لِ َ
ط ا ِّت َفاق ًاَ ،لَ لِ حل َج ِ
َوَلَ َي ِص ُّح َن ُ
ِمجاع ًا(َ ،)7وَلَ الن حَّس ُخ ِِب َِما
اس إ ح َ
سخ اإل ح َ
اع َوَلَ ال ِق َي ِ
ِمج ِ
ِآحا ِد ٍّي(.)9
َع ََل ا ُمل حخ َتارِ (َ ،)8وَلَ ُمت ََوا ِت ٍر ب َ

ب ُ ب َ َ َ ُ َ َ ب َ ً َ َ َ َّ ب َ َ ب ُ َّ َ ب َ َ َ َ ب ُ َ َ ب ً َ َ َ ب
ْشا فإِذا بَلغ َن
َمِنكم ويذرون أزواجا يَتبصن بِأنف بسِ ِهن أَربعة أشه ٍّر ب وع
َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ب ُ ب َ َ
بُ
ب
وف َو َّ ُ
اَّلل بماَ
ُ
أجلهن فال جناح عليكم ف
س ِه َّن بِال َمعر ِ
ِيما ف َعل َن ِِف أنف ِ
ِ
َ ُ َ َ
ت بع َملون خبِْي﴾ [البقرة.]234
( )1نحو :أن ينسخ حتريم الرضب وأصله الذي هو حتريم التأفيف.
( )2نحو :أن ينسخ حتريم التأفيف ويبقى حتريم الرضب.
( )3أي :بل كان حلن ًا ،نحو :أن ينسخ وجوب ثبات الواحد للعَّشة ويبقى
األصل ،وهو ثبات العَّشين للامئتي.
( )4فال جيوز أن يقول :حجوا هذه السنة ،ثم يقول قبل يوم عرفةَ :ل حتجوا.
( )5نحو زيادة ركعة أو سجدة يف إحدى الصلوات فإن هذه الزيادة تبطل إجزاء
املزيد عليه.
( )6فلو نقصت ركعة من أربع ثبت الباقي عَل الوجوب من غّي دليل ثان ،فلو
كان نسخ ًا َلفتقرت إَل دليل آخر وهو باطل باَلتفاق.
( )7الظاهر أن هذا قول األكثر كام هو مذكور يف بسائط هذا الفن.
( )8ألنه َل نسخ بعد وفاته ÷.
( )9ألن الظني َل يقابل القطعي.

َو َط ُ
َّص ِمن ال َّنب ِِّي ÷َ ،أ حو ِم حن
َّسخِ :إ َّما الن ُّ
ريقنا إ ََِل ال ِع ِ
لم بِالن ِ
اع ََصَي ًا(َ )1أ حو َغ َّي ََص ٍ
ارض
َأ حه ِل اإل ح َ
يح(َ ،)2و ِإ َّما َأ َم َار ٌة َقوِ َّي ٌةَ ،ك َت َع ِ
ِمج ِ
ين ِم حن ك ُِّل َو حج ٍه َم َع َمعرِ َف ِة ا ُملت ََأ ِّخرِ ِبن حَق ٍل(َ ،)3أو َقرين ٍَة َقوِ َّي ٍة
رب ِ
ا َ
خل َ َ
ٍ ()5
ٍ()4
عم ُل ب َِذلِ َك ِيف ا َمل حظنُو ِن(َ )6ف َق حط َع ََل ا ُمل حخ َتارِ .
َك َغ َزاة  ،أو َحا َلة ؛ َف ُي َ

۞۞۞۞۞

( )1نحو أن يقولوا :نُسخ هذا ِبذا ،أو هذا ناسخ وهذا منسوخ.
( )2بأن ذكر ما هو يف معنى الَصيح ،نحو قوله ÷(( :كنت هنيتكم عن
زيارة القبور أَل فزوروها)).
( )3من أحد الصحابة كأن يقول :هذا اخلرب متأخر عن ذاك ،و هذه اآلية نزلت
قبل تلك.
( )4نحو أن يقول الصحايب :نزلت هذه األية يف غزوة بدر وتلك يف غزوة أحد.
( )5نحو أن يقول الصحايب :هذا اخلرب يف خامس اهلجرة وذلك يف سادسها.
( )6أي :إذا كان اخلرب الذي عرف ُ
نسخه بأي هذه األمارات مظنون ًا فقط.

ْ َ َ َّ ْ
ْ
َ ُ َّ ُ
يد
ل
ق
الت
و
اد
ه
ت
االج
ي
ف
:
ِ ِ
ِ ِ
اسع ِ
الباب الت ِ

اد :حاس ِت َفر ُ
صيل َظ ٍّن ب ُِح ٍ
كم َرش ِع ٍّي.
االج ِت َه ُ
ْ
سع ِيف َحت ِ
الو َ
اغ ال َف ِقي ِه ُ
اط َ
كَّن ِم حن ِا حس ِت حن َب ِ
َو َ
الَّش ِع َّي ِة َع حن َأ ِد َّل ِت َها
الف ِق ُيهَ :م حن َيت ََم ُ
األ ححكَا ِم َّ ح
َاج ِإ َلي ِه ِفي ِهِ :م حن ُع ُلو ِم
كَّن ِم حن َذ ِل َك َم حن َح َّص َل َما ََيت ُ
ال َّت حف ِصي ِل َّي ِةَ ،و ِإ َّن َما َيت ََم ُ
الع َر ِب َّي ِة(َ )1و َ
ول(َ )2وال ِ
األ ُص ِ
اع(.)5
الس َّن ِة(َ )4و َم َسا ِئ ِل ا ِإل َ
كت ِ
َ
َاب(َ )3و ُّ
مج ِ
ال(َ ،)6و َأ َّن ُه َلَ
َوا ُمل حخت َُارَ :ج َو ُاز َتع ُّب ِد النَّب ِِّي ÷ بِاَل حجتِ َها ِد َع حق ً
ك وَلَ انتِ َفائِ ِه ،و َأنه َقد وقع ِِمن عاَصه ِيف َغيبتِ ِه()7
َق حطع بِو ُقوع َذلِ َ

َ ح
حَ
َ َّ ُ َ َ َّ ح َ َ َ ُ
َ ُ ِ
()8
ات(َ )9م َع َو ِ
احل َّق ِيف ال َقط ِع َّي ِ
ف
اح ٍدَ ،وا ُمل َخالِ ُ
رضتِ ِه َ ،و َأ َّن َ
َو َح ح َ
ُمُ حطِ ٌئ آثِ ٌم.
( )1من نحو ،وتـَصيف ،ولغة ،وهي -أي :اللغة -اَلطالع والبحث يف قواميس
اللغة ،أي :مفرداتا.
( )2واملراد ِبا أصول الفقه.
( )3وَل يشَتط معرفة الكتاب كله بل أيات األحكام ،وقد قدرت بخمسامئة آية.
( )4وَل يشَتط حفظ أحاديث السنة غيب ًا بل يكفيه كتاب مصحح جامع ألكثر ما
ورد يف األحكام.
( )5أي :املسائل التي أمجع عليها الصحابة والتابعون وجمتهدو األمة ،وقد قيل:
إهنا سبع عـَّشة مسألة.
( )6فيام َل نص فيه.
( )7بدليل خرب معاذ حي وجهه النبي ÷ إَل اليمن حيث قال« :أجتهد رأيي»،
وأقره ÷.
َّ
( )8كحكم سعد بن معاذ يف بني قريظة يف حرضته ÷ بقتلهم وسبي
ذرارهيم ،فقال ÷(( :لقد حكمت بحكم اهلل من فوق سبعة أرقعة)).
( )9و هي التي تكليفنا فيها بالعلم اليقي.

ٍ
يبَ ،و َأ َّن ُه َلَ
يها ُم ِص ٌ
َو َأ َّما ال َّظنِّ َّي ُة( )1ال َع َملِ َّي ُة(َ )2فك ُُّل ُجمحتَهِ د فِ َ
ظرِ لِتِكحرارِ ()3
كرير النَّ َ
ب َعلي ِه
احلا ِد َث ِة(َ ،)4و َأ َّن ُه َجي ُ
َ
َي حل َز ُم ا ُمل حجتَهِ دَ َت ُ
َ
ال َب حح ُث َعن الن ِ
ص َحتَّى َي حع َل َم َأ حو َي ُظ َّن عَدَ َم ُه َماَ .و َأ َّن ُه
َّاس ِخ َوا ُمل َخ ِّص ِ
وز َل ُه َت حقلِيدُ َغ ِّي ِه َم َع َمت َ ُّكنِ ِه ِم حن اَل حجتِ َها ِدَ ،و َلو َأ حع َل َم ِمنح ُه َو َل حو
جي ُ
َلَ َ ُ
اجت ََهدَ ا ِّت َفاق ًا.
َي ُر ُم بَعدَ َأ ِن ح
يما َخي ُُّص ُهَ ،و َ ح
َص َحابِياَ ،و َلو ِف َ

جيحَ ،فإ حِن َمل ح َي حظ َه حر
ات َر َج َع إ ََِل َّ
َوإِ َذا َت َع َار َض حت َعلي ِه األَ َم َار ُ
الَت ِ
َّيَ ،و ِق َيلُ :يق ِّلدُ َأ حع َل َم ِمنح ُهَ ،و ِق َيلَ :ي ِ
َل ُه ُر حج َح ٌ
رج ُع إ ََِل
انَ ،ف ِق َيلُ :خي َّ ُ
ُحك ِم ال َع حق ِل.
وَلَ ي ِصح لِمجتَهِ ٍد َقوَلَ ِن متنَا ِق َضا ِن ِيف و حق ٍ
ت َو ِ
اح ٍدَ ،و َما
َ
ح
َ َ ُّ ُ ح
ُ
()5
َُيكَى َعن َّ
ب ا ُمل حجتَهِ ِد:
عر ُ
ف َم َ
ذه ُ
فمت ََأ َّو ٌل َ ،و ُي َ
الشافِ ِع ِّي ¦ ُ
يح(َ ،)6وبِال ُعمو ِم َّ
الشا ِم ِل ِم حن كَال ِم ِه(َ ،)7وب ُِم َما َثل ِة َما
بِن َِّص ِه َّ ِ
الـَص ِ
َغ ِّي
ِيف
َوبِ َت حعلِيلِ ِه بِ ِع َّل ٍة
َع َلي ِه(،)8
ص
وجدُ
ُت َ
َن َّ

( )1أي :التي تكليفنا متعلق فيها بالظن.
( )2أي :املطلوب منَّا فيها العمل دون اَلعتقاد.
( )3يف حابس ولقامن« :لِتَك َُّرر».
( )4بل يكفيه النظر األول ما دام ذاكر ًا له.
( )5أصح ما يتأول له بأن له يف املسألة قولي :قال بأحدهام ،ثم قال بضده من بعد
واعتمده.
( )6نحو أن يقول :املثلث حرام.
( )7نحو أن يقول :كل مسكر حرام ،فيعلم أنه َيرم املثلث عنده.
( )8نحو أن يقول :الشفعة جلار الدكان ،فيعلم أن جار الدار مثله عنده؛ إذ َل فرق
بي الدار والدكان.

ص َع َلي ِه(َ ،)1وإ حِن ك َ
يص ال ِع َّل ِة(َ .)2وإِ َذا
َان َي َرى َج َو َاز ََت ِحص ِ
َما َن َّ
ٍ
ِيذ ُ
ب َع َلي ِه إ َ
ان ُم َق ِّل ِد ِهَ .و ِيف َج َوازِ َ ََتزُّ ِؤ
اجتِ َهاد َو َج َ
َر َج َع َع حن ح
َف(.)3
اَل حجتِ َها ِد ِخال ٌ
اع َق ِ
َل ُش حب َه ٍةَ .و َ
ول ال َغّيِ ب َِال(ُ )4ح َّج ٍة َو َ
وز
َل َ ُجي ُ
صل َ
َف ْ
ُ:والت َّْق ِل ْيد ُ :ا ِّت َب ُ
الت حَّق ِليدُ ِ :يف ُ
َل ِيف ال ِع حل ِم َّي ِ
األ ُص ِ
اتَ ،و َ
ول َو َ
ب َع َل َيها(.)5
يما َي ََت َّت ُ
َل ِف َ
ب ِيف ال َع َم ِل َّي ِة ا حل َم ححض ِة ال َّظ ِّن َّي ِة َو َ
َو َ ِ
الق حط ِع َّي ِةَ ،ع ََل َغ ح ِّي ُامل حجتَهِ ِد.
جي ُ
حث َع حن ك ََم ِ
َو َع ََل ا ُمل َق ِّل ِد ال َب ُ
ال َم حن ُي َق ِّلدُ ُه ِيف ِعلم ِهَ ،و َعدَ ا َل ِت ِه،
يل َو َف ِ
انتصابُ ُه لِل ُف حت َيا ِيف بَ َل ِد ُ ِحم ٍّق َ
َل ُ ِ
اسق ِه.
جي ُيز َت حق ِل حيدَ كَا ِفرِ الت حَّأ ِو ِ
َو َيك ِفي ِه َ
تَ ،و َ
َو َي َت َح َّرى َ
احل ُّي َأ حو ََل ِم َن ا ِمل ِّي ِ
األ حع َل ُم ِم َن
األ َ
كم َل إِن َأ حم َك َن ُهَ .و َ
رعَ ،و َ
َ
ور َ
ون(َ )6أ َ
ب
وَل ِم حن َغ حّي ِِهمَ .وا حل ِت َز ُام َم حذ َه ِ
األ ِئ َّم ُة ا َمل حش ُه ُ
األ حو ِ
ِإ َما ٍم ُم َع َّ ٍ
ب
ي َأ حو ََل ِا ِّت َفاق ًاَ ،و ِيف ُو ُجو ِب ِه ِخال ٌ
ذه ِ
َف(َ ،)7وبَعدَ ا حل ِت َزا ِم َم َ
كم ُم َع َّ ٍ
ُجمحتَهِ ٍد ُمج َل ًة ،أو ِيف ُح ٍ
ب َذلِ َك َع ََل
يََ -ي ُر ُم اَلن ِت َق ُال ِب َح َس ِ
يح َن ِ
َل إ ََِل َت ِ
ا ُمل حخ َتارِ ِ ،إ َّ
فس ِه إ حِن ك َ
َان َأ حه ً
جيح.
ال لِ َّلَت ِ
رج ِ

( )1نحو أن يقولَ :يرم التفاضل يف بيع الرب بالرب؛ لالستواء يف اجلنس والتقدير،
فيعلم منه أن مذهبه يف الشعّي كذلك.
( )2أي :ولو كان مذهبه جواز َتصيص العلة فال يمنعنا من اجلزم بثبوت احلكم
حيث وجدت العلة.
( )3األوَل اجلواز فيجوز أن جيتهد يف مسألة دون مسألة .كام هو مذهب
املؤيد باهلل واملنصور باهلل والداعي واإلمام َييى وغّيهم.
( )4يف لقامن« :من دون».
( )5وذلك كاملواَلة واملعاداة.
( )6كزيد بن عل وزين العابدين والقاسم واهلادي وغّيهم.
( )7الصحيح عدم الوجوب.

وي ِصّي ملتَزِ م ًا بِالنِّي ِة ،و ِق َيل :مع َل ٍ
فظ َأو َع َم ٍلَ ،و ِق َيل :بِال َع َم ِل
َ َ
َّ َ
ََ ُ ُ
وع ِيف ال َع َم ِلَ ،و ِقي َل :با حعتِ َقا ِد ِص َّح ِة َقولِ ِه،
َوحدَ ُهَ ،و ِق َيل :بِالـ َُّّش ِ
َو ِقي َل :ب ُِم َج َّر ِد ُسؤالِ ِه.
ف ِيف َجوازِ َت حقلِ ِ
ي َق حو َل ِ
يد إِ َما َم ِ
ي
واخ ُتلِ َ
جي َم ُع بَ َ
ي َف َصا ِعد ًاَ .وَل َ ح
ول بِ ِه َأي ال َقائِ َل ِ ()1
ِيف ُح حك ٍم َو ِ
اح ٍد َع ََل َو حج ٍه َلَ َي ُق ُ
وز لِ َغ ِّي
جي ُ
ُّ
ي َ .و َ ُ
ح
ب ُجمت ٍ
َهدِ :حكَا َي ًة ُمط َلق ًا(َ ،)2و ََترجي ًا إِن
ا ُمل حجتَهِ ِد َأ حن ُي ِفتِ َي ب َِم حذ َه ِ
ك َ
َان ُم َّط ِلع ًا َع ََل ا َمل حأ َخ ِذ َأه ً
ال لِلنَّ َظر.
تلف ا ُملفت َ
َوإِ َذا ح
ُون َع ََل ا ُمل حس َت حفتِي َغ ِّي ا ُمل حلتَزِ مَ .ف ِق حي َلَ :ي حأ ُخ ُذ
اخ َ
َّيَ ،و ِق َيلَ :ي حأ ُخ ُذ
ب َِأ َّو ِل ُف حت َياَ ،و ِق َيل :ب َِما َظنَّ ُه األَ َص َّحَ ،و ِق حي َلُ :خي َّ ُ
َّي ِيف
بِاألَ َخ ِّ
ف ِيف َح ِّق اهللِ َت َع َاَلَ ،وبِاألَ َش ِد ِيف َح ِّق ال ِع َبا ِدَ ،و ِق َيلُ :خي َّ ُ
()3
احلاكِ ِم.
َح ِّق اهللِ َت َع َاَلَ ،و ِيف َح ِّق ال ِع َبا ِد ب ُِح حك ِم َ
يد لِ َف حر ِ
َو َم حن َلَ َيع ِق ُل َمعنَى ال َّت حقلِ ِ
ط َعا ِّم َّيتِ ِه؛ َفاألَ حق َر ُب ِص َّح ُة َما
جلوازِ ِه()4ما َمل خيحرِ ِق اإلِمج ()5
يما عَدَ ا
َ
حَ َ
اع َ ،و ُي َعا َم ُل فِ َ
َ
َف َع َل ُه ُمع َت ِقد ًا ِ َ
ٍ
ب ُع َل َم ِ
يها.
اء ِج َهتِ ِهُ ،ث َّم َأ حق َر ِ
َذلِ َك ب َِم حذ َه ِ
ب ِج َهة إِلِ َ
( )1مثال ذلك :ما إذا نكح من غّي وِل عمالً بقول أيب حنيفة ،ومن غّي شهود
عمالً بقول مالك ،فإن هذا مجع بي قولي يف حكم واحد.
( )2أي :سواء كان مطلع ًا عَل املأخذ أه ً
ال للنظر أم َل ،وإنام يشَتط الضبط والعدالة.
( )3يف الطربي« :ويعمل يف حق العباد».
( )4كام َيصل من العوام يف صالتم من اللحن وعدم استيفاء األركان فإهنا تصح
منهم وإن كانت ُمالفة لقول من هم منتمون إليه من األئمة.
()5بأن يوافق اجتهاد ًا اعتد به مل ينعقد اإلجامع من قبله أو بعده؛ إذ لو خرق
اإلجامع مل يصح منه وَل يقر عليه ،كام يقع من كثّي من العوام من ترك
الركوع يف الصالة رأس ًا فإن صالته َل تصح لذلك.

ْ َّ ْ ْ
َ ُ َ ُ
ح
ي
ج
ر
الت
ي
ف
:
ِ ِ
اشر ِ
الباب الع ِ

َت ُ
جب
ان األَ َم َار ِة بَ َما َت َق َوى ِب ِه َع ََل ُم َعارِ َض ِت َهاَ ،ف َي ُ
َو ُه َو :ا حق ِ َ
الس َل ِ
َت ِ
ي
ض إَِلَّ بَ َ
رج ِحَ .وَل َت َع ُار َ
ف بإِي َثارِ األَ َ
طع َع ِن َّ
قد ُ
يم َها؛ لِ حل َق ِ
ي(َ ،)2أ حو ُمُ ح َت ِل َف ح ِ
ي(َ ،)1أ حو َع حقلِ َّي ح ِ
يَ :ن حقلِ َّي ح ِ
َظنِّ َّي ح ِ
ي(.)3
ك حثر ِة روا ِت ِه ،و ِبكَو ِن ِه َأع َلم()4
اخلربين ع ََل َ
اآلخرِ ِ :ب َ

َف ُّي َّج ُح َأ َحدُ َ َ َ ح ِ َ
َ
ح َ
َ ُ
ارش(َ ،)5أ حو َص ِ
ب
اح َ
ب َِما َيرو حي ِهَ ،وب ِث َق ِت ِهَ ،و َض حب ِط ِهَ ،وكَو ِن ِه ا ُمل َب ِ َ
الص َحابَ ِة،
ال ِق َّص ِة(َ ،)6أ حو ُم َشا ِفه ًا(َ ،)7أ حو َأ حق َر َب َمكان ًا(َ ،)8أ حو ِم حن َأكَابِرِ َّ

( )1كنصي إما خربين ،أو ظاهر آيتي ،أو إجامعي آحاديي.
( )2كقياسي ظنيي.
( )3كتعارض خرب آحادي وقياس ظني.
( )4بأن يكون ذا بصّية يف علم العربية وعلم الَّشائع واألحكام دون اآلخر.
( )5مثل ما رواه أبو رافع موَل رسول اهلل ÷ أنه نكح ميمونة ® عام
قضاء عمرة احلديبية وهو حالل ،قال :وكنت أنا الرسول بينهام ،وروى ابن
عباس  Àأنه نكحها وهو حرام ،فإن رواية أيب رافع أرجح؛ ألنه املبارش.
( )6كقول ميمونة ®« :تزوجني رسول اهلل ÷ ونحن حالَلن» فروايتها
أرجح من رواية ابن عباس؛ ملبارشتا وكوهنا صاحبة القصة دونه.
( )7مثال ذلك :ما رواه القاسم بن حممد بن أيب بكر عن عائشة :أن بريرة عتقت
وكان زوجها عبد ًا فخّيها رسول اهلل ÷ فاختارت نفسها ،وروى عنها
األسود بن يزيد النخعي أن زوجها كان حر ًا حي أعتقت ،فإن رواية القاسم
أرجح؛ ملشافهته لعائشة؛ إذ هي حمرم له؛ لكوهنا عمته.
( )8مثال ذلك :رواية عبداهلل بن عمر عن النبي ÷ :أنه أفرد التلبية ،ورواية
ابن عباس  :Àأنه قرن ،ورواية سعد بن أيب وقاص :أنه متتع؛ فإن رواية
عبداهلل بن عمر أرجح؛ لقربه من رسول اهلل ÷ حي التلبية؛ إذ كان
حتت ناقته.

ِس بِم َضع ٍ
ف(،)1
ور الن ََّس ِ
بَ ،أ حو َغ َّي ُمل َتب ٍ ُ َّ
َأو ُم َت ِقدِّ َم اإلِسال ِمَ ،أ حو َم ُ
شه َ
ف َأ َّن ُه َ
َل
ِّي َأ حو أعَدح لِ َّي ِتهِ مَ ،و ِبكَو ِن ِه ُعرِ َ
َو ِبت ََح ُّم ِل ِه بَالِغ ًاَ ،و ِب َك حثر ِة ا ُمل َزك ح َ
ٍ
ُي ِ
رس ُل ِإ َّ
رس َل حي.
َل َع حن عَدح ل ِيف ا ُمل َ
()2
احلك ُحم َع ََل ال َع َم ِل(،)3
رب َّ ِ
الَص ُ
َو ُي َّ
رج ُح اخلَ َ ُ
احل حك ِم َ ،و ُ
يح َع ََل ُ
حسَ ،و ِق َيلَ :سوا ٌء.
رس ِلَ ،و ِق َيل :ال َعك ُ
املسنَدُ َع ََل ا ُمل َ
ِقي َلَ :و ح
ويرجح ا َمل حشه ()4
رس ُل التَّا ِب ِع ِّي(َ ،)5و ُ
مثل ال ُب َخارِ ِّي َو ُم حس ِل ٍم
َ ُ َّ ُ
ور َ ،و ُم َ
ُ ُ
األ حمرِ (َ ،)7و َ
ّيِها(َ .)6و ُي َر َّج ُح النَّهِ ُي َع ََل َ
اح ِة(،)8
مر َع ََل اإلِبَ َ
األ ُ
َع ََل َغ ِ َ

َ ()9
َو َ
األ َق ُّل ِا حح ِت َما ً
احل ِق حي َق ُة َع ََل ا َمل َجازِ (،)10
َل َع ََل
األك َثرِ َ ،و َ

( )1بأن كان اسمه كاسم ضعيف الرواية ،مثاله :أن يروى خرب عن أيب ذر،
فيعارض بخرب عن وابصة ومل يذكر أباه فيلتبس بوابصة بن معبد؛ ألنه ِمن
تضعف روايته.
( )2أي :إذا كانت تزكية أحد الراويي بالقول الَصيح ،كأن يقول املزكي :هو عدل،
وتزكية اآلخر باحلكم بالشهادة ،كأن يقول املزكي :إنه قد حكم بشهادته حاكم.
( )3أي :إذا كانت تزكية أحد الراويي باحلكم بشهادته ،وتزكية اآلخر بالعمل
بقوله فإهنا تقدم رواية األول.
( )4أي :الذي ثبت بالشهرة غّي مستند إَل كتاب أو غّيه فّيجح عَل غّيه.
( )5أي :إذا كان اخلربان املتعارضان مرسلي لكن أحدهام أرسله تابعي واآلخر
غّي تابعي فإن مرسل التابعي أرجح.
( )6كان األوَل أن يمثل املؤلف بكتايب الشفاء وأصول األحكام فهام املشهوران بالصحة
عندنا ،وأما البخاري ومسلم فمشهوران بالصحة عند أهل السنة فقط [وإن كان
املؤلف هنا إنام يريد التمثيل؛ لذلك قال« :ومثل» ،واهلل أعلم .راجع الطربي].
( )7ألن دفع املفسدة أوَل من جلب املنفعة.
( )8وذلك لالحتياط.
( )9نحو :أن يكون أحدهام مشَتك ًا بي ثالثة معان واآلخر بي معنيي ،فإن ما هو
مشَتك بي معنيي
أرجح َ؛ بلق َ َّل بة َ ُ ب َ
ب
ب
احتامله .ب ُ
َ َ
ب
َ
ُ
َ
َ
َ
ِ
ج ِد اْلرام﴾ فعَل
اِضي المس ِ
( )10نحو قوله تعاَل﴿ :ذل ِك ل ِمن لم يكن أهله ح ِ ِ

=

ين َع ََل َ
َت ِك(َ ،)1و َ
األبح َع ِد(.)2
رب ِم َن ا َمل َج َاز ِ
األ حق ُ
َوا َمل َج ُاز َع ََل ا ُمل حش َ َ
يص
خل ُّ
َوالن ُّ
اص َع ََل ال َع ِّامَ ،و ََت ِص ُ
يحَ ،وا َ
الَص ُ
يح َع ََل َغ ح ِّي َّ
َّص َّ
الَص ِ
ص َعَل ا َّل ِذي
اص(َ ،)3وال َع ُّام ا َّل ِذي َملح ُخي ََّص ح
اخل ِّ
ال َع ِّام َع ََل َت حأ ِو حي ِل ح َ
طي َعَل ال َّن ِ
ك َر ِة َاملن ِحف َّي ِة(َ )5و َغ حّي َِهاَ ،و َما َو َم حن
ُخ ِّص َ
ص(َ ،)4وال َع ُّام الـ ََّّش ُّ
نس َع ََل ِ
ف بِال ِم ِ
نس ُامل َع َّر ِف ِب ِه(َ .)6و ُي َر َّج ُح
اجل حم ُع ُامل َع َّر ُ
اجل ِ
اجل ِ
َو َ

للحدِّ َع ََل
وب َع ََل النَّدح ِب(َ ،)7وا ِإل حث َب ُ
ات َع ََل الن َِّف ِي(َ ،)8والدَّ ارِ ُئ َ
الو ُج ُ
ُ
ب لِل َّط ِ
ب َل ُهَ ،و ُامل ِ
ُامل ِ
الق َوال ِع ِتق َع ََل َ
اآلخرِ (.)9
وج ِ
وج ُ

تأويل املؤيد باهلل تكون «الالم» بمعنى «عَل» ،وعَل تأويل أيب طالب تبقى
«الالم» عَل معناها احلقيقي ،فإنه يرجح قول أيب طالب ،ألن احلمل عَل احلقيقة
أرجح وأوَل.
( )1كام إذا تعارض قولنا« :رشب اخلمر الياقوتة السيالة حرام» ،مع قولنا« :رشب القهوة
حالل» ،رجح األول مع كونه جماز ًا عَل اآلخر؛ َلشَتاك القهوة بي معان متعددة.
( )2كالتجوز بإطالق اسم الكل عَل اجلزء فإنه أقوى من التجوز بإطالق اسم
اجلزء عَل الكل؛ ألن الكل يستلزم اجلزءَ ،ل العكس ،نحو« :من رسق
قطعت يده» ،مع« :من رسق مل تقطع أنامله».
( )3أي :إذا تعارض عام وخاص فإن َتصيص العام باخلاص أوَل من تأويل
اخلاص وإبقاء العام عَل عمومه.
( )4لالتفاق عَل حجية الذي مل خيصص ،بخالف اآلخر ففيه خالف.
( )5نحو(( :من بدل دينه فاقتلوه)) مع لو قيلَ« :ل قتل عَل مرتد».
( )6نحو« :ما خرج من السبيلي حدث» ،مع ما لو قيل« :اخلارج من السبيلي
ليس بحدث»« ،اقتلوا من أرشك» ،مع ما لو قيل« :املَّشك َل يقتل».
( )7لالحتياط.
( )8مثاله :حديث بالل« :أنه ÷ دخل البيت احلرام وصَل» .وقال أسامة:
«دخل ومل يصل»؛ فإن حديث بالل أرجح.
( )9يعني :إذا كان أحد املتعارضي يوجب العتق أو الطالق واآلخر خالفه ،فإنه يرجح

=

()1
رب َأيض ًا ِب ُم َوا َف َقتِ ِه لِدَ ٍ
ليل َ
آخ َرَ ،أ حو ألَ حه ِل ا َمل ِد حينَ ِة،
َو ُي َّ
رج ُح اخلَ َ ُ
لخ َل َف ِ
أل حع َل ِمَ ،و ِبت ِ
اءَ ،أ حو لِ َ
َأ حو لِ ُ
َفس ِّي َر ِاوي ِهَ ،و ِب َقرِ حينَ ِة َت َأ ُّخرِ ِه،
َوب ُِم َوا َف َق ِت ِه ال ِق َيا َس(.)2

اآلخرِ  :ب ِ
ي َع ََل َ
َو ُي َر َّج ُح َأ َحدُ ال ِق َي َاس ِ
كحم َأ حص ِل ِه َق حط ِعيا َأ حو َدلي ِل ِه
ِكَون ُح ِ
نس حخ بِا ِّت َف ٍاق ،وب ِ
ِكُون ِع َّل ِت ِه َأ حق َوى؛ ِل َق َّو ِة َط ِ
ريق ُوجو ِد َها ِيف
َأ حق َوىَ ،أو َملح ُي َ
َ
األ حص ِل(َ ،)3أ حو َط ِ
كَوهنا ِع َّل ًة(َ ،)4أ حو ب َِأ حن َت حص َح َب َها ِع َّل ٌة ُأ حخ َرى
ريق ِ َ
ِكَون ُح ِ
ُت َق ِّو َهيا(َ ،)5أ حو ب ِ
كم َها َح حظر ًا َأ حو ُو ُجوب ًا(ُ )6د َ
ون ُم َعارِ َض ِت َهاَ ،أ حو ب َِأ حن
األص ُ ()7
كُون َأكح َثر ا َّطراد ًاَ ،أ حو منت ََز َع ًة ِم حن ُأ ُص ٍ
ول
َت حش َهدَ َ َهلا َ ُ
ُ
ول َ ،أ حو َت َ َ َ
املوجب لذلك ،وهذا من باب ترجيح اإلثبات عَل النفي فال وجه لعده عَل حدة.
( )1كقوله ÷ ))َل يغلق الرهن بام فيه)) راويه فرسه بأن معناه َل يصّي
مضمون ًا بالدين.
( )2وهذا قد دخل يف قوله« :ويرجح اخلرب بموافقته لدليل آخر» ،والقياس دليل.
( )3مثاله :ما إذا قيل يف الوضوء :طهارة حكمية فتفتقر إَل النية كالتيمم ،مع قول
اآلخر :طهارة بامئع فال تفتقر إليها كغسل النجاسة ،فإن األول أرجح؛ لقوة
طريق وجود علته ،وهي كونه طهارة حكمية؛ لكونه معلوم ًا.
ص.
( )4بأن يكون طريق علتها يف أحدهام نص ًا ،ويف اآلخر تنبي َه ن ٍّ
( )5مثال ذلك :تعليل وجوب النية يف الوضوء بكونه طهارة حكمية كالتيمم،
فإن هذه تصحبها علة أخرى هي كونه عبادة كالصالة ،بخالف تعليله
بكونه طهارة بامئع.
( )6مثال ذلك :تعليل الوضوء بأنه عبادة فتجب فيه النية كالصالةَ ،ل طهارة فال
َتب كغسل النجاسة ،وتعليل حرمة التفاضل يف الرب مثالً بالكيل فيقتض
ذلك حتريمه يف النورةَ ،ل الطعم فال يقتض ذلك فيها.
( )7بأن توافق أصلي فصاعدً ا واألخرى أ ً
صال واحد ًا ،كام يف تعليل وجوب النية
يف الوضوء بكونه عبادة ،فإن هذه تنتزع من الصالة والصوم واحلج،
بخالف تعليله بكونه طهارة فال أصل هلا إَل إزالة النجاسة.

ٍ
الص َح َاب ِة(.)2
الص َح ِ ُّ
ايب َأ حو َأكح َث ُر َّ
كَ ِثّية(َ ،)1أو ُي َع ِّل ُل ِ َِبا َّ
ويت
الو حص ُ
الو حص ُ
ف الثُّبُ ِ ُّ
ف احلَ ِقي ِق ُّي َع ََل َغ ِّي ِه(َ ،)3و َ
َو ُي َر َّج ُح َ

َ
عَل األَ َم َارةِ(َ ،)5وامل َّط رِ َد ُة
مي(َ ،)4والبَا ِعث ُة
َع ََل ال َعدَ ِّ
ا ُملنح َعكِ َس ُة(َ )6ع ََل ِخالفِ َها(َ ،)7و ا ُمل َّطرِ َد ُة َف َقط َع ََل ا ُملنح َع كِ َس ِة
َف َق ح
ط(،)8

( )1ينظر ما الفرق بي هذا وبي قوله« :أو تشهد هلا األصول»؟! فإن الظاهر أهنام َشء واحد.
( )2فإن ما علل بعلته الصحايب أو أكثر الصحابة أرجح ،كأن يعلل الصحايب أو أكثر
الصحابة حتريم التفاضل يف الرب بالكيل ،والتابعي أو األقل من الصحابة بالطعم.
( )3فاحلقيقي :الثبويت الظاهر املنضبط املتعقل يف نفسه من غّي توقف عَل عرف أو رشع.
وغّي احلقيقي :ما كان حك ًام رشعي ًا أو حكمة جمردة ،مثاله :قولنا يف مسح الرأس:
مسح فال يسن فيه التثليث كمسح اخلف ،مع قول اآلخر :فرض فيسن تثليثه كغسل
الوجه ،فالقياس األول أرجح؛ لكون الوصف فيه حقيقي ًا.
زوجها غّي أبيها إذا بلغت غّي عاملة :متمكنة من العلم
( )4مثاله :يف خيار الصغّية التي َّ
فال تعذر باجلهل كسائر أحكام اإلسالم ،فّيجح عَل قوله :جاهلة باخليار فتعذر
كاألمة تعتق؛ ألن وصف اجلهل عدمي.
( )5نحو أن يقال :صغّية فيوَل عليها يف النكاح كام لو كانت بكر ًا ،مع قول اآلخر :ثيب
فال يوَل عليها يف النكاح كام لو كانت بالغة؛ ألن الصغر وصف باعث عَل التولية؛
لظهور تأثّيه يف املال إجامع ًا ،بخالف الثيوبة.
( )6مثاله قول الشافعي :مسح الرأس فرض يف الوضوء فيسن فيه التثليث كغسل الوجه،
فيقول احلنفي :مسح تعبدي يف الوضوء فال يسن فيه التثليث كمسح اخلفَ ،ف ِعل ُة
الشافعي غّي منعكسة؛ ألن املضمضة واَلستنشاق ليسا بفرض عندهام ويسن
تثليثهام ،وعلة احلنفي منعكسة؛ ألن الغسل يسن تثليثه فرض ًا كان أو سنة كغسل
ومسح اَلستنجاء ليس تعبدي ًا حتى يبطل طرد علته.
املستيقظ من نومه يدَ ه،
ُ
( )7وهي غّي املنعكسة.
( )8مثاله قول الشافعي فيمن ملك عمه :ملك من جيوز َصف الزكاة إليه لو مل
يملكه فال َي حعتِق عليه بامللك كابن العم ،فهذه العلة مطردة وَل تنعكس؛ ألنه

=

()1
َاس َب ُة َع ََل َّ
الش َب ِه(.)2
َاس َبة َ ،وا ُملن َ
رب َع ََل ا ُملن َ
الس ح ُ
َو َّ
رج ُح بِال َق حط ِع ِب ُوجو ِد ال ِع َّل ِة ِيف ال َف حر ِعَ ،و ِبكَو ِن ُح حك ِم ال َف حر ِع
َو ُي َّ
احل حك ِم َو َع ح ِ
اجل حم َل ِة(َ ،)3وب ُِم َش َار َك ِت ِه(ِ )4يف َع ِ
ي
فيه َثابِت ًا بِالن ِّ
ي ُ
َّص ِ حيف ُ
نس َ
ا حل ِع َّل ِةَ -ع ََل ال َّثالث ِة األُ َخرِ (َ ،)5و ِيف َع ح ِ
اآلخرِ
هاَ ،و ِج ِ
ي َأ َح ِد ِ َ
ي(َ ،)6و ِ حيف َع ح ِ
اجلن َحس ح ِ
َع ََل ِ
كس(.)7
احل حك ِم َع ََل ال َع ِ
ي ا حل ِع َّل ِة َم َع ِج ِ
نس ُ

لو ملك كافر ًا أجنبي ًا مل يعتق عليه مع كونه َل جيوز َصف الزكاة إليه ،فيقول
احلنفي :ملك ذا رحم حمرم فيعتق عليه كالوَلدة ،فهذه غّي مطردة؛
َلنتقاضها بابن العم الرضيع ،وهي منعكسة؛ ألنه َل أحد ِمن ليس ذا رحم
حمرم إذا ملكه عتق عليه.
( )1أي :إذا ثبتت علية أحد القياسي بالسرب واآلخر بالشبه فّيجح األول؛
لتضمنه انتفاء غّيها.
( )2أي :إذا ثبت علة أحد القياسي بالسرب وعلة اآلخر بالشبه فّيجح األول؛ ألن
الظن احلاصل باملناسبة أقوى.
( )3مثاله أن يقال :قد ثبت اجللد يف اخلمر من دون تعيي عدد اجللدات فيتعي
عددها بالقياس عَل حد القذف ،مع ما لو قيل :مائع كاملاء فال َيد شاربه.
( )4أي :الفرع لألصل.
( )5وهي-1 :املشاركة يف جنس احلكم وعي علته-2 .عي احلكم وجنس
العلة-3 .جنس احلكم وجنس العلة .يعني :إذا كان الفرع يف أحد القياسي
مشارك ًا لألصل يف عي العلة وعي احلكم ويف اآلخر الفرع مشارك ًا لألصل
يف الثالثة األخّية فإن األول أرجح عَل ما تقدم يف تفصيل املناسب.
( )6يعني :إذا شارك الفرع األصل يف أحد القياسي يف عي احلكم وجنس العلة
كان ما يشارك فيه الفرع األصل يف عي أحدهام وجنس اآلخر أرجح مام
يشارك فيه الفرع األصل يف اجلنسي.
( )7أي :يف عي احلكم مع جنس العلة ،يعني :إذا كان الفرع يف أحد القياسي
مشارك ًا لألصل يف عي العلة وجنس احلكم ،ويف اآلخر بالعكس ،فإن
األول أرجح؛ إذ العلة هي األصل يف التعدية.

خي َفى ا حعتِ َب ُار َها َم َع َتوفِ حي ٍق ِم َن
َص َو َلن َ ح
يح َلَ َت َ
َو ُو ُجو ُه َّ ح
الَت ِج ِ
نح ِ ُ
اهللِ َع َّز َو َج َّل.
خامتة يف احلدود

اليش َء َع حن َغ ح ِّي ِهَ ،و حه َوَ :ل حفظِ ٌّي َو َم حعنَوِ ٌّي.
احلدُّ َ :ما ُيم ِّي ُز ِّ
حَ
ظ َأج ََل ِمنحه مرا ِد ٍ
ظ بِ َل حف ٍ
ف َل حف ٍ
ف َل ُهَ .وا حل َم حعنَوِ ُّي:
َفال َّل حفظِ ُّيَ :ك حش ُ
ح
ُ َُ
ص.
ها َتا ٌّم َو َنا ِق ٌ
َح ِق حي ِق ٌّي َو َر حس ِم ٌّيَ ،وكِ َال ُ َ
اليش ِء َو َف حصلِ ِه ا حل َقرِ حي َب ح ِ
ي،
ب ِم حن ِجنح ِ
احل ِق حي ِق ُّي ال َّتا ُّمَ :ما ُر ِّك َ
س َّ ح
َف ح َ
َكحيو ٍ
ان َناطِ ٍق ِ حيف َت حعرِ حي ِ
إل حن َسا ِن.
فا ِ
َََ
صَ :ما َك َ
ان بِا حل َف حص ِل َو ححدَ ُهَ ،كنَاطِ ٍقَ ،أ حو َم َع
احل ِق حي ِق ُّي النَّا ِق ُ
َو ح َ
ِجنح ِس ِه ا حل َب ِع حي ِدَ ،ك ِج حس ٍم َناطِ ٍق.
اخلاص ِة ،كَ حيو ٍ
ان َض ِ
الر حس ِم ُّي ال َّت ُّامَ :ما كَ َ
ان ِب حِ
اح ٍك.
س ا حل َقرِ حي ِ
اجل حن ِ
َََ
ب َو ح َ َّ
َو َّ
اص ِة َو ححدَ َهاَ ،ك َض ِ
صَ :ما َك َ
اح ٍكَ ،أ حو َم َع
اخل َّ
ان ِب ح َ
والر حس ِم ُّي ال َّنا ِق ُ
َّ
ٍ
احكَ ،أ حو ِبا حل َع َر ِض َّي ِ
س ا حل َب ِع حي ِدَ ،ك ِج حس ٍم َض ِ
حِ
مج َل ُت َها
ص ُح
اجل حن ِ
ات ا َّل ِت حي َ حَت َت ُّ
احدَ ٍةَ ،ك ُق حولِ َنا ِيف َت حعرِ حي ِ
ِب َح ِق حي َق ٍة َو ِ
إل حن َسا ِنَ :م ٍ
اش َع ََل َقدَ َم حي ِه،
فا ِ
َعرِ حي ُض َ
َّش ِةُ ،م حس َتوِ حي ا حل َقا َم ِةَ ،ض ِ
اح ٌك ِبال َّط حب ِع.
األ حظ َفارِ  ،بَا ِد حي ا حل َب َ َ
احلدُ حو ِد َع حنَ :ت حعرِ حي ِ
اليش ِء بِ َما ُي َس ِ
َو َ ِ
او حي ِه ِيف
ب ح
جي ُ
اَلح ِ َ
ف ِّ ح
َت ُاز ِيف ح ُ
اخلَ َف ِ
اجل ِ
اءَ ،و َت حعرِ حي ِ
الء َو ح
ف َّإَل بِ ِه بِ َم حرتِ َب ٍة َأ حو
اليش ِء بِ َما َل ُي حع َر ُ
ف َّ ح
حَ

ال األَ حل َف ِ
استِ حع َم ِ
ب.
اظ ا حل َغرِ حي َب ِة بِالنَّ َظرِ إِ حَل ا حل ُم َخا َط ِ
َم َراتِ َ
بَ ،و َع حن ح
الس حم ِع َّي ِة َع ََل بَ حع ٍ
َص َح،
احلدُ حو ِد َّ
ضِ :ب َك حو ِن َأ حل َفا ِظ ِه َأ ح َ
َو ُت َر َّج ُح بَ حع ُض ح ُ
الس حم ِع َّي َأ حو
َأ حو ا حل ُم َع َّر ِف ِف حي ِه َأ حع َر َ
فَ ،و ِب ُع ُم حو ِم ِهَ ،و ِب ُم َوا َف َق ِت ِه ال َّن حق َل َّ

اخل حل َف ِاء َ
األ حربَ َع ِةَ ،أ حو ا حل ُع َل َم ِاءَ ،أ حو
ال ُّل َغوِ َّيَ ،و ِب َع َم ِل َأ حه ِل ا حل َم ِد حي َن ِةَ ،أ حو ح ُ
احلدِّ َ ..إَل
احل حظرِ َ ،أ حو ُح حك ِم ال َّن حف ِيَ ،و ِبدَ حر ِء ح َ
بَ حع ِضهِ حمَ ،و ِب َت حقرِ ِيرِ ُح حك ِم ح َ
َغ ح ِّي َذلِ َك ِِمَّا ََل َي حع ُز ُب َع َّم حن َل ُه َط حب ٌع َس ِل حي ٌمَ ،و َف حه ٌم َغ ح ُّي َس ِق حي ٍمَ ،و َت حو ِف حي ٌق
هلل هي ِدي من ي َشاء ِإ ََل َِص ٍ
اط ُم حس َت ِق حي ٍمَ ،و ََل
اح ا حل َع ِل حي ِمَ ،وا ُ َ ح ح َ َ ُ
ِم حن ا حل َف َت ِ
َ

هلل َو َس َّل َم َع ََل َس ِّي ِد َنا
هلل ا حل َع ِ ِّل ا حل َع ِظ حي ِمَ ،و َص ََّل ا ُ
َح حو َل َو ََل ُق َّو َة ِإ ََّل ِبا ِ
ٍ
ي.
الص َال ِة َوال َّت حس ِل حي ِم ،آ ِم ح َ
ُحمَ َّمد َو َع ََل آلِ ِه َأ حف َض َل َّ
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