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احلمد هللا رب العاملني, والصـالة والسـالم عـىل حممـد خـاتم النبيـني, وعـىل آلـه 
 . به أمجعنياصحأو

 . . أما بعد 
ـ ه,بدرُ  ه , متامٌ قدرُ  رشيفٌ  فإن علم أصول الفقه علمٌ       ه, واحلجـج الوحي أساسُ
 هُ أركانَـ رفـعألحكـام الفرعيـة, وهو قاعدة االستدالل الرشـعية, ومنـاط اه, نرباسُ 

املتبوعـون , فاهتـد السـائرون بمنـاره ,  والتابعون, وأكمل بنيانه األئمةُ  الصحابةُ 
كفـيالً بإسـعاف  ارون إىل ضوء ناره , ومل يزل علامً نافعاً , ونوراً سـاطعاً ,السَّ  اوعش

عَ جوامعَ ع , والغيث اهلامملسامع , وال غرو فهو البدر الالماملطالع , وتشنيف ا َ ع , مجَ
نَعَ موانعَ املعقول , فهفت إليه األسامع , وأقبل عليه األتباع , بني جـامع  املنقول , ومَ

يشِّ و يشِّ و وناظم, حمُ وَ كلٌّ عىل قدر علمه ومدركه , وبحسـب مذهبـه ومسـلكه , , مُ
 :وإن من كتب هذا العلم النافعة , ورشوحه املاتعة , كتاب 

 "در الالمع نظم مجع اجلوامعرشح الببإسعاف املطالع "
 .)  ١٣٣٨ت ( وظ بن عبداهللا الرتميس للعالمة حممد حمف

جـديراً بالدراسـة  كتاباً ـ بعد النظر يف مواضع منه ـ  هذا الرشح ولقد وجدت      
 :والتحقيق ألسباب منها 

من  دُّ عَ اجلوامع يُ  أمهية هذا الرشح , فهو رشح لنظم مجع اجلوامع , ومجعُ : أوالً      
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أشهر املخترصات األصولية , حيث مجعه مؤلفه من زهاء مائة مصنف كام نص عـىل 
ه ناظمه مـن يلإهذا يف مقدمته , فاحتو عىل غالب املسائل األصولية , مع ما أضافه 

مزيادات , فجاء الشارح   .النافع اجلامع برشحه املتقن هذا العمل  ليُتمِّ
من رشوح مجـع اجلوامـع وحواشـيه وحـوايش  أن الشارح أفاد من كثري: ثانياً      

نتاج التفكري األصويل منذ  كثرياً منبذلك  فياً رشوحه وتقريراهتا ورشوح نظمه مستو
 . بداية تدوين هذا العلم إىل عرصه الذي عاش فيه 

 سهولة عبارة الشارح التي أخرجت كثرياً من النظم مـن ضـيق العبـارة: ثالثاً      
  .وحها ووضإىل سعتها  وغموضها

 عـطَ عه وإتقانه, ومع هذا مل تُ رف بكثرة نتاجه العلمي وتنوُّ أن الشارح عُ : رابعاً      
مؤلفاته ما تستحقه مـن الدراسـة والتحقيـق والنرشـ, حيـث مل يـزل أكثـر مؤلفاتـه 

 . خمطوطاً 
مـن مراحـل التـأليف  متـأخرة مرحلـةالضـوء عـىل الدراسـة  تلقـي: خامساً      

 .مة الرتميس أحد أعالمها األصويل كان العال
يف حتقيـق  الـزمالء من أجل ذلك استخرت اهللا تعاىل يف مشاركة بعض اإلخوة     

كتـاب القيـاس كـامالً ليكـون جمـال الدراسـة  , واخرتت منـههذا الكتابجزء من 
 .  والتحقيق 

التحقيق العلمي أن يرسم الباحث خطة منهجيـة يلتـزم  متطلباتوملا كان من      
بحثه ; وضعت هلذا العمل خطة لتنظيم مساره حتى خيـرج ـ بـإذن اهللا ـ عمـالً  هبا يف

 :متقناً مقبوالً , وجعلتها عىل قسمني 



אאאאאFאE אא 

 

 
 قسم الدراسة: القسم األول 

 :وفيه أربعة فصول 
دراسة خمترصة عن ابن السبكي وكتابـه مجـع اجلوامـع , وفيـه : الفصل األول      

 : مبحثان 
 :مجة ابن السبكي , وفيه ستة مطالب تر: املبحث األول      
 اسمه , ونسبه , ومولده : األول  املطلب     
 نشأته , وطلبه للعلم : ب الثاين املطل     
 شيوخه وتالميذه : املطلب الثالث      
 عقيدته , ومذهبه الفقهي : لرابع املطلب ا     
 وفاته : املطلب اخلامس      
 ه مؤلفات: املطلب السادس      
 :, وفيه ثالثة مطالب  "مجع اجلوامع"نبذة عن كتاب : املبحث الثاين      
 لكتاب وتوثيق نسبته البن السبكي اسم ا: املطلب األول      

 منهج الكتاب : املطلب الثاين      
 خدمة العلامء للكتاب : ب الثالث املطل     
 :اجلوامع , وفيه مبحثان دراسة عن األشموين , ونظمه جلمع : الفصل الثاين      
 :ترمجة األشموين , وفيه سبعة مطالب : املبحث األول      
 اسمه , ونسبه , ومولده : األول  املطلب     
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 نشأته , وطلبه للعلم : ب الثاين املطل     
 شيوخه وتالميذه : املطلب الثالث      
 عقيدته , ومذهبه الفقهي : لرابع املطلب ا     
 مكانته العلمية  :ب اخلامس املطل     
 وفاته : املطلب السادس      
 مؤلفاته : املطلب السابع      
 : مطالب  ثالثةنبذة عن نظمه جلمع اجلوامع , وفيه : املبحث الثاين      
 النظم , وتوثيق نسبته لألشموين  حتقيق اسم: املطلب األول      

 رشوح النظم : املطلب الثاين      
  "مجع اجلوامع"ت الناظم عىل متن نامذج لزيادا:  ثالثطلب الامل     
 : دراسة عن الرتميس , وفيه مبحثان : الفصل الثالث      
 : عرص املؤلف , وفيه ثالثة مطالب : املبحث األول      
 احلالة السياسية : ملطلب األول ا     
 احلالة االجتامعية : لب الثاين املط     
 احلالة العلمية : الث املطلب الث     
 :ترمجة الرتميس , وفيه ثامنية مطالب : املبحث الثاين      
 اسمه , ونسبه , ووالدته : األول املطلب      
 نشأته , وطلبه للعلم : الثاين  املطلب     
 تالميذهوشيوخه : املطلب الثالث      
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  ثناء الفضالء واملرتمجني عليه:  رابعاملطلب ال     
 عقيدته , ومذهبه الفقهي :  امساملطلب اخل     
 وفاته :  ادساملطلب الس     
  مؤلفاته :  سابعاملطلب ال     
إسعاف املطالع برشح البدر الالمع نظم مجع "دراسة عن كتابه : الفصل الرابع      

 : , وفيه ستة مطالب  "اجلوامع
 ؤلفاب , وتوثيق نسبته للمعنوان الكت: املطلب األول      
 منهج الشارح يف الكتاب : الثاين املطلب      
 مصادر املؤلف يف الكتاب : لثالث املطلب ا     
   الكتاباملآخذ عىل: املطلب الرابع      
 مقارنة بينه وبني رشح األشموين  :املطلب اخلامس      
 وصف نسخ املخطوط : ملطلب السادس ا     

 حتقيق النص وتوثيقه: القسم الثاين 
املعتمد لتحقيق كتب الرتاث اإلسـالمي, ويظهـر هـذا مـن فيه املنهج  تتبعوقد ا

 :خالل النقاط اآلتية
 دوين العبـارة الصـحيحة أو الراجحـةتـسلكتُ طريقة النص املختار, ب :أوالً     

 .يف اهلامش  الفروق بني النسخد بنسخة معينة , مع إثبات بصلب املتن دون التقيُّ 
كَ  : ثانياً      تاج إىل ضبطه بالشكل  لتُ شَ  .ما حيُ
 .اآليات إىل مواضعها  تعزوو  ,اآليات القرآنية بالرسم العثامين بتكت :ثالثاً     
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جت :رابعاً      األحاديث النبوية , ثم ما كان منهـا يف الصـحيحني أو أحـدمها  خرَّ
لصـحة نت مع ذلك درجتـه مـن حيـث ااكتفيت بعزوه إليهام , وما كان يف غريمها بيَّ 

 .والضعف 
جت :خامساً       .اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعني  خرَّ
 .الشعر إىل قائله إن كان معروفاً , مع ذكر مصادره  تعزو :سادساً     
جلميع األعالم ما عدا املشـهورين , كاخللفـاء الراشـدين ريض  ترمجت :سابعاً     

  .هم اهللا تعاىل وأئمة املذاهب الفقهية األربعة رمح ,اهللا عنهم
 .األمثال إىل مصادرها  تعزو :ثامناً      
عىل ما حيتاج إىل توضيح , كرشح املفردات الغريبـة , واملسـائل  علَّقت: تاسعاً      

 .واملصطلحات الغامضة , وبيان ما وقع فيه املؤلف من وهم إن وجد 
فت: عارشاً       .بالكتب التي ذكرت يف النص  عرَّ
 .املصنف  اقتبسهااألقوال والنصوص التي  وثَّقت : رش حادي ع    
 .والفقهية املسائل األصولية  وثقت :ثاين عرش     
 .عناوين جانبية ملسائل الكتاب  توضع :ثالث عرش      
عالمـات  تالـنص بالرسـم اإلمالئـي احلـديث , ووضـع كتبت: رابع عرش      

 .الرتقيم يف مواضعها 
س تفصــيلية ملــا تضــمنه الكتــاب مــن اآليــات فهــار توضــع :خــامس عرشــ  

واملصـطلحات  واآلثار واألعالم واألبيات الشـعرية واألمثـال والفـرق واألحاديث
 .واملراجع واملوضوعات  والكتب الواردة يف النص
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, وهذا اجتهاده, فإن يكن صواباً فمن اهللا, وإن يكن خطأ  , فهذا جهد املقلِّ وختاماً
ورسوله بريئـان, وأسـأله تعـاىل أن يتجـاوز عـن خطئـي  ي ومن الشيطان, واهللافمنِّ 

 . وتقصريي, واهللا أعلم, وصىل اهللا عىل حممد وعىل آله وسلم 
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ي ــــــــــم الدراســــــــالقس
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 القسم الدرايس

 
 :وفيه أربعة فصول 

 دراسة خمترصة  عن ابن السبكي وكتابه مجع اجلوامع : الفصل األول 
 دراسة عن األشموين ونظمه جلمع اجلوامع : ل الثاين الفص     

 دراسة خمترصة عن الرتميس : الفصل الثالث         
إسعاف املطالع برشح البدر الالمع  "دراسة عن كتاب الرتميس: الفصل الرابع                   

  "نظم مجع اجلوامع 
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 لفصل األولا

 »اجلوامع  مجع «دراسة خمترصة عن ابن السبكي وكتابه 
 : وفيه مبحثان
 ترمجة ابن السبكي: املبحث األول
  »مجع اجلوامع  «نبذة عن كتابة : املبحث الثاين
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 املبحث األول

 ترمجة ابن السبكي
 :وفيه ستة مطالب 

 اسمه ونسبه ومولده: املطلب األول
 نشأته وطلبه العلم: ملطلب الثاينا

 يذهشيوخه وتالم: لثاملطلب الثا
 , ومذهبه الفقهيعقيدته: املطلب الرابع

 وفاته: املطلب اخلامس
 مصنفاته: املطلب السادس
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 املطلب األول
 اسمه ونسبه ومولده 

هو عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن يوسف بن موسى بن متام 
, )٢(ار اخلزرجـنصبته إىل األـ, وزاد بعضهم نس)١(بكيـد بن حييى, أبو نرص السـبن حاما

 .)٣(ونقل هذه النسبة أيضاً صاحب الرتمجة من خط جده
, )٤( »املعجـم املخـتص  «, نص عىل هذا احلافظ الـذهبي يف ٧٢٨نة ولد بالقاهرة س

, )٧(٧٢٩سـنة : , وقيـل)٦( ٧٢٧ولد سـنة : , وقيل)٥(ووافقه ابن امللقن وابن تغري بردي
 .)٨(أستاذهواألول أصح, فإن الذهبي شيخ املرتجم له و

 
 

 
   
, طبقـات )٣/٣٩(, الدرر الكامنة )٤١٤(العقد املذهب ص) ١٥٢(املعجم املختص ص: انظر ترمجته يف  )١(

, حسن املحارضة )١/٤١٠(, البدر الطالع )٦/٤١٩(, شذرات الذهب )٣/١٤٠(الشافعية البن شهبة 
 ).١١/١٠٨(, النجوم الزاهرة )١/٣٢٨(

, وابن قايض شهبة يف الطبقات )٢١/١٦٦(والوايف بالوفيات ) ٣/٤١٨(منهم الصفدي يف أعيان العرص   )٢(
)٣/١٠٤ .( 

)٣(   الطبقات الكرب)وحكاه أيضاً عن احلافظ النسابة رشف الدين الدمياطي شيخ والـده, وعـن )١٠/٩١ ,
 ) .١٠/١٥١(الطبقات الكرب : القايض ابن فضل اهللا العمري, انظر

 ).١٥٢(املعجم املختص ص  )٤(
 ).٧/٣٨٥(, املنهل الصايف )٤١٤(العقد املذهب ص  )٥(
 ).١/٤١٠(, البدر الطالع )٦/٤٢٠(, شذرات الذهب )٣/٣٩(الدرر الكامنة :  انظر  )٦(
 ).١٧/١٤١(, تاج العروس )١/٣٢٨(حسن املحارضة   )٧(
 ).٩/١٠٠(طبقات الشافعية الكرب :  انظر  )٨(
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 املطلب الثاين
 نشأته وطلبه العلم 

نشأ ابن السبكي يف بيت علم وعمل وزهد ونبل, فوالده العالمة الشيخ اإلمام عـيل 
بن عبد الكايف الذي كان شيخه األول, وجده القايض عبد الكايف بن عيل, وأخـواه أمحـد ا

صـيله وتعليمـه, فكـان هلـذه واحلسن, وكل هؤالء اشتهروا بالنبوغ يف العلم واجلدِّ يف حت
النشأة أثرها البالغ يف حياة ابن السبكي العلمية فأخذ العلم عن والده منذ صغره, ثم صار 
يرتدد عىل جمالس العلم التي كانت تعقد لكبار العلامء بمرص, وملا رحـل والـده إىل الشـام 

ام, وكانـت ن معني العلم بالشلقضاة هبا رحل معه, واستمر ينهل ملتويل منصب رئيس ا
استفادته العلم بالشام أكرب من استفادته بمرص; إذ كان هبا مشاهري علـامء العرصـ الـذين 

ـادٍ وحفـظ  شتى العلوم النافعة, وكان يف طلبهبرزوا يف  للعلم متميزاً هبمةٍ عالية وذهن وقَّ
يـه رسيع سيَّال, فأتقن ما حصله من العلوم, ونبغ يف الفقه  واألصول والتاريخ, فأقبـل عل

 .)١(طالب العلوم من كل فجٍّ يغرتفون من علمه الغزير املتدفق
 
 
 
 
 
 

 
   
, مقدمـة حمققـي )١/٩(أيضاً مقدمـة الطبقـات الكـرب : نشأته يف مصادر ترمجته فيام سبق, وانظر : انظر  )١(

إسعاف املطالع, حمقق يف رسالة دكتـوراه بجامعـة أم القـر, حتقيـق عـيل املحـامدي, ) ١/١٧٠(اإلهباج 
 ).١٧(القسم الدرايس ص
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 املطلب الثالث
 شيوخه وتالميذه

 شيوخه: أوالً 
تلقَّى اإلمام ابن السبكي العلم عن كبار العلامء يف عرصه, وكان ملالزمته إياهم أكرب 

 :األثر يف حتصيله ونبوغه, ومن أشهر هؤالء العلامء
, وهـو )١( ٧٥٦مام أبو احلسن عيل بن عبد الكـايف, املتـوىف سـنة والده الشيخ اإل −

ل, أخذ عنه مـا مل يأخـذ عـن غـريه, والزمـه مالزمـة الظـل  شيخه األول, وأستاذه املبجَّ
 .لصاحبه, وكان له األثر األكرب يف سريته ويف علمه

هـو , و)٢( ٧٤٨اإلمام احلافظ حمدث العرص حممد بن أمحد الذهبي املتوىف يف سنة  − 
ل شيوخه, أثنى عليه باإلمامة يف احلفظ وبأن وهـو  «: شيخ اجلرح والتعديل, وقال همن أجَّ

جنا يف هذه الصناعة, وأدخلنا يف عداد اجلامعة   .)٣( »الذي خرَّ
ي, املتـوىف سـنة  − زِّ         اإلمام احلافظ  العالمة أبو احلجاج يوسف بن عبـد الـرمحن املـِ
, »حافظ زماننا إمام احلفـاظ.. شيخنا وأستاذنا وقدوتنا «: ي, قال عنه ابن السبك)٤( ٧٤٢

وكـان قـد انتهـت إليـه رئاسـة .. وباجلملة كان شيخنا املزي أعجوبة زمانه «: وقال أيضاً 
   
, املعجم املختص  )٤١٣(عقد املذهب ص, ال)١٠/١٣٩(الطبقات الكرب البن السبكي : انظر ترمجته يف  )١(

ذيل  ,)٣/١٣٤(, الدرر الكامنة )١٤/٢٥٢(, البداية والنهاية )٢١/١٦٦(, الوايف بالوفيات )١١٦(ص
 ).٢٨٥(, طبقات املفرسين ص)٣٥٢(طبقات احلفاظ للسيوطي ص

ة والنهايـة , البدايـ)١/٥٥٨(, طبقات اإلسنوي )٩/١٠٠(طبقات ابن السبكي الكرب : انظر ترمجته يف  )٢(
, ذيـل طبقـات احلفـاظ للسـيوطي )٣/٤٢٦(, الدرر الكامنة )٢/١١٤(, الوايف بالوفيات )١٨/٥٠٠(

 ).٢٣٧(ص
 ).٩/١٠١(طبقات ابن السبكي   )٣(
املعجم املختص للذهبي ) ٢/٤٦٤(, طبقات اإلسنوي )١٠/٣٩٥(طبقات ابن السبكي : انظر ترمجته يف  )٤(

 ).٥/٢٣٣( الكامنة , الدرر)١٨/٤٢٧(اية , البد)١٤٩٨(, تذكرة احلفاظ ص)١٩٩(ص



אאאאאFאE אא 

 

 .)١( »املحدثني يف الدنيا 
, قـال ابـن )٢( ٧٤٥ن حيـان النحـوي, املتـويف سـنة أبو حيان حممد بن يوسف ب −
وملا توجهنا من  «: , وأخرب عن قراءته عليه بقوله »ام النحو وإم.. شيخ النحاة «: السبكي

دمشق إىل القاهرة يف سنة اثنتني وأربعني وسبعامئة ثم أمرنـا السـلطان بـالعود إىل الشـام, 
النقضاء ما كنا توجهنا ألجله, استمهله الوالد أياماً ألجيل, فمكث حتى أكملت عىل أيب 

 »يا بني, هو غنيمة, ولعلك ال جتده من سفرة أخر : حيان ما كنت أقرؤه عليه, وقال يل 
)٣(. 

ح املرصي, املتـوىف سـنة القايض أبو املعايل حممد بن أمحد بن ال − , وهـو )٤( ٧٤١قامَّ
 .)٥(شيخه يف صحيح مسلم

 
 
 
 
 
 

   
 ).٣٩٧−١٠/٣٩٥(طبقات ابن السبكي   )١(
, بغيــة الوعــاة )١/٤٥٧(, طبقــات اإلســنوي )٩/٢٧٦(طبقــات الشــافعية الكــرب : انظــر ترمجتــه يف  )٢(

طبقـات القـراء الكبـار للـذهبي  ,)٢٣(, ذيول تـذكرة احلفـاظ ص)٥/٧٠(, الدرر الكامنة )١/٢٨٠(
 ).٢/٥٣٥(الطيب  ح, نف)٢٧٨(املفرسين للداودي صقات , طب)٢/٧٢٣(

)٣(   طبقات الشافعية الكرب)٢٧٨−٩/٢٧٦.( 
, العقـد املـذهب )٢/٣٣٨(, طبقات اإلسنوي )٩/٩٢(الطبقات الكرب البن السبكي : انظر ترمجته يف  )٤(

 ).٦/٣٠٩(, شذرات الذهب )٣/٣٩١(, الدرر الكامنة )٢/١٠٥(, الوايف بالوفيات )٤١٨(ص
 ).٩/٩٢(الطبقات الكرب :  نظرا  )٥(
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 تالميذه: ثانياً 
استوعب فروعه فنونه وأصوله, و لسبكي يف العلم مبلغ العلامء , فأحكمملا بلغ ابن ا

 لتعليمهوفصو لَـت مكانتـه,  له, تصدَّ وتفهيمه, فذاع صيته بني أهل العلـم وطالبـه وعَ
فأقبل عليه الدارسون من كل حدب يتزودون من علمه الوفري وينهلون مـن معـني فقهـه 

 :الغزير, وكان من أشهر طالبه
ي, اإلمـام الفقيـه العالمـة تصـدر للتـدريس  − أبو الروح عيسـى بـن عـثامن الغـزِّ

رشح املنهـاج الكبـري, ورشح لـه : تاء, وله مصـنفات كثـرية يف الفقـه منهـاوتصد لإلف
 .)١( ٧٩٩صغري, وخمترص الروضة مع زيادات, و غري ذلك, تويف سنة 

س وأفتـى وصـنَّف, مـن  − أبو املحاسن يوسف بن احلسـن احلمـوي العالمـة, درَّ
بن معطي, تويف سنة االهتامم يف رشح اإلملام يف أحاديث األحكام, ورشح ألفية ا: مصنفاته
٢( ٨٠٩(. 

حممد بن أيب بكر أبو عبد اهللا ابن مجاعة الكناين اإلمام العالمة, له تصانيف كثـرية  −
 .)٣( ٨١٩حاشية عىل رشح العضد ورشح مجع اجلوامع, تويف سنة : منها

س وأفتـى, ولـه  − أمحد بن حجي بن موسى احلسباين العالمـة احلـافظ املـؤرخ, درَّ
رشح عىل املحرر البن عبد اهلادي, وذيل عىل تاريخ ابن كثري, تـويف : هاتصانيف كثرية من

 .)٤( ٨١٦سنة 
   
, الـدرر الكامنـة )١/٥١٥(, البدر الطـالع )٣/١٥٩(طبقات الفقهاء البن قايض شهبة : انظر ترمجته يف  )١(

 ).٧/٢١٢(, شذرات الذهب )٤/٢٤١(
 ).٤/٦٨(, طبقات ابن قايض شهبة )٢/٣٥٢(, البدر الطالع )١٠/٣٠٨(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  )٢(
, شذرات الذهب )٧/١٧١(, الضوء الالمع )٤/٤٩(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : رمجته يفانظر ت  )٣(

)٧/١٣٩.( 
, شــذرات الــذهب )١/٢٦٩(, الضــوء الالمــع )٤/١٢(طبقــات ابــن قــايض شــهبة : انظــر ترمجتــه يف  )٤(

)٧/١١٦.( 
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 املطلب الرابع
 الفقهي هعقيدته ومذهب 

 عقيدته: أوالً 
مجـع  «عقيدة ابن السبكي هي األشعرية, ذكر خالصة هذه العقيدة يف خامتـة كتابـه 

والبـن . )٣)(٢(حلسـن األشـعري, مرصـحاً فيهـا باالنتسـاب إىل اإلمـام أيب ا)١( »اجلوامع 
السبكي أيضاً عقيدة يف األنبياء واألولياء, هي عقيدة غلوٍّ باطلة, قلَّد فيها والـده وبعـض 

قدرة مطلقـة عـىل إمـداد  −بعد موهتم–علامء عرصه ممن يعتقد أن لد األنبياء واألولياء 
زون سـؤاهلم قضـاء احلاجـات واالسـتغ اثة هبـم يف السائلني وإجابة املضـطرين , فيجـوِّ

نحـن نعـرف  «: قوله لوالده عن أحد قضاة عرصه − ترمجة والدهيف –ت, فقد حكى امَّ لِ املُ 
قـد زادت إسـاءته  −نائـب الشـام: يعنـي –, وهـذا  أن لك مدداً من سيدنا رسول اهللا 

, ومل حيكِ عن والده إنكار هذا الرشك وال أنكره هو, بل ذكـر هـذا املوقـف ومـا  »عليك 
اق الثناء عىل والده, وعدِّ ذلك منه كرامةً وحاالً إيامنية, وإنام هو خرافة وحال سيأيت يف سي

يـا : وقلـتُ لـه... رحتُ إىل قـرب الشـيخ محـاد «: شيطانية, بل لقد حكى عن والده قوله
سيدي الشيخ, يل ثالثة أوالد, أحدهم قد راح إىل اهللا واآلخر يف احلجاز وال أدري حالـه, 

   
 ).٦٩(مجع اجلوامع ص  )١(
 ).٧٠(املصدر السابق ص  )٢(
, ولـد سـنة ين البرصي, ينتهي نسبه إىل الصحايب اجلليل أيب موسى األشـعري هو عيل بن إسامعيل اليام  )٣(

, أخذ االعتزال عن أيب عيل اجلبائي, وملا برع يف معرفـة االعتـزال رجـع عنـه ٢٦٠ , كان أول أمره معتزلياً
يـه بإثبـات الـذي رصح ف »اإلبانة « وتربأ منه وأعلن توبته منه عىل املنرب, وصنف يف الرد عليهم كتباً منها 

صفات العلو واالستواء واليدين والقوة وغريها, ونسب القول بإنكارها إىل املعتزلة, مما يـدل عـىل خطـأ 
كثري ممن جاء بعده من املتأخرين يف انتساهبم إليه يف العقيدة مع اعتقادهم أن إثبات هذه الصفات  نوع من 

, رمحـه اهللا ٣٢٤تويف أبو احلسن األشـعري سـنة  .التشبيه, وتعطيلها تارة بالتأويل وتارة بتفويض معانيها
اإلبانـة لـه : , وينظـر)١٥/٨٥( , سـري أعـالم النـبالء)١١/٣٤٦(تـاريخ بغـداد : ينظر يف ترمجته. تعاىل
 ., تبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل األشعري, للحافظ ابن عساكر)١٨(ص



אאאאאFאE אא 

 

 . )١(إىل آخر احلكاية »... أن موضعي يكون له  والثالث هنا, وأشتهي
ولعل أحسن عذر يعتذر به هلذا العامل ووالده اإلمام ومن وافقهام خفاء حقيقة ذلـك 
األصل العظيم من أصول االعتقاد, الذي هو من أعظم مقتضيات كلمـة التوحيـد, مـن 

فقـد وقـع يف  وجوب إخالص الدعاء هللا تعاىل وحده, وأنه عبـادة مـن رصفهـا لغـري اهللا
, فهؤالء هـم كـام قـال أبـو )٢(الرشك, واآليات والسنن املبينة هلذا األصل كثرية مشهورة

ه عىل األخنائي )٣(العباس ابن تيمية وكالم هـذا  «: قايض املالكية يف مسألة الزيارة )٤(يف ردِّ
يـن وأمثاله يدل عىل أهنم بعيدون عن معرفة الصـواب يف هذا الباب, كأهنم غربـاء عـن د

فشـريعة اإلسـالم يف هذا الباب غريبة عند هؤالء ال يعرفوهنا .. اإلسـالم يف هذه املسـائل
« )٥(. 

 مذهبه الفقهي: ثانياً 
   
  هطبقات يفواً منها ــــحكاية أخر نح ر أيضاً ـــــ, وينظ)٢١٧−١٠/٢١٦(الطبقات الكرب : رـــينظ  )١(

           )٦/٣٩٤.( 
وقد حكى ابن تيمية إمجاع املسلمني عىل كفر من جعل املالئكة والنبيني وسائط يدعوهم ويسـأهلم جلـب   )٢(

 ).٢٣٤−١/١٢٤(جمموع الفتاو : املنافع ودفع املضار, ينظر
د, ولـد بحـران سـنة ا يهو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم النمري  )٣( , ٦٦١حلراين, اإلمام املجتهد املجـدِّ

االً باحلق ال  وتلقى العلم عن والده وغريه من علامء العرص حتى برع يف العلوم الرشعية والعقلية, وكان قوَّ
, له ٧٢٨خيشى لومة الئم, وقد أوذي بسبب ذلك, وسجن عدة مرات, وتويف بسجن القلعة بدمشق سنة 

درء تعارض العقل والنقل, والرد عىل املنطقيني, واجلـواب الصـحيح ملـن : رة منهامصنفات كثرية مشهو
, املعجم املخـتص للـذهبي )٢/٣٨٧(ب رجذيل طبقات احلنابلة البن : ه يفانظر ترمجت. بدل دين املسيح

, )١/١٥٤(, الـدرر الكامنـة )٧/١١(, العقود الدريـة البـن عبـد اهلـادي, الـوايف بالوفيـات )٢٥(ص
 ).٦/٢٤١(ذهب شذرات ال

, وسمع من احلافظ ٦٥٨هو حممد بن أيب بكر بن عيسى السعدي املرصي, أبو عبد اهللا األخنائي, ولد سنة   )٤(
انظـر . ٧٥٠الدمياطي وغريه, وتوىل قضاء املالكية بمرص, وكان من عدول القضاة وخيارهم, تويف سـنة 

 ).٤/٢٧(, الدرر الكامنة )٣٢٧(الديباج املذهب ص: ترمجته يف
 ).١١(الرد عىل األخنائي ص  )٥(
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كان اإلمام ابن السبكي شافعي املذهب, تفقه عىل أعيان فقهاء الشافعية يف عرصـه,  
ح يف  »صـحيح التوشيح عىل التنبيه واملنهـاج والت «: وألف يف الفقه الشافعي كتابه , ورصَّ

 .)١(مواضع كثرية بأن مذهبه مذهب الشافعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املطلب اخلامس

   
 ).١٠/٢٢٦(, )٧/٧٩(, )٣/١٧٥(, )٢/١٣٠(طبقات الشافعية الكرب : انظر  )١(
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  وفاته 
–, خطب يوم اجلمعة, فطعـن  ٧٧١بدمشق يف سابع ذي احلجة سنة تويف رمحه اهللا 

ليلة السبت رابع ذي احلجة, ومات ليلة الثالثاء, عن أربع وأربعني  −أصابه الطاعون: أي
 .سنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املطلب السادس
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 مؤلفاته 
صنَّف اإلمام ابن السبكي تصانيف كثرية, يف شـتى علـوم الرشـيعة, قرئـت عليـه, 

االبتكار ال جمرد مجع كالم وانترشت يف حياته وبعد موته, وقد متيز يف مصنفاته بالتحقيق و
 :, ومن أشهر مصنفاته)١(ني وإعادتهاملاض

 يف احلديث: أوالً 
 .)٢(إحياء علوم الدين التي وردت بغري إسناد ختريج أحاديث −
جها يف شبابه −  .)٣(كتاب األربعني, وهي أربعون حديثاً خرَّ
جـزء عـىل رفـع اليـدين يف الـدعاء, وجـزء عـىل : بعض األجزاء احلديثية, منها −

 .)٤(حديث املتبايعان باخليار 
 يف الفقه: ثانياً 
 .)٥(التوشيح عىل التنبيه واملنهاج والتصحيح −
 .)٦(ترشيح التوشيح يف اختيارات والده الفقهية −
 .)٧(األشباه والنظائر يف القواعد الفقهية −

   
عـىل مـن خالفـه,  فال يصدق اسـم املصـنِّ  هباعتامد هذا املسلك, وأن هترصحي) ٢/١٣٧(اإلهباج  يف انظر  )١(

 ).١/٢٢٤(مقدمة حتقيق اإلهباج : وانظر
 .٣٨٩−٢٨٧املجلد السادس من : اته الكرب, انظروهو فصل طويل ذكره يف طبق  )٢(
 ).٩/١٧١(الطبقات الكرب :  انظر  )٣(
)٤(   مقدمة حتقيق الطبقات الكرب)١/٢١( الطبقات الكرب ,)١٠/١٩١(, )٩/١٧١.( 
, وهـو )٣/١٠٦(, طبقات الشافعية )٣/٢٣٣(الدرر الكامنة ) ٣/٦١(طبقات الشافعية الكرب :  انظر  )٥(

 .جامعة اإلمام اآلن حمقق يف 
 ).٣/٤٧٧(الطبقات الكرب :  انظر  )٦(
 .مطبوع بتحقيق عيل معوض وعادل عبد املوجود  )٧(
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 .)١(منظومة يف الفقه −
 يف أصول الفقه: ثالثاً 
 . )٢(اإلهباج يف رشح املنهاج للبيضاوي −
 .)٣(رفع احلاجب رشح خمترص ابن احلاجب −
 .)٤(مجع اجلوامع −
 .)٥(عمنع املوانع عن مجع اجلوام −
 .)٦(التعليقة −

 يف التاريخ والطباق: رابعاً 
− ٧(طبقات الشافعية الكرب(. 
 .)٨(الطبقات الوسطى −
− الطبقات الصغر. 

 
 يف العقيدة: خامساً 

   
 ).٣٥(مقدمة حتقيق منع املوانع ص:  انظر  )١(
 .ه هبذا التحقيق دار البحوث بدولة اإلماراتتتم حتقيقه يف رسالتي دكتوراه يف جامعة أم القر, وقد طبع  )٢(
 .ىل معوَّض وعادل عبد املوجودمطبوع بتحقيق ع  )٣(
 .ات, منها طبعة دار ابن حزمعطبع مستقالً عدة طب  )٤(
 .طبع بتحقيق سعيد احلمريي  )٥(
 ).٣٥(ع صنمقدمة منع املوا: , وانظر)٢/١٥٤(أحال إليه يف رفع احلاجب يف كتاب اإلمجاع   )٦(
 .طبع بتحقيق حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو  )٧(
)٨(    الطبقات الكرب)أن الوسـطى ) ١٠/١٩١(, وفيها ترصيح ابن السبكي بـأهنام لـه, وذكـر يف )٣/٤٦٧

 .كانت تعجب والده, ويضعها غالباً بني يديه ينظر فيها
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 .)١(السيف املشهور يف رشح عقيدة األستاذ أيب منصور −
 .)٢(قصيدة نونية يف العقيدة األشعرية −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
, ويف الطبقـات الكـرب )٢٥٦(يعني املاتريدي الـذي تنسـب إليـه املاتريديـة, ذكـره يف منـع املوانـع ص  )١(

)٣/٣٨٤.( 
 ).٣/٢٧٩(قات الكرب الطب:  انظر  )٢(
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 املبحث الثاين
  » مجع اجلوامع «بذة عن كتاب ن 
 :وفيه ثالثة مطالب

 م الكتاب وتوثيق نسبته إىل مصنفهاس: املطلب األول
 منهج مؤلفه فيه: املطلب الثاين
 أعامل العلامء عليه: املطلب الثالث
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 املطلب األول
 اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل مصنفه 

, )١(يف مقدمـة الكتـاب وخامتتـهأملح ابن السبكي إىل تسمية كتابه هذا ونسـبته إليـه 
 .)٢( »األشباه والنظائر  «ويف طبقاته ويف  »منع املوانع  «ورصح بذلك يف 

ويكفي دليالً قاطعاً عىل صحة اسم الكتاب ونسـبته ترصـيح رشاحـه و ناظميـه يف 
 .)٣(مقدماهتم بذلك

أو بني أهل العلم ومل يتطـرق إليـه خـالف  وعىل كل حال فإن هذا األمر متفق عليه
 .شكّ 

له عـىل سـائر كتبـه  »منع املوانع  «وقد أشاد ابن السبكي بكتابه هذا يف مقدمة  وفضَّ
رت فيه عـن «: بقوله  فلو كان ذا لسان الدَّعى أنه نفيس عمري ونخبة فكري, والذي شمَّ

دَ األنفاسوتردَّد.. د دار عىل ألسنة الناس وق.. ساق اجلدِّ   .)٤( »... , تردُّ
 
 
 
 
 

 
   
 ).٧٣−٥(مجع اجلوامع ص:  انظر  )١(
 ).٢/٩(, األشباه والنظائر )١٠/٦(, )٢/٢١(, الطبقات الكرب )٣٦٩ −٨٤(منع املوانع ص:  انظر  )٢(
حقق يف رسالة دكتوراه مـن جامعـة , نظم األشموين مع رشح الرتميس امل)١/٣(ث اهلامع يالغ :مثالً  انظر  )٣(

 ).١/١٧٢(عيل املحامدي لدكتوراحتقيق  ,القر مأ
 ).٨٥−٨٤(منع املوانع ص  )٤(
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 ايناملطلب الث
 يف مجع اجلوامع منهج ابن السبكي 

 :يتلخص منهج ابن السبكي يف مجع اجلوامع يف أمور
 .)١(اخترصه اختصاراً جزم معه بتعذر اختصاره بعده: األول
التـي  )أصـول الـدين وأصـول الفقـه(  فيه استيعاب مسائل األصـلنيحترَّ : الثاين

 .)٢(وقف عليها, معتمداً عىل زهاء مائة مصنف
 .استقىص األقوال يف املسائل اخلالفية :الثالث
 .لفظياً أو معنوياً  هببيان كون −عند حكاية اخلالف –يعتني : الرابع

د املسائل من األدلة إال يف النادر: اخلامس  .جرَّ
 .بنيَّ اختياره يف معظم املسائل: السادس
 .ختم الكتاب بخامتة يف السلوك: السابع

 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٧٤(مجع اجلوامع ص:  انظر  )١(
 ).٥(املرجع السابق ص  )٢(
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 املطلب الثالث
  »مجع اجلوامع  «امء عىل أعامل العل 

لقد حظي هذا املخترص باهتامم أهل العلم وعنايتهم منذ أن فرغ مؤلفه مـن تأليفـه, 
وتــارة بــالنظم  ,والتعليــق وتوالــت عليــه أعامهلــم تــارة بالرشــحفــأقبلوا عــىل تدريســه, 

 .واالختصار
  »مجع اجلوامع  «رشوح : أوالً 

 :إليضاح, ومن أشهر هذه الرشوحتناول مجع من العلامء هذا الكتاب بالرشح وا
, أليب حفص عمـر بـن إسـحاق بـن أمحـد )١( »اللوامع يف رشح مجع اجلوامع  «−١

 .٧٧٣ندي ثم املرصي, املتوىف سنة الغزنوي اهل
اهللا الزركيشـ,  , ملحمد بن هبادر بن عبـد)٢( »تشنيف املسامع رشح مجع اجلوامع  «−٢

 . ٧٩٤املتوىف سنة 
, ملحمـد بـن حممـد الغـزي )٣( »ام أورد عـىل مجـع اجلوامـع الربوق اللوامـع فـي «−٣

عبارة عن عدد من اإليرادات عىل مجـع اجلوامـع,  وهذا الكتاب ,٨٠٨توىف سنة األسدي, امل
 . »منع املوانع  «: أجاب عنه ابن السبكي يف كتابه الذي سامهوقد 

د العزيـز بـن , ملحمد بن أيب بكـر بـن عبـ)٤( »الغرر اللوامع رشح مجع اجلوامع  «−٤
 . ٨١٩مجاعة الكناين, املتوىف سنة 

لرحيم العراقـي, , أليب زرعة أمحد بن عبد ا)٥( »الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع  «−٥
   
 ).١/٧٩٠(هدية العارفني :  انظر  )١(
 .مكتب قرطبة للبحث العلمي: مطبوع حمقق, النارش  )٢(
 ).١/٥٩٦( , كشف الظنون)٢/٢٥٥(, البدر الطالع )٩/٢١٨(الضوء الالمع :  انظر  )٣(
 ).١/٥٩٦(, كشف الظنون )٥/٢٦٤(, )٧/١٧١(الضوء الالمع :  انظر  )٤(
 .مطبوع حتقيق مكتبة قرطبة للبحث العلمي, وهو حمقق أيضاً يف رسالتي دكتوراه بجامعة األزهر  )٥(
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 . ٨٢٦املتوىف سنة 
, ألمحد بـن حسـني بـن حسـن بـن أرسـالن )١( »ملع اللوامع رشح مجع اجلوامع  «−٦

 . ٨٤٤لرميل املقديس, املتوىف سنة ا
محد املحيل, املتوىف بن أ, أليب عبد اهللا حممد )٢( »طالع يف رشح مجع اجلوامع البدر ال«−٧

 . ٨٦٤سنة
ثامن الكوراين, ألمحد بن إسامعيل بن ع, )٣( »الدرر اللوامع رشح مجع اجلوامع  «−٨

 . ٨٩٣املتوىف سنة 
, أليب العباس أمحد بـن عبـد الـرمحن )٤( »الضياء الالمع يف رشح مجع اجلوامع  «−٩

 . ٨٩٨املتوىف سنة  »حلولو  «األزليتني املغريب, املعروف بـ : ي, أونزليطالي
, أليب البقاء حممد بن إبراهيم بـن عبـد )٥( »النجم الالمع رشح مجع اجلوامع  «−١٠

 . ٩٠١ناين املقديس , املتوىف سنة اهللا بن حممد بن مجاعة الك
عبد اهللا بـن أيب بكـر املرصـي , خلالد بن )٦( »الثامر اليوانع عىل مجع اجلوامع  «−١١

 . ٩٠٥ألزهري النحوي, املتوىف سنة ا

   
ياء الضـ« , وقد ذكر الدكتور عبد الكريم النملة يف مقدمة حتقيقه لكتاب )١/٢٨٥(الضوء الالمع :  انظر  )١(

 .إحدامها يف دار الكتب املرصية, واألخر يف يكي جامع ترخان برتكيا أن له نسختني )١/٢٩(» الالمع 
يف غايـة التحريـر أنه أحسن رشوح مجع اجلوامـع, وأنـه ) ١/٥٩٥(مطبوع, ذكر صاحب كشف الظنون   )٢(

 ).٧/٤٠(الثناء عليه يف الضوء الالمع  والتنقيح, وانظر
 .د بن غالب جميدي لنيل درجة الدكتوراه من اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبويةسعي/ حققه الباحث  )٣(
ة والتعـريض مـن مسـائل يـانلكمطبوع, حتقيق عبد الكريم بن عيل النملة, مـن أول الكتـاب إىل مسـألة ا  )٤(

 . , وقد طبع كامالً بتحقيق ناجي فرج الكتاب
 ).١١١٥(د املخطوطات بالكويت رقم , وله نسخة يف معه)٨/٤٠(شذرات الذهب :  انظر  )٥(
 .القر مقيقه يف رسائل علمية بجامعة أاكتمل حت  )٦(
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رشيـف  , ملحمد بـن حممـد بـن أيب)١( »الدرر اللوامع يف حترير مجع اجلوامع  «−١٢
  . ٩٠٦املقديس, املتوىف سنة 

, أليب بكر بن عبد )٢(»اح وتكميل مسائل مجع اجلوامع ـافع بإيضـالرتياق الن «−١٣
 . ١٣٤١علوي احلسيني, املتوىف سنة الرمحن بن حممد با 

عـي  احلنفـي, , ملحمد بـن بخيـت املطي )٣( »البدر الساطع عىل مجع اجلوامع  «−١٤
 . ١٣٥٤املتوىف سنة 
 نظم مجع اجلوامع: ثانياً 
نظم ابن رجب أمحد بن حممد بن عبد الـرمحن الطـوخي املرصـي, املتـوىف سـنة  −١
٤( ٨٩٣(. 

 , وقد رشح عدة رشوح منهـا ٩١١املتوىف سنة , )٥(الكوكب الساطع للسيوطي −٢
بن أمحـد اجلـواد,  , ورشح ملولد١٣٥٥لبطاوري املكي املتوىف سنة , ورشح لرشح الناظم

, ورشح ملحمد بـن عـيل آدم ١٤١٠حمد الفاداين, املتوىف سنة , ورشح مل١٣٤٣تويف سنة 
 .األثيويب
 . ٩٢٥, املتويف سنة )٦(الدرر اللوامع لعبد اهللا بن أمحد با كثري احلرضمي −٣
إن شـاء  –ملع اللوامع لألشموين, وهو النظم الـذي رشحـه الرتميسـ, وسـيأيت −٤

 .الكالم عليه −اهللا
   
 .هـ, وهو اآلن حمقق يف رسالتني بجامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض١٣١٢طبع بفاس سنة   )١(
 .هـ١٣١٧طبع بمطبعة دائرة املعارف العثامنية, بحيدر آباد, باهلند, سنة   )٢(
 .هـ١٣٢٢تمدن بمرص سنة طبع بمطبعة ال  )٣(
 ).١/٥٩٦(, كشف الظنون )٢/١٢١(الضوء الالمع :  انظر  )٤(
 .طبع بعناية مكتبة قرطبة بمرص  )٥(
 ).١١٧(, النور السافر ص)٨/١٧٦(شذرات الذهب : انظر  )٦(
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الدرر اللوامع ملحمد بن حممد بن عبد اهللا, أبو الفضل الغزي, العامري القريش  −٥
يف  ٩٨٤نة الربكات حممد, املتوىف س هـ, وقد رشحه ابنه أبو٩٣٥, املتوىف سنة )١(الدمشقي

 .)٢( »العقد اجلامع  «كتاب سامه 
, املتوىف سنة نظم املختار بن بونة الشنقيطي املغريب اجلك −٦  .)٣( ١٢٣٠ني نسباً

 والنكت عىل مجع اجلوامع احلوايش: ثالثاً 
 .)٤( ٨١٩مجاعة الكناين, املتوىف سنة نكت العز بن  −١
بـن حجـر العسـقالين, أمحـد  ع عىل مجع اجلوامع, لإلمـام احلـافظالتعليق الناف −٢

 .)٥( ٨٥٢املتوىف سنة 
 .)٦(النكت اللوامع عىل املخترص واملنهاج ومجع اجلوامع للسيوطي −٣
اهيم اللقـاين, املتـوىف سـنة إلبـر »دور اللوامع من خـدور مجـع اجلوامـع ـالب « −٤
٧( ١٠٤١(. 
 .)٨( ١١٩٣حاشية ملحمد بن عبادة بن بري العدوي املرصي, املتوىف سنة  −٥
 

   
 ).١/٥٩٦(, كشف الظنون )٨/٢٥٥(شذرات الذهب :  انظر  )١(
 ).١/٥٩٦(, كشف الظنون )٨/٤٧٢(شذرات الذهب :  انظر  )٢(
 ).٦/٤٢٣(هدية العارفني :  انظر  )٣(
 ).١/٥٩٦(كشف الظنون :  انظر  )٤(
,  اليواقيت والدرر يف رشح نخبـة الفكـر )٢/٦٩٣(اجلواهر والدرر يف ترمجة ابن حجر للسخاوي : انظر  )٥(

 ).١/١٤١(للمناوي  
 ).٢/١٩٧٧(كشف الظنون   )٦(
 ).١/٣٠(, هدية العارفني )١/٧(خالصة األثر   )٧(
 ).١/٥٤٦(, عجائب اآلثار )٢/٣٤١(هدية العارفني   )٨(
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  أجزاء أو مسائل من مجع اجلوامعرشوح وحوايش عىل: رابعاً 
ملؤلفه ابن السبكي, وهو جواب عام أورده تلميذه حممد بن حممد  »منع املوانع  « −١

 .)١( »الربوق اللوامع  «, يف كتابه ٨٠٨سدي املتوىف سنة رض الغزي األبن اخلا
 ٩٣٥عامـري القريش املتوىف غـزي الل الـدة مجع اجلوامع أليب الفضـرح عقيـش −٢

)٢(. 
إلسامعيل بـن غنـيم  »الكلم اجلوامع يف بيان مسألة األصويل من مجع اجلوامع  « −٣

 .)٣( ١١٦٥اجلوهري, كان حياً سنة 
 .)٤( ١١٨٢قاسم بن حممد, املتوىف سنة رشح خطبة مجع اجلوامع, ملحمد بن  −٤
د بـن أمحـد بـن احلسـن ملحمـ »واألصول  الوصول إىل معنى األصويل مرقى « −٥

 .)٥( ١٢١٥اجلوهري الصغري, تويف سنة  اخلالدي املرصي, الشهري بابن
 املخترصات: خامساً 

نصـاري املرصـي, للشيخ زكريا بن حممد بن أمحد بـن زكريـا األ لب األصول, −١
 :, وله رشحان ٩٢٥املتوىف سنة 
 .)٦(, للمصنف نفسه »غاية الوصول إىل رشح لب األصول  «: األول
, أليب عبد اهللا حممـد بـن إبـراهيم بـن يوسـف  »ح اللب يف رشح اللب رس «: الثاين

   
 ).٢/٢٥٥(, البدر الطالع )٩/١٨(الضوء الالمع   )١(
 ).٨/٢٥٤(شذرات الذهب   )٢(
 .له نسخة يف دار الكتب املرصية  )٣(
 ).١٧٤−١٧٣(معلمة الفقه املالكي ص:  انظر  )٤(
 .ية, وله نسخة خطية يف دار الكتب املرص)٢/٣٥٣(هدية العارفني   )٥(
 .حققه عبد اهللا بن حممد الصالح يف رسالة علمية بجامعة أم القرمطبوع , و  )٦(
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 .)١( ٩٧١احللبي, املعروف بابن احلنبيل, تويف سنة 
لنصيبي احللبي, املتوىف خمترص مجع اجلوامع, ملحمد بن عمر بن حممد بن هبة اهللا ا−٢

 .)٢( ٩١٦سنة 
 .)٣(أفندي عمر الباجوريملحمود  »الفصول البديعة يف أصول الرشيعة  «−٣
 

    

   
 ).٣/١٢٣(أعالم أصول الفقه   )١(
 ).٨/١١٣(شذرات الذهب   )٢(
 .طبع بمطبعة التمدن بالقاهرة  )٣(
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 الفصل الثاين

 مع اجلوامعجلدراسة خمترصة عن األشموين ونظمه 
 :وفيه مبحثان
 ترمجة األشموين: املبحث األول

 جلمع اجلوامع هنبذة عن نظم: لثايناملبحث ا
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 املبحث األول
 دراسة عن األشموين

 :وفيه سبعة مطالب 
 اسمه ونسبه ومولده: املطلب األول

 نشأته وطلبه العلم: طلب الثاينملا
 شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث

 عقيدته ومذهبه الفقهي: لب الرابعاملط
 مكانته العلمية: ساملطلب اخلام

 وفاته: املطلب السادس
 مؤلفاته: املطلب السابع
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 املطلب األول
 اسمه ونسبه ومولده 

صـل ثـم القـاهري أبواحلسن األشموين األ ,هو عيل بن حممد بن عيسى بن يوسف
 .)١(الشافعي, الفقيه األصويل اإلمام

, وكـان مولـده بنـواحي )٢(ولد يف شهر شعبان سنة ثامن وثالثني وثامن مائة للهجرة
 .)٣(قناطر السباع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
, الكواكب )١/٤٩١(, البدر الطالع )٨/٢٠٧(, شذرات الذهب )٦/٥(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  )١(

 ).١/١٢٩(, ديوان اإلسالم )١/٢٨٤(السائرة 
 ).١/٤٩١(, البدر الطالع )٦/٥(الضوء الالمع :  انظر  )٢(
هُ : , وقناطر السباع)٦/٥(الضوء الالمع   )٣( نْكَ ـبُ ) إشارته(قناطر أنشأها الظاهر بريس وجعل عليها رَ , السَّ عَ

ثــار يف الــرتاجم واألخبــار عجائــب اآل . ن الســيدة زينــبميــدافعرفــت هبــذا االســم, وموضــعها اآلن 
 ).١(, تعليق )٧/١٢٧(
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 املطلب الثاين
 نشأته وطلبه العلم 

اج القرآن واملنهـ −وهو يف صباه  −نشأ أبو احلسن األشموين بالقاهرة, وهناك حفظ 
للنووي ومجع اجلوامع وألفية ابن مالك, وبعـد أن أتـمَّ السادسـة عرشـة مـن عمـره الزم 
مجاعة من أكابر علامء عرصه, فأخذ القراءات عن ابن اجلزري, وأخـذ الفقـه عـن مجاعـة 
منهم البلقيني, وأخذ األصـول والفـرائض والعربيـة, عـن الكافيـاجي وغـريه, ومل يـزل 

الطلب حتى متيَّز وبرع ثم تصد للتعليم من سنة أربع وستني  مالزماً للشيوخ مثابراً عىل
وثامن مائة, وعمـره ال يتجـاوز السادسـة والعرشـين, فانترشـ صـيته وانتفـع بـه طـالب 

 .)١(العلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
البـدر الطـالع ) ٨/١٦٨(, شذرات الذهب )١/٢٨٤(, الكواكب السائرة )٦/٥(الضوء الالمع :  انظر  )١(

)١/٤٩١.( 
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  املطلب الثالث
 شيوخه وتالميذه

 شيوخه : أوالً 
ى السخاوي عدداً من شيوخ األشموين يف ترمجته, ومن أبرز هؤالء  :الشيوخ سمَّ

صالح بن عمر بن سالمة, أبو البقاء الكناين, اإلمام نجـل : )١(العالمة البلقينيي  −١
اإلمام الرساج البلقيني, كان فقيهاً عاملاً قوي احلافظة رسيع اإلدراك طلـق العبـارة زاهـداً 

, صنف عدة تصا البخاري مل يكملـه, تـويف  تفسري القرآن, ورشح عىل: نيف منهامتواضعاً
 .٨٦٨اهللا سنة رمحه 

حممد بن أمحد بن حممد بن إبـراهيم, أبـو عبـد اهللا األنصـاري : )٢(اإلمام املحيل −٢
املرصي الشافعي املفرس الفقيه األصويل العالمة صاحب التصانيف, ولـد بالقـاهرة سـنة 

ة حمققـاً نظـاراً مفـرط الـذكاء حـادَّ ـكان إمامـاً عالمـ «: اوي بقولهـ, وصفه السخ٧٩١
رشح مجـع اجلوامـع البـن السـبكي, ورشح الورقـات : , من أشهر مصنفاته)٣( »القرحية 

للجويني, ورشح منهاج الطالبني للنووي, وله تفسري القـرآن مـن أول الكهـف إىل آخـر 
تـويف رمحـه اهللا  »تفسـري اجلاللـني  «القرآن أمته بعده السيوطي, وهو التفسري املعروف بــ 

 .٨٦٤مستهل سنة 
حممد بن سليامن بن سعيد املحيوي, أبو عبد اهللا الرومـي : )٤(العالمة الكافياجي −٣

   
, )٧/٣٠٧(, شـذرات الـذهب )١٦/٣٣٣(, النجوم الزاهرة )٣/٣١٤(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  )١(

 ).١/٣٣٧(طبقات املفرسين 
, البدر )٧/٣٠٣(ذهب لاذرات , ش)١/٤٤٣(, حسن املحارضة )٧/٣٩(الضوء الالمع : انظرترمجته يف  )٢(

 ).١/٣٣٦(, طبقات املفرسين )٢/١١٥(الطالع 
 ).٧/٤١(الضوء الالمع   )٣(
البـدر ) ٧/٤٧١(, شـذرات الـذهب )١/١١٧(, بغية الوعاة )٧/٢٥٩(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف   )٤(

 ).٢/١٧١(الطالع 
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احلنفي, العالمة البـارع, وعـرف بالكافيـاجي نسـبة إىل كافيـة ابـن احلاجـب يف النحـو, 
غة والعقليـات كلهـا, إلكثاره من قراءهتا ثم إقرائها, كان إماماً يف أصول الفقه وعلوم الل

رشح القواعد الكرب البن هشام, ورشح : نها, زادت تصانيفه عىل املائة, م٧٨٨ولد سنة 
ثـر, والتيسـري يف علـم التفسـري, سامء احلسنى, واملخترص يف علم األكلمتي التوحيد واأل

 .٨٧٩احلنفي, تويف رمحه اهللا سنة وحاشية عىل الكشاف وعىل رشح اهلداية يف الفقه 
, مـن أمحـد بـن عـيل بـن أيب بكـر املرصـي الفـريض: )١(العالمة الشارمساحي−٤

 .٨٥٥مصنفاته رشح حافل عىل جمموع العالئي يف الفرائض, تويف رمحه اهللا سنة 
–حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد املخزومـي البـامي األصـل : )٢(العالمة البامي−٥

, ولـد سـنة القاهري الشافعي, الزم −بلدة بصعيد مرص بالقـاهرة  ٨١٠ه األشموين كثرياً
عرصه, ثـم تصـد للتـدريس واإلفتـاء بعـد أن حصـل ونشأ هبا وتلقى العلم عن علامء 

, قال السخاوي ناً متودداً مل خيلف بعده يف طبقتـه  «: وأتقن, وكان مع علمه خرياً متعففاً ديِّ
 .٨٨٥تويف رمحه اهللا سنة  »مثله 

 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٤٤(, نظم العقيان ص)٢/١٦(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  )١(
 ).٧/٤٨(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  )٢(
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 تالميذه: ثانياً 
 :منهم 
ز يف عيل بن داود بن سليامن املرصي, خطيب جـامع طولـون, متيـ: )١(اجلوجري−١

, له من املصنفات : عدة فنون, السيام العربية والفرائض, وكان صاحلاً متعبداً قانعاً متودداً
 .٨٦٣وغريها, تويف رمحه اهللا سنة تقييدات عىل ألفية ابن مالك 

, وتلقى ٨٢٩يم بن حجاج املرصي, ولد سنة عبد الرحيم بن إبراه: )٢(األبنايس−٢
وتصد لإلقراء, فأخذ عنه الفضالء, وكان زاهداً  العلوم عن كبار علامء عرصه حتى برز

إنـام  «: كريامً معرضاً عن مزامحة الفقهاء, له حوايش وتقييدات مفيدة, وكالم عىل حديث
 .٨٩١, مات رمحه اهللا سنة  »األعامل بالنيات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٥/٢١٩(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  )١(
 ).١٢٧(ص يان, نظم العق)١/٢٣٦(اكب السائرة , الكو)٤/١٦٤(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  )٢(
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 املطلب الرابع
 عقيدته ومذهبه الفقهي 

 :عرية, ويدل عىل هذا أمورعقيدة أيب احلسن األشموين هي العقيدة األش
 .)١( »قال أصحابنا األشاعرة  «: قوله: األول
مذهب أهل احلق إثبات صفات اهللا تعاىل الثامنيـة املجموعـة يف قـول  «: قوله: الثاين
 :بعضهم

ــــدرة وإرادة ــــم ق ــــاة وعل  حي
  

 .)٢( »كــالم وإبصــار وســمع مــع البقــا 
  

, كتأويله اليد بالقدرة , غري مرادواجلزم بأن ظاهرها  الصفات مع تأويله ما عدا هذه
 .)٣(واالستواء باالستيالءوالوجه بالذات, 

 .)٤(تعريفه خطاب اهللا بالكالم النفيس: الثالث
, وهذا املذهب مبني عىل أصـل )٥(موافقته األكثر عىل القول بتكليف املحال: الرابع

ة وأهنـا يف احلقيقـة األشعرية يف الكسب, وحقيقته اجلرب, وهو نفي أفعال العبد االختياريـ
 . )٦(فعل اهللا
 .)٧(وأما مذهبه الفقهي فهو مذهب الشافعي كام رصح بذلك مرتمجوه −

   
 ).١٦(ص , خمطوط,مهع اهلوامع  )١(
 ).٤٤٦(املرجع السابق ص  )٢(
 ).٤٤٧, ١١٠(املرجع السابق ص  )٣(
 ).١٠(املرجع السابق ص  )٤(
 ).٥٧(املرجع السابق ص  )٥(
, املسائل املشرتكة بـني أصـول )٣٠١−٨/٢٩٣(, جمموع الفتاو البن تيمية )٣/١٠٣٥(هناية الوصول   )٦(

 ).١٣٨(الفقه وأصول الدين ص
 .در الرتمجةما سبق يف مصا:  انظر  )٧(
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 املطلب اخلامس
 مكانته العلمية وثناء العلامء عليه 

, فـارتقى  كان أبو احلسن األشموين أحد أعالم عرصه علامً وخلقـاً وزهـداً وورعـاً
ىل الثناء عليه والتنويه بعلمه وفضله, وقد شهد منزلة رفيعة بني العلامء واتفقت كلمتهم ع

ه احلافظ املؤرخ العالمة السخاوي بالتميز والرباعة يف مجيع الفضـائل ه وبلديُّ , )١(له عرصيُّ
 «: د يف مأكله وملبسه وفرشه, قالـكام أثنى عليه تلميذه الشعراين بالصالح والورع والزه
حالوة لفظه وقلة كالمه, ومل يزل عـىل وصحبته ثالث سنني كأهنا سنة, من حسن سمته و

 . )٢( »ذلك حتى مات 
وكان قد وىل القضاء بدمياط فكان حممود السرية, وحصل للناس االنتفاع بـه مـدة 

 .)٣(واليته
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٦/٥(الضوء الالمع   )١(
 ).٢/٦١(لواقح األنوار يف طبقات األخيار   )٢(
 ).٦/٥(الضوء الالمع   )٣(
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 املطلب السادس 
 وفاته

بعد حياة حافلة بتحصيل العلم وتعليمـه, وعمـرٍ عـامر بالعمـل الصـالح واخللـق 
 .ألشموين رمحه اهللا تعاىلالصالح تويف اإلمام ا

لسنة وفاته, غري أن أصح األقوال أنه تـويف لرتمجة عىل تاريخ حمدد ومل تتفق مصادر ا
, فإما أنه تـويف سـنة )١(فيام بني العرشين إىل الثالثني بعد التسع مائة , كام ذكر ذلك الغزي

خه ابن العامد ٩٢٩ , )٣(ده ابـن الغـزيعىل مـا اعتمـ ٩٢٠, وإما أنه تويف سنة )٢(عىل ما أرَّ
 .)٤(٩١٨إنه تويف سنة : وقريب منه قول الشوكاين

, فهـو وهـم منـه ملخالفتـه قـول )٥(٩٠٠وأما ما ذكره حاجي خليفة أنه تـويف سـنة 
 .املؤرخني قبله, واهللا أعلم

   
 
 
 
 
 
 

   
 ).١/٢٨٤(الكواكب السائرة   )١(
 ).٨/٢٠٧(شذرات الذهب   )٢(
 ).١/١٣٠(ديوان اإلسالم   )٣(
 ).١/٤٩١(البدر الطالع   )٤(
 ).١٩٦−١/١٥٣(كشف الظنون   )٥(
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 املطلب السابع
 مؤلفاته 

ائض صنف العالمة األشموين عدة تصانيف يف علوم الفقه واألصول والنحو والفر
وحسن الرتتيب ووضـوح العبـارة فنالـت استحسـان  العلم وقد امتازت تصانيفه بغزارة
 .أهل العلم وكثر االنتفاع هبا

 :وهذا مرسدٌ بأسامء مؤلفاته التي ذكرها مرتمجوه
 .)١(منهج السالك إىل ألفية ابن مالك −١
 .)٢(رشح قطعة من التسهيل −٢
 .)٣(نظم املنهاج يف الفقه −٣
 .)٤(املنهاجرشح نظم  −٤
 .)٥(رشح نظم نخبة الفكر −٥
  . "ملع اللوامع"ع اجلوامع البن السبكي, وسامه نظم مج −٦

 .رشح ملع اللوامع نظم مجع اجلوامع يفمهع اهلوامع  −٧
 .)٦(حاشية عىل األنوار لعمل األبرار يف الفقه لألردبييل −٨
 .)٧(نظم إيساغوجي يف املنطق −٩

   
 .حممد حميي الدين عبد احلميد: ققهمطبوع مشهور, ح  )١(
 ).٨/٢٠٧(, شذرات الذهب )٦/٥(الضوء الالمع   )٢(
 ).٢/٦١(, لواقح األنوار )٨/٢٠٧(شذرات الذهب   )٣(
 .التعلق السابق  )٤(
 ).٢/٢٠٢(اليواقيت والدرر رشح نخبة الفكر للمناوي :  انظر  )٥(
 ).٦/٥(الضوء الالمع   )٦(
 ).١/٢٠٨(لظنون , كشف ا)٦/٥(الضوء الالمع   )٧(
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 .)١(أليب عبد اهللا الكالئي نظم املجموع يف الفرائض −١٠
 .)٢(الينبوع يف رشح املجموع يف الفروع البن السنجي −١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٢/١٦٠٥(, كشف الظنون )٦/٥(الضوء الالمع   )١(
 ).٢/١٦٠٦(كشف الظنون   )٢(
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 املبحث الثاين

 نبذة عن نظمه جلمع اجلوامع
 :وفيه ثالثة مطالب

 قيق نسبة النظم إليه وحتقيق اسمهحت: املطلب األول
 رشوح النظم: املطلب الثاين
 دات الناظم عىل متن مجع اجلوامعانامذج من زي: املطلب الثالث
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 املطلب األول
 حتقيق نسبة النظم إىل األشموين وحتقيق اسمه 

إن نسبة هذا النظم إىل األشموين ثابتة ثبوتاً ال شك فيه, فقد رصح مؤلفه يف مقدمـة 
 :)١(نظمه بنسبته إليه بقوله

 شــموين عــيليقــول ذو التقصــري االَ
  

ــــــيل ــــــيمن الع ــــــد هللا امله  احلم
  

 .)٢(ن كل من ترجم له عدَّ هذا النظم من مجلة مؤلفاتهكام أ 
وأما اسم النظم فلم يتفق عليـه املصـنفون والنسـاخ, وقـد سـامه مؤلفـه يف مقدمـة 

فهـذا رشح وجيـز عـىل   «: , وهذا نـص كالمـه»ملع اللوامع  «بـ  »مهع اهلوامع  «: رشحه
...  »لوامع يف نظم مجع اجلوامع ملع ال «املسامة بـ .. منظومتي جلمع اجلوامع يف أصول الفقه

 .)٣( »مهع اهلوامع يف رشح ملع اللوامع  «وقد لقبته بـ 
, وهو االسم الـذي أثبتـه شـارحه  »البدر الالمع  «وقد اشتهر النظم باسم آخر هو 

, وهو أيضاً املثبت يف نسخة النظم املوجودة ضمن جمموعة املتون, جمموع رقم )٤(الرتميس
 .تبة عارف حكمت, مكتبة امللك عبد العزيز باملدينة النبويةجمموعة مك) ٢٨/٨٠(

ه به ناظمه  .واألَوىل تسمية النظم باسمه الذي سامَّ
 
 
 
    

 ).١٥٩(, إسعاف املطالع, حتقيق عيل املحامدي, ص)١(مهع اهلوامع ص:  انظر  )١(
 ).١/٤٩١(, البدر الطالع )٨/٢٠٧(شذرات الذهب ) ٦/٥(الضوء الالمع :  انظر  )٢(
 ).١(مهع اهلوامع ص  )٣(
 ).١٥٧(إسعاف املطالع, ص  )٤(
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 املطلب الثاين
 رشوح نظم مجع اجلوامع لألشموين 

 :مل أقف هلذا النظم إال عىل رشحني
يـزل مهع اهلوامع, وهو  لصاحب النظم العالمة األشموين, وهـذا الـنظم مل : األول

, وله نسخة يف مركز البحث العلمي بجامعة أم القر, حتت رقم  , أصـول )٦٧(خمطوطاً
لوحة, وقد اتضح يل وجود سقط من هذه النسخة من خالل ) ٢٢٤(الفقه, وعدد لوحاته 

ويبدأ السـقط قبيـل مسـالك  −وهو كتاب القياس –دراستي للقسم الذي أقوم بتحقيقه 
 .عىل املسلك الثامن, وهو مسلك الطرد العلة بعدة أسطر إىل آخر الكالم

 .إسعاف املطالع, للعالمة الرتميس, وهو موضوع هذه الدراسة: الثاين
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 املطلب الثالث
 زيادات الناظم عىل مجع اجلوامعنامذج من  

كام جتلت يف نظم األشموين الرباعة يف النظم, جتلت فيه سعة علمه ورسوخ ملكتـه, 
ن نظمه كث رياً من الزيادات املهمة التي تدل عىل تقدمه يف هذا العلم وطـول باعـه فقد ضمَّ

 .فيه
وقد تبني يل من خالل دراسة اجلزء الذي أتوىل حتقيقه تنوع مادة تلـك الزيـادات إىل 

 :عدة أنواع منها
 .اإلضافة −١

 .وهي تارة إضافة قول, وتارة إضافة مسألة 
 −منع آخرون: أي –وآخرون  «: سبكيزيادته عىل قول ابن ال: مثال إضافة القول−

 :)٢(, حيث زاد عليه)١(»القياس يف النفي األصيل 
 اإلمــــام منــــه ذا العلــــة ردّ: قلــــت

  

 ......................دون الداللـــــة
  

 –ولـو دلَّ عـىل وجودهـا  «: عىل قول ابـن السـبكي زيادته: ومثال إضافة املسألة −
يـنقض : −يعنـي املعـرتض –وجودها, فقال بموجود يف حمل النقض ثم منع  −العلة: أي

, فقـد زاد )٣( »دليلك, فالصواب أنه ال يسمع; النتقاله من نقض العلة إىل نقـض دليلهـا 
 :)٤(عليه

 نعــم, لــو قــال هــذا املعــرتض: قلــت
  

 أحــــد ركنيــــك لزومــــاً منــــتقض
  

ـــــيالً  ـــــةً دل ـــــذين  عل ـــــي ب ـــــــوالً  أعن ـــــــه إذاً مقب  لكـــــــان قول
   
 ).٤٤(مجع اجلوامع ص  )١(
 ).٣٢١(رشح الناظم ص: , وانظر)١٤١(هذا البحث ص:  انظر  )٢(
 ).٥١(مجع اجلوامع ص  )٣(
 ).٣٦٤(رشح الناظم ص: , وانظر٤٥٨هذا البحث ص:  انظر  )٤(
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 .رشح عبارة األصل −٢
من نوعي اعرتاض املنـع : يعني –والثاين  «: يادته عىل قول صاحب األصلز: مثاله

, زاد النـاظم )١( »... ف حكمه فـالنقض اإلمجـايللإما مع منع الدليل بناءً عىل خت −الدليل
 :)٢(قوله

.................................. 
  

ـــــــــت ذاك أن..................  قل
  

ــــهٍ صــــدما ــــم لوج ــــف احلك ل  ختَّ
  

ــــ ــــن املق ــــبهامم ــــاً م  دمات بعض
  

ــــــييل ــــــذا التفص ــــــاً ف عيَّن  وإن مُ
  

..................................  
  

 .التمثيل −٣
علـةٍ إثباتـاً واملختـار وقـوع حكمـني ب «: زيادته عىل قـول صـاحب األصـل: مثاله

 :)٤(, زاد قوله)٣( »م ونفياً كاحليض للصوم والصالة وغريها كالرسقة للقطع والغر
 مــــا يف الــــردةِ وذان مثــــلُ: قلــــت

  

تِ  ـــدَّ  للقتــل واألمـــر الـــذي قـــد صَ
  

ميَّز من األسامء −٤  .متييز ما مل يُ
وليس النص عىل العلة ولو يف الرتك أمـراً  «: زيادته عىل قول صاحب األصل: مثاله

 :)٦(, زاد قوله)٥( »بالقياس, خالفاً للبرصي 
ــت ــل: قل ــن نق ــري م ــني غ ــو احلس  أب

  

ـــل ـــه انتح ـــى احلاجـــب أن ـــه فت  عن
  

   
 ).٥٦(مجع اجلوامع ص  )١(
 .)٣٨٩(مهع اهلوامع ص: , وانظر) ٥٨٧( هذا البحث ص:  انظر  )٢(
 ).٤٦(مجع اجلوامع ص  )٣(
 ).٣٤٧(مهع اهلوامع ص: , وانظر) ٢٧٢( هذا البحث ص:  انظر  )٤(
 ).٤٤(مجع اجلوامع ص  )٥(
 ).٣٢٥(مهع اهلوامع ص: , وانظر)١٦٤(هذا البحث ص:  انظر  )٦(
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 ............لثهـــــــا التفصـــــــيلثا
  

..................................  
  

أبو احلسـني ال وعزاه يف األصل للبرصي, ومراده  –والثاين  «: قال الناظم يف رشحه
,  » −أبو عبد اهللا, فإن هذا هو الذي حكى عنه ابن احلاجب القول املنصـوص كـام سـيأيت

 .القول بالتفصيل: يعني
 .فحترير حمل اخلال −٥

مسألة التعليل بعلتني بعـد أن نظـم األقـوال التـي حكاهـا صـاحب  يف قوله: مثاله
 :)١(األصل يف املسألة

ــــت حمــــلّ......................   قل
  

 )٢(ذا اخللــف فــيام واحــد بالشــخص حــلّ 
  

 .التنبيه عىل اخلالف اللفظي−٦ 
مسـاويةً  املناسـبة تنخـرم بمفسـدة تلـزم راجحـة أو «: قول صاحب األصل: مثاله

 :)٤(, زاد الناظم)٣( »خالفاً لإلمام 
.................................. 

  

ــــت...... ــــاً واىف: قل ــــف لفظ  اخلل
  

ـــــه يف هـــــل بقـــــي مناســـــبه  ألن
  

ـــــه ـــــاع عمـــــلٍ فقاطب  أمـــــا امتن
  

 .الرتجيح −٧
زيادته الترصيح برتجيح تفصيل الرازي الذي زاده يف مسألة القياس يف  النفي : مثاله
 :)٦(, وهو قوله)٥(األصيل

   
 ).٤٦(مجع اجلوامع ص  )١(
 ).٣٤٦(, ومهع اهلوامع ص)٢٦٤(هذا البحث ص:  ينظر  )٢(
 .)٤٩(مجع اجلوامع ص  )٣(
 .)٣٩٩(صينظر هذا البحث   )٤(
 ).٤٤(مجع اجلوامع ص  )٥(
 ).٣١٨(, مهع اهلوامع ص)١٤١(صينظر هذا البحث   )٦(
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 اإلمــــام منــــه ذا العلــــة ردّ: قلــــت
  

 دون الداللـــــة وذا الـــــرأي أســـــدّ 
  

 .االستدراك عىل صاحب األصل −٨
 .وهذا النوع هو الغالب يف زياداته

وأال تكـون عـدماً يف  «: استدراكه عىل قول صاحب األصل يف رشوط العلـة: مثاله
 :)٢(عىل األصل قوله , زاد)١( »الثبويت وفاقاً لإلمام وخالفاً لآلمدي 

.................................. 
  

 الصــواب عكــس هــذا الــوارد: قلــت
  

, والصواب ما قـال  «: قال يف رشحه وهي عبارة انقلبت عىل صاحب األصل سهواً
 .»خالفاً لإلمام ووفاقاً لآلمدي : يف رشح املخترص

 
 

    

   
 ).٤٦(مجع اجلوامع ص  )١(
 ).٣٤١(, مهع اهلوامع ص)٢٣٩(ينظر هذا البحث ص  )٢(
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 الفصل الثالث
 دراسة موجزة عن الرتميس

 :وفيه مبحثان
 عرص املؤلف: املبحث األول
 ترمجة الرتميس: املبحث الثاين
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 املبحث األول
 عرص املؤلف

 :وفيه ثالثة مطالب
 احلالة السياسية: املطلب األول

 احلالة االجتامعية: ملطلب الثاينا
 احلالة العلمية: املطلب الثالث
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 املطلب األول
 احلالة السياسية

وكانت قدمته الثانية سنة  ,١٢٩١ته األوىل سنة إىل مكة قدم من ترمس قدم الرتميس
, ويف هذه الفرتة كانت احلجـاز إحـد الواليـات التابعـة للدولـة العثامنيـة ١٣٠٣ تقريباً

الرتكية, وقد شهدت هـذه الواليـة يف هـذه الفـرتة العديـد مـن االضـطرابات الداخليـة 
مـن ني املتنافسـني عليـه واختالل األمن نتيجة الرصاع الدائم الدائر عىل منصب اإلمارة ب

 .)١(ذوي عون وذوي زيد عيان األرستني اهلاشميتنيأ
وير البعض أن تلـك األحـداث جـاءت نتيجـة ضـعف مركـز الدولـة العثامنيـة 

, غري أن ذلك ال يعني فقداهنا السيطرة عىل هذه الوالية ذات األمهيـة الكـرب )٢(وانحالله
أن التنظـيم العـثامين لشـؤون هـذه اإلمـارة بالنسبة للمسلمني, بل ير األستاذ السباعي 

حالـة مـن  −بـإذن اهللا –وقيامه بإخضاع املتنافسني عىل حكمها مـن األرشاف قـد أسـبغ 
 .)٣(االستقرار بمكة هي أكثر مما كانت عليه يف عهود سابقة

ومل يكن مرتمجنا رمحه اهللا غائباً عن تلك األحداث والرصاعات, غري أنه كأمثاله من 
عاملني قىض حياته بمعزل عنها, حيجزه عن اخلوض يف تلك الرصاعات ورعـه, العلامء ال

 .ويشغله عن ذلك عكوفه عىل مدارسة العلم وتعليمه ونرشه
 
 
 

   
يخ مكة , تار)٨٣٥(, تاريخ أمراء مكة ص)٣٨٢(تاريخ أمراء البلد احلرام عرب عصور اإلسالم ص: انظر  )١(

 ).٢٣١(, مكة يف القرن الرابع عرش ص)٥٦٣(للسباعي ص
 ).٦٤(رسالة دكتوراه ص −حتقيق عيل صالح املحامدي –إسعاف املطالع للرتميس :  انظر  )٢(
 ).٥٦٣(تاريخ مكة ص  )٣(
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 املطلب الثاين 
 احلالة االجتامعية

متتاز مكة رشفها اهللا عىل سائر البالد بمكانتها الرفيعة يف نفوس املسلمني, حيث 
ق ألداء فريضة احلج أو العمرة, وبعد الفراغ من املناسك يفدون إليها من كل فجِّ عمي

يغادر منهم من يغادر, ويستقر من يستقر, إما للعبادة وإما لطلب العلم وإما للتجارة, 
 ڇ: لينعـم هؤالء مجيـعاً بجـوار البيت العتيـق املبـارك اآلمـن, وصـدق اهللا تعاىل إذ يقول

 .]٣٧[ :إبراهيم  ڇ   ڳ ڳ  گ گ گ گ
استمر ازدياد سكان مكة يف هذه الفرتة التي قدم فيها الرتميس, وذلك ملجاورة  وقد

ض كثري من البالد اإلسالمية للغزو  موظفي الدولة الرتكية وعائالهتم من جهة, وتعرُّ
الصليبي, مما اضطر كثرياً من أبناء تلك  البالد إىل اجلالء, فاختاروا مكة واملدينة وجدة 

واستقرارها بسبب استقالهلا بأحكام الدين, وكان لشيوع لبعدها عن ضغط أوربا 
أثره يف ازدياد تدفق الوافدين إىل مكة ١٢٩١عام البواخر وإسهامها يف نقل احلجيج 

 .االستقرار هبا
وقد اختذت جالية كل بلد موطناً هلا بمكة عرف بعد ذلك باسمها, ومحلت هذه 

 .)١(اً من صناعاهتااجلاليات معها إىل مكة عاداهتا وتقاليدها وكثري
ونظراً إىل ما للغربة أو اهلجرة من اآلثار اإلجيابية يف إظهار اجلد والنشاط فقد أثر 
ذلك يف انحصار التجارة بمكة يف أيدي القادمني إليها لإلقامة, لذلك كانت التوجيهات 
السلطانية تصدر إىل أمري مكة برتحيل احلجاج بعد أداء مناسكهم, وقد يصدر ذلك عن 

مري مكة نفسه, وذلك الحتكار جتار احلجيج كثرياً من مرافق مكة التجارية وتضييقهم أ
بذلك عىل أهلها, ولكن من املرجح عدم وجود متابعة لتلك القرارات الستمرار األرس 

 .الوافدة يف امتالك زمام التجارة  بمكة
   
 ).٥٦٧(تاريخ مكة ص  )١(



אאאאאFאE אא 

 

سن مبكرة  وقد كان التاجر يدرب أحد أبنائه أو أكثر ليخلفه يف املهنة ويزوجه يف
 .)١(ليطمئن إىل بقائه معه يف أعامل التجارة ويعرفه رسَّ املهنة منذ نعومة أظفاره

تقريباً تعرضت مكة ملا ١٣٣٣لشيخ الرتميس بمكة, ويف سنة ويف أواخر حياة ا
تعرض له العامل أمجع من تدهور اقتصادي بسبب نشوب احلرب العاملية األوىل, فكان هلذا 

س وأرزاقهم, إال أن الشيخ مل يلحقه الضيق لذلك, فقد كان يأتيه من أثره عىل معايش النا
 .)٢(ما يكفيه »ترمس  «بلدته 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
احلجـاز ملحمـد عـيل  أيضـاً مالمـح احليـاة االجتامعيـة يف: , وانظر)٤٤(تاريخ مكة املكرمة التجاري ص  )١(

 .مغريب, مكة املكرمة يف القرن الرابع عرش ملحمد عمر رفيع
 ).٤٣(خامتة كفاية املستفيد ص  )٢(
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 املطلب الثالث
 احلالة العلمية 

شهدت الفرتة التي قضاها الرتميس بمكة نشاطاً علمياً متميزاً ظهر من خالل 
يف شتى أصناف علوم  انتشار حلق العلم باملسجد احلرام, حيث كانت تعقد للطالب

الرشيعة والعربية, لينهل من معينها طالب العلم من مقيم ووافد, وقد وصل عدد تلك 
 .)١(احللق إىل عرشين ومائة حلقة

وكان عىل من آنس من نفسه القدرة عىل التدريس باملسجد احلرام أن يتقدم 
لتقدير مستو لالمتحان العلني يف علوم الرشيعة الذي تعقده هيئة من علامء احلرم 

 .)٢(از االمتحان منح شهادة التدريس باملسجد احلراميكفاءته العلمية, فإذا وفق الجت
وثمت رافد آخر من روافد العلم بمكة يف تلك احلقبة, يتمثل يف املدارس اخلريية 
التي تم تأسيسها عىل نفقة متربعني حمتسبني, فأقبل عليها طالب العلم جينون ثمرات 

ة يف حميط علمي وتربوي رشيد يغرس يف النفوس آداب العلم وخصال علومها اليانع
, ومن تلك املدارس  .)٣(املدرسة الصولتية واملدرسة الفخرية ومدارس الفالح: الربّ

وكان بعض العلامء يقيم لطالبه دروساً خاصاً يف داره مع مشاركته يف حلق 
 .)٤(التدريس التي ينظمها العلامء يف املسجد احلرام

نقل األستاذ عمر بن عبد اجلبار نامذج من دروس العلم التي كان يلقيها بعض وقد 
من ترجم هلم من أعيان العلامء يف هذه الفرتة, وتعكس هذه النامذج  عىل وجازهتا مكانة 
العلم باملسجد احلرام وفقه علامئه يف دينهم وواقعهم, إذ يقف املطلع عىل تلك النامذج عىل 

   
 ).١٩(سري وتراجم ص: , وانظر)٥٨٣(تاريخ مكة ص  )١(
 ).٤٤(, تاريخ التعليم بمكة ص)٥٢(احلرم الرشيف اجلامع واجلامعة ص: صفة هذا االمتحان يف:  انظر  )٢(
حول نشأة هذه املدارس ومناهجها ) ١٤٤−١٢٥(, تاريخ التعليم بمكة ص)٥٨٠(تاريخ مكة ص : انظر  )٣(

 .وتطورها
 ).٥٨٠(تاريخ مكة ص  )٤(
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 اجلمع بني توضيح معاين النصوص وبني تنزيلها عىل وقائع حرص أولئك العلامء عىل
العرص وأحوال أهله يف أسلوب سهل واضح ال تكلف فيه وال غموض, يدركه املتعلم 
وغري املتعلم, لتؤيت تلك الدروس ثامرها املباركة يف تزكية النفوس وهتذيب األخالق 

 .)١(وإصالح األعامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 .مايض التعليم باملسجد احلرام لعمر بن عبد اجلبار:  انظر  )١(
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 املبحث الثاين

 رمجة الرتميست 
 :مطالب سبعة وفيه

 اسمه ونسبه ومولده: املطلب األول
 نشأته وطلبه للعلم: ملطلب الثاينا

 شيوخه وتالميذه: املطلب الثالث
 ثناء الفضالء واملرتمجني عليه: عاملطلب الراب

 عقيدته ومذهبه الفقهي: لب اخلامساملط
 وفاته: املطلب السادس
 مؤلفاته: املطلب السابع
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 األول  املطلب
 اسمه ونسبه ومولده

هو حممد حمفوظ بن عبد اهللا بن عبد املنان الرتميس اجلاوي ثم املكي, العالمة 
 .)١(املحدث املسند الفقيه األصويل املقرئ

مس  , عىل ما أرخه أخوه ١٢٨٠بفتح التاء, قرية من قر جاوا سنة –ولد برتَ
 .)٢(الشيخ أمحد دحالن

ص عليه الشيخ عبد اهللا بن صدقة دحالن والشيخ , ن١٢٨٥واملشهور أنه ولد سنة 
 . )٤(, ووافقهام عامة املرتمجني)٣(حممد ياسني الفاداين

 
   
املسـتفيد  , خامتـة كفايـة)٦٥(للشـيخ عبـد اهللا غـازي ص الدرر نثر الدرر يف تذييل نظم: انظر ترمجته يف  )١(

, أهل احلجـاز بعـبقهم التـارخيي )٢٨٦(, سري وتراجم ص)٤/٧٣٥(, موهبة الفضل )٤١(للفاداين ص
, )٢/٣٥٤(, إمتاع الفضالء برتاجم القراء )٢/٨٠٣(,  هداية القاري إىل جتويد كالم الباري )٣٤٢(ص

 ).٧/١٩(, األعالم للزركيل )١/٣٢٠(أعالم املكيني 
وممـا يؤكـد : قلت) ١/٧٦(إسعاف املطالع : املحامدي, ينظر سبب ترجيحه يفعيل / حكاه عنه ورجحه د  )٢(

 –أنه قبل أن يرحل إىل مكـة للحـج ) ٥(أنه أخرب عن نفسه يف اخللعة الفكرية ص ١٢٨٥أنه ولد قبل سنة 
لكان قدومه  ١٢٨٥كان عمره نحواً من ثالث وعرشين سنة, فلو كانت والدته سنة  −وهي رحلته الثانية 

, وهي السنة التي تويف فيها شيخه الشيخ مصطفى العفيفي املرصي ثم املكي, فيكون قد أدرك ١٣٠٨سنة 
ما ال يزيد عىل بضعة أشهر من حياة شيخه, وقد ذكر املرتمجون أنه قرأ عىل شيخه هذا رشح مجـع اجلوامـع 

شـتغاله بتحصـيل مـع ا–للمحيل, وقراءته هذا الرشح عىل شيخه قراءة فهم وتدقيق يف هذه املدة الوجيزة 
أمر فيه بعد, ال سيام وأنه مل ينقل عنه أنـه درس شـيئاً مـن أصـول  −العلوم األخر عىل هذا الشيخ وغريه

رت والدته سنة  ا إذا قدِّ , فإنه حينئذ يكون قد أدرك قرابة مخس سنني من حيـاة ١٢٨٠الفقه قبل قدومه, أمَّ
 .شيخه, واهللا أعلم

 ).٤١(, خامتة كفاية املستفيد ص)٢/٧٣٥( خامتة موهبة ذي الفضل:  انظر  )٣(
 ).٢/٣٥٤(, إمتاع الفضالء )١/٣٢٠(, أعالم املكيني )٢/٨٠٣(هداية القاري :  انظر  )٤(
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 املطلب الثاين
 نشأته وطلبه للعلم 

نشأ العالمة الرتميس بقرية ترمس يف حجر والدته وأخواله, فقد كان أبوه غائباً عنه 
الفقه عن شيخ مكتب القرية , وكان بمكة, فحفظ هبا القرآن يف حداثة سنة, وتلقى مبادئ 

 .من أفاضل علامء جاوا
, ١٢٩١ثم استقدمه أبوه العالمة عبد اهللا بن عبد املنان إىل مكة, فرحل إليه سنة 

رشح الغاية للغزي وفتح املعني وفتح : فاستوطن معه فيها وقرأ عليه مجلة من الكتب منها
 .لنيالوهاب ورشح الرشقاوي عىل احلكم وبعض تفسري اجلال

ومل يقم طويالً بمكة بل رجع إىل جاوا صحبة أبيه, وهلذا أغفل ذكر هذه الرحلة 
ترمس قرية كانت فيها والديت ونشأيت إىل أن  «: عند حديثه عن والدته ونشأته, حيث قال

 .)١( »بلغت من عمري نحو ثالث وعرشين سنة ثم رحلت منها حلج بيت اهللا احلرام 
ن والزم هبا العالمة صالح بن عمر السامراين ومكث ثم رحل من جاوا إىل سامرا

رشح احلكم وتفسري اجلاللني ورشح : عنده يف الرباط وقرأ عليه مجلة من الكتب منها
 .املارديني ووسيلة الطالب

ثم رحل ثانياً إىل مكة وعمره نحو ثالث وعرشين سنة ناوياً االستقرار هبا, وتلقى 
مة أمحد املنشاوي الشهري باملقرئ قراءة عاصم وشيئاً من العلم عن علامئها, فقرأ عىل العال

التجويد وبعض رشح ابن القاصح عىل الشاطبية, وقرأ عىل الشيخ عمر بن بركات 
الشامي رشح شذور الذهب البن هشام, وقرأ عىل الشيخ مصطفى العفيفي رشح مجع 

يش املكي املعروف اجلوامع للمحيل ومغني اللبيب, وقرأ عىل العالمة حسني بن حممد احلب
مجلة من أوائل وأواخر صحيح البخاري وأخذ عنه  −شيخ الشافعية سابقاً  –بابن املفتي 

 .يف مصطلح احلديث
   
 ).٥(اخللعة الفكرية ص  )١(
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وقرأ عىل العالمة حممد بن سعيد با بصيل مفتي الشافعية سنن أيب داود والرتمذي 
 .والنسائي

ح ابن القاصح رش −نزيل مكة–وقرأ عىل العالمة املقرئ حممد الرشبيني الدمياطي 
ورشح الدرة املضيئة ورشح طيبة النرش يف القراءات العرش والروض النضري للمتويل 

وتفسري البيضاوي بحاشية شيخي  ةعرش ربعورشح الرائية وإحتاف البرش يف القراءات األ
 .زاده

املوطأ لإلمام مالك  −نزيل املدينة النبوية –وقرأ عىل الشيخ حممد أمني رضوان 
 .عجلوينوأوليات ال

وقرأ عىل العالمة الشيخ أيب بكر بن حممد شطا العلوم الرشعية واآلالت األدبية, 
 .وهو عمدته يف الرواية والتحديث

عرف عن الشيخ اجلد واالجتهاد وسهر الليل يف التحصيل حتى برز يف احلديث 
وعلومه, وبرع واشتهر يف الفقه وأصوله والقراءات وشارك يف فنون كثرية, وأجازه 
مشاخيه بالتدريس, فتصد لإلفادة باملسجد احلرام عند باب الصفا وبمنزله, وانتفع به 

 .)١(الطلبة
وخترج عىل يده طالب علم وافدون عادوا إىل بالدهم حاملني مشاعل العلم من 

 .)٢(مهبط الوحي
 
 
 
 

   
 ).٤٢(, كفاية املستفيد ص)٤/٧٣٥(تقريظ عبد اهللا دحالن لكتاب موهبة ذي الفضل :  انظر  )١(
 ).٢٠(سري وتراجم ص  )٢(
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  املطلب الثالث
 شيوخه وتالميذه 

 شيوخه: أوالً 
 :جالء من أشهرهمتلقى الشيخ الرتميس علومه عن علامء أ

, ولد برتمس, ونشأ هبا وتلقى )١(والده الشيخ عبد اهللا بن عبد املنان الرتميس− ١
 .١٣١٤العلم عن علامئها ثم قدم مكة وأقام هبا إىل أن تويف رمحه اهللا سنة 

 .أخذ عنه املرتجم له الفقه والتفسري 
ونشأ يتيامً يف  ,١٢٦٦, ولد بمكة سنة )٢(أبو بكر بن حممد شطا, املشهور ببكري− ٢

حجر أخيه الشيخ عمر, فحفظ القرآن وعمره سبع سنني ثم اشتغل بطلب العلم حتى 
: برع, وجلس للتدريس باملسجد احلرام, له مصنفات منها حاشية عىل فتح املعني سامها

إعانة الطالبني عىل حلِّ ألفاظ فتح املعني, وتفسري القرآن العظيم وصل فيه إىل سورة 
اشية عىل حتفة املحتاج وصل فيها إىل باب البيوع, إىل غري ذلك من الكتب املؤمنون, وح

 .١٣١٠والرسائل, اشتهر بالزهد وحسن اخللق, تويف رمحه اهللا سنة 
 .أخذ عنه املرتجم له الفقه واحلديث وغري ذلك من العلوم الرشعية واآلالت األدبية

 .)٣(حممد املنشاوي املقرئ نزيل مكة− ٣
اجلامع األزهر فربع وتفنن ثم قدم مكة فرشع يف إكامل باقيها, تلقى العلوم يف 

ودرس باملسجد احلرام عدة فنون , كان ذا تواضع ومخول مشتغالً بالتدريس والعبادة, 
 .١٣١٤تويف سنة 

   
 ).٧(ة املستفيد صكفاي  )١(
, مائدة الفضل والكرم اجلامعة لرتاجم )٢/١٠٦(نرش النور والزهر  من , املخترص)١٦٩(نظم الدرر ص  )٢(

 ).٨٠(, سري وتراجم ص)١٢٣(أهل احلرم ص
 ).٢/٤٣٠(, املخترص من نرش النور والزهر )٢٠٤(نظم الدرر ص  )٣(
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 .قرأ عليه املرتجم له القرآن بقراءة عاصم وشيئاً من التجويد وبعض رشح الشاطبية
 .)١(مصطفى بن حممد العفيفي − ٤
ده,  −قرية من قر مرص –لد بعفيف و وقدم القاهرة بعد أن حفظ القرآن وجوَّ

فأخذ العلم هبا عن شيوخ األزهر, وملا مات والده قدم مكة واستقر هبا مع مواصلة طلب 
د الناس, وخترج العلم عىل علامئها, حتى أجيز بالتدريس فجلس له باملسجد احلرام, وأفا

, تويف بمكة سنة الب العلم, وعىل يده كثري من ط  . ١٣٠٨كان أديباً لطيفاً
 .أخذ عنه املرتجم له األصول واللغة

 .)٢(حممد رشبيني الدمياطي املقرئ− ٥
ولد ببلدة رشبني, ونشأ هبا نشأة صالح واجتهاد, ثم رحل إىل القاهرة وقرأ باجلامع 

 رأس مدة ثم قدم مكة عىل األزهر عىل أهل العلم, ثم قدم املدينة النبوية ولبث هبا
الثالثامئة, وجاور هبا إىل أن تويف, تصد للتدريس باملسجد احلرام, وانتفع به كثريون, 

, تويف رمحه اهللا سنة   .١٣٢١كان صاحلاً ورعاً متواضعاً
 .أخذ عنه املرتجم له القراءات والتفسري

 .)٣(حممد بن سعيد بابصيل− ٦
يز بالتدريس عقد حلقته ولد بمكة ونشأ هبا وتلقى العلم عن علامئها, وبعد أن أج

إىل أن تويف  باملسجد احلرام, كان زاهداً قانعاً بالكفاف, أسند إليه منصب اإلفتاء فقام به
 . ١٣٣٠رمحه اهللا سنة 

 .أخذ عن املرتجم له احلديث
 .)١(حسني بن حممد احلبيش− ٧

   
 ).٢/٤٤٤( النور والزهر , املخترص من نرش)٢٠٤(نظم الدرر ص: انظر ترمجته يف  )١(
 ).٢/٣٩٤(, املخترص )٢٠٧(نظم الدرر  ص: انظر ترمجته يف  )٢(
 ).٢٤٤(, سري وتراجم ص)٥٦(نثر الدرر ص: انظر ترمجته يف  )٣(
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, ونشأ هبا وأخذ هبا العلم ١٢٥٨مفتي الشافعية وابن مفتيها, ولد بحرضموت سنة 
مجاعة, ثم رحل إىل اليمن فأخذ عن بعض علامئها ثم قدم مكة والزم ثلة من العلامء  عن

س  حتى نجب وتفنن, ثم تصدر للتدريس باملسجد  احلرام ثم ترك التدريس به وصار يدرِّ
 . ١٣٣٠يف بيته, وقد أخذ عن خلق  كثري, تويف رمحه اهللا سنة 

 .أخذ عنه املرتجم له احلديث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تالميذه: ثانياً 
  =  

 ).٩٩(, سري وتراجم ص)١/١٣٨(, املخترص )١٧٢(نثر الدرر ص: انظر ترمجته يف  )١(
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 :ورث علم الشيخ عنه عدة تالميذ نجباء منهم
 .)١(أبو بكر بن حممد بن عارف بن عبد القادر خوقري العالمة  السلفي − ١

, واشتغل بطلب العلوم منذ الصغر, وشغلت ذهنه مسألة ١٢٨٤ولد بمكة سنة 
بن عبد  دــدد حممــام املجـات اإلمـالم فعكف عىل مؤلفـل اإلسـد التي هي أصـالتوحي

الوهاب, ثم رشع يدعو إىل التوحيد اخلالص, وينكر عىل الذين يشدون الرحال إىل قبور 
األولياء ويتمسحون هبا ويقدمون هلا النذور ويطلبون منها جلب اخلري ودفع الرش, وقد 
أوذي ألجل ذلك ومنع من التدريس, وملا رأ حسني بن عيل وايل مكة متسكه بعقيدته 

أمر بالقبض عليه وسجنه مع املجرمني يف غرفة وحده, وظل يف سجنه  وثباته عىل دعوته
بضع سنني حتى زالت حكومة األرشاف فأفرج عنه مع كثري من السجناء املظلومني, 

, رمحه ١٣٤٩وبعد اإلفراج عنه اعتزل الوظائف والزم املسجد والبيت إىل أن تويف سنة 
 .اهللا وأسكنه واسع جناته

 .)٢(العالمة −س من أعامل تونسحمرِّ نسبةً إىل  –يس عمر بن محدان املحرِّ  − ٢
وملا بلغ الثالثة عرشة من عمره قدم مع والده  ,١٢٩١ولد بجربة يف تونس سنة 

, فأتم هبا  مكة, وملا أتم مناسك احلج ارحتل مع والده إىل املدينة فاختذها مسكناً ومستقراً
س بعد ذلك حفظ القرآن ثم اشتغل بطلب العلوم عند علامء املدين ة حتى أتقن, ودرَّ

بمدرسة الفالح بمكة مخس سنني ثم انتقل إىل املدرسة الصولتية, وله دروس يف املسجد 
 ., رمحه اهللا١٣٦٨احلرام, تويف باملدينة سنة 

 .)٣(عمر بن أيب بكر با جنيد − ٣
بمكة, وتلقى علومه عن علامء احلرم, ثم صار مدرساً باملسجد  ١٢٦٣ولد سنة 

    .١٣٥٤شتهر بالورع والتواضع, تويف رمحه اهللا سنة احلرام, ا
 ).٩٦(واألدباء الوارقون ص, العلامء )٢٢(, سري وتراجم ص)١٧(نثر الدرر ص  )١(
 ).٢٠٤(, سري وتراجم ص)٤٥(نثر الدر ص  )٢(
 ).١٤٧(, سري وتراجم ص)٥٠(نثر الدرر ص  )٣(
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 .)١(حممد الباقر بن نور اجلوكجاوي − ٤
, وطلب العلم عىل علامء املسجد احلرام, ثم جلس للتدريس فيه, ١٣٠٥ولد سنة 

 .١٣٦٣ويف أواخر عمره صار يدرس يف بيته, تويف رمحه اهللا سنة 
 .)٢(عبد القادر مندييل − ٥

صغرياً واستقر هبا, وقرأ عىل مجاعة من علامئها, وجدَّ  قدم مكة من بالد جاوا
واجتهد يف طلب العلوم ثم درس باملسجد احلرام وانتفع بن مجاعة, تويف رمحه اهللا سنة 

١٣٥٤. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب الرابع
 ثناء الفضالء واملرتمجني عليه 

   
 ).٢٨٦(سري وتراجم ص  )١(
 ).١/٢٣٢(املخترص من نرش النور والزهر   )٢(
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زهد أثنى عليه فضالء عرصه واملرتمجون له بكريم اخلصال ومحيد اخلالل من 
وقناعة وورع وتواضع وحسن خلق, مع إشادهتم بتضلعه يف العلوم وتفننه وسعة 

 .إطالعه
العالمة الفاضل اجلليل,  «: وصفه املؤرخ العالمة الشيخ عبد اهللا غازي بقوله

 .)١( »املتضلع يف العلوم واملتفنن يف املفهوم 
اإلمام الزاهد, والعامل هو  «: عبد اهللا بن صدقة دحالن مستهالً الرتمجة بقوله وترمجه

حرير الناقد, اجلالب حلل التحقيق إىل سوق املعاين والناظم درر التدقيق يف سلوك نال
 .)٢( »املباين 

حرير العامل الفاضل اللبيب, والن  «نعته بـ   »موهبة ذي الفضل  «ريظه لكتابه ويف تق
ة, املرتفع عىل رؤوس فهام الدقيقة, واملعاين العذبة الرقيقالكامل األديب, صاحب األ

 .)٣( »فضالء العرص لواء علمه, الراسخ يف ميادين حتررات الفنون ثابت قدمه 
وكذلك الشيخ أبو بكر بن طه السقاف يف تقريظه لكتابه هذا دعاه بالعامل اإلمام 
واألملعي اهلامم, ممتدحاً إياه يف تصنيفه هذا بحسن اجلمع الدال عىل حسن اإلطالع ولطف 

 .)٤(طويل الباع هلشاهد بأنالتهذيب ا
وأخرياً تلميذ تالميذه شيخ املسندين يف هذا العرص ياسني الفاداين , نرش فضائله يف 

اشتهر فضله بني الناس وعامة الطبقات, وكان إنساناً حسن األخالق  «: ترمجته إياه بقوله
اً متورعاً غاية يف لطيف املعارشة, ال يتدخل فيام ال يعنيه, ويأتيه من بلدته ما يكفيه, قانع

التواضع, وكان منزله يف غالب األوقات ال خيلو من املرتددين للسالم عليه واالستفادة 

   
 ).٦٥(نثر الدرر ص  )١(
 ).٤/٧٣٥(خامتة موهبة ذي الفضل   )٢(
 ).٤/٧٣١(املرجع السابق   )٣(
 ).٤/٧٣١(رجع السابق امل  )٤(
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 .)١( »منه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب اخلامس
 عقيدته ومذهبه الفقهي 

   
 ).٤٣(خامتة كفاية املستفيد ص  )١(
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 عقيدته: أوالً 
 :عقيدة الشيخ الرتميس هي العقيدة األشعرية , ويدل عىل هذا أمور 
عقيدة ابن السبكي التي ختم هبا خمترصه األصويل  »املطالع  إسعاف «رشحه يف  − ١

, ونظمها األشموين, وهي عقيدة أشعرية حمضة, ومل أقف للرتميس )١( »مجع اجلوامع  «
عىل خمالفةٍ تذكر يف أي مسالة من مسائل هذه العقيدة, بل الظاهر أنه يعتقد كل ما تضمنته 

 .)٢(ذلك من عقائد األشاعرة يف الصفات والقدر وغري
شعرية وروايتها عنهم يف العقيدة األ »جوهرة التوحيد  «تلقيه عن شيوخه متن  − ٢

أم  «, وكذلك متن )١٠٤١/ت(باإلسناد املتصل إىل مؤلفها أيب األمداد إبراهيم اللقاين 
, كام تلقى أيضاً طريقة األشعري باإلسناد )٣( )٨٩٥/ت(ملؤلفها السنويس  »الرباهني 

 .)٤(إليه
 .)٥(يريد هبم أتباع األشعري »أهل السنة  «منهجه أنه إذا أطلق من  − ٣

شعرية, يتعلق بمسألة اجتاه عقدي آخر للشيخ الرتميس غري عقيدته األ وثمت
يف هذه املسألة مسلك بعض أهل  − عفا اهللا عنه –التوسل يف الدعاء, حيث سلك 

 .التصوف من التوسل الرشكي والتوسل البدعي
وقد  «: فيدل عليه وصفه شيوخ أسانيده بأهنم مالذه , كقوله أما التوسل الرشكي

واهللا  −, وعذره يف هذا )٦( »عنَّ يل أن أرسد مشاخيي الكرام, ومالذي من األئمة الفخام 
 .عند الكالم عىل عقيدته  وغريه قبله هو العذر الذي سبق التامسه البن السبكي − أعلم

   
 ).٦٧(مجع اجلوامع ص  )١(
 .ب/١٥٣إسعاف املطالع, خمطوط, اجلزء الثاين, ل :  انظر  )٢(
 ).٣١(كفاية املستفيد ص  )٣(
 ).٣٢(املرجع السابق ص  )٤(
 .ب/١٧٧إسعاف املطالع, خمطوط, اجلزء الثاين ل   )٥(
 ).٨(وانظره أيضاً ص, )٧(كفاية املستفيد ص  )٦(
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م  − وجاه األئمة, وقوله   وأما التوسل البدعي فهو توسله بجاه النبي بعد الرتحُّ
 . )١( »هبم  اهللا نفعنا «: − عىل رجال أسانيده

 مذهبه الفقهي: ثانياً 
أما مذهبه الفقهي فهو مذهب اإلمام الشافعي, أخذه عن شيوخه من فقهاء املذهب 

وهو حاشية  »موهبة  ذي الفضل  «ثم اشتغل بتدريسه والتأليف فيه, حيث ألف كتابه 
ح العالمة ابن حجر اهليتمي عىل مقدمة بافضل يف الفقه الشافعي, وله أيضاً رسالة عىل رش

 . »السقاية املرضية يف أسامي كتب أصحابنا الشافعية  «يف كتب املذهب الشافعي سامها 
سنده يف الفقه متصالً مسلسالً بعلامء  »موهبة الفضل  «وقد ذكر يف مقدمة حاشيته 

 .)٢(فعيالشافعية إىل اإلمام الشا
 .)٣(وقد اتفق املرتمجون له عىل أنه شافعي املذهب

 
 
 
 
 

 املطلب السادس
 وفاته 
هـ, ومل خيلف إال ولداً واحداً هو ابنه ١٣٣٨تويف رمحه اهللا بمكة يف أول رجب سنة 

   
 ).١٣−١٠−٩(كفاية املستفيد ص:  انظر  )١(
 ).١/٧٠(موهبة ذي الفضل   )٢(
 ).٧/١٩(, األعالم )٧٣٥−٤/٧٣١(, خامتة موهبة ذي الفضل )٤١(كفاية املستفيد ص: انظر  )٣(
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 .)١(حممد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب السابع
 مؤلفاته 

لوم, وسأذكر فيام ييل مؤلفاته, ليف النافعة يف عدد من العألَّف العالمة الرتميس التآ
   
 ).٢٨٧(, سري وتراجم ص)٤٣(كفاية املستفيد ص  )١(
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 :هاً عىل املطبوع منها واملخطوطمنبِّ 
 علم القراءات: أوالً 
طيبة النرش يف  «, رشح فيه )خمطوط يف جملد ضخم(ة غنية الطلبة برشح الطيب − ١

 .لإلمام ابن اجلزري »القراءات العرش 
 ).خمطوط. (تعميم املنافع يف قراءة اإلمام نافع − ٢
 ).خمطوط. ( يف قراءة اإلمام ابن كثريالبدر املنري − ٣
 ).خمطوط. (تنوير الصدر بقراءة اإلمام أيب عمرو − ٤
 ).خمطوط. (انرشاح الفؤاد يف قراءة اإلمام محزة بروايتي خلف وخالد − ٥
 .)١( )مطبوع. (الرسالة الرتمسية يف القراءات العرشية − ٦

 .وتتضمن أسانيد املصنف يف القراءات العرش
 م القرآنعلو: ثانياً 
مفتاح التفسري  «رشح فيه منظومة ) وطـخمط(ري, ـفتح اخلبري برشح مفتاح التفس − ١

 .للشيخ عبد اهللا بن فودي , الذي نظم فيه كتاب اإلتقان للسيوطي »
 ثاحلدي: ثالثاً 
 .)٢( )مطبوع. (اخللعة الفكرية رشح املنحة اخلريية − ١
 
 .)٣( )وعمطب. (املنحة اخلريية من كالم خري الربية  − ٢

 مصلح احلديث: رابعاً 
   
 .١٣٣٠باملطبعة املاجدية بمكة املرشفة, سنة  تطبع  )١(
 .١٣١٥طبعت باملطبعة املريية بمكة, سنة   )٢(
 .طبعت يف إندونيسيا  )٣(
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 .)١( )طبع مراراً (منهج ذوي النظر يف رشح ألفية األثر,  − ١
 .رشح فيه ألفية السيوطي يف علوم احلديث

 السرية النبوية: خامساً 
 ).خمطوط. (هتيئة الفكر برشح ألفية السري − ١

 الفقه: سادساً 
, )٢(ربع جملداتطبع منه أ(موهبة ذي الفضل حاشية عىل رشح مقدمة بافضل  − ١

 ).وال زال اخلامس خمطوطاً 
 .وهو عبارة عن حاشية عىل رشح ابن حجر اهليتمي هلذه املقدمة

 .)٣( )مطبوع. (السقاية املرضية يف أسامي كتب أصحابنا الشافعية − ٢
 أصول الفقه: سابعاً 

إسعاف املطالع برشح البدر الالمع نظم مجع اجلوامع وهو موضوع هذه  − ١
, وسيأيت الكالم عليه مفصالً إن شاء اهللا تعاىلالرسالة دراس  .ة وحتقيقاً

 ).خمطوط. (نيل املأمول حاشية عىل غاية الوصول إىل لب األصول − ٢
 

 
 انيدالرتاجم واألس: ثامناً 
 ).خمطوط. (غنية املفتقر يف حال سيدنا اخلرض − ١
 .)١( )مطبوع. (انيد كفاية املستفيد ملا عال من األس − ٢

   
 .طبع أربع طبعات بمطبعة مصطفى البايب احللبي  )١(
 .١٣٢٦طبع باملطبعة العامرية بمرص سنة   )٢(
 .١٣٣٠طبع يف املطبعة املاجدية, سنة   )٣(
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 .ثبت ملشاخيه وهو عبارة عن
  
    

  =  
لبشائر اإلسالمية بتعليق الشيخ حممد ياسني , ثم أعيد طبعه يف دار ا١٣٣٢طبع بمطبعة اهلالل بمرص سنة   )١(

 .١٤٠٨الفاداين سنة 
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 الفصل الرابع
 كتابعن دراسة 

  "إسعاف املطالع برشح البدر الالمع نظم مجع اجلوامع"
 :وفيه ستة مطالب 

 اسم الكتاب وتوثيق نسبته إىل املؤلف: املطلب األول
 منهج الشارح يف الكتاب : الثاين املطلب

 مصادر الكتاب : املطلب الثالث
 الكتاب املآخذ عىل : املطلب الرابع

 ني رشح األشموين مقارنة بني الكتاب وب: املطلب اخلامس
 وصف نسخ خمطوطات الكتاب: السادس املطلب
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 املطلب األول
 حتقيق اسم الكتاب ونسبته إىل املؤلف

 −إسعاف املطالع برشـح البـدر الالمـع نظـم مجـع اجلوامـع –إن اسم هذا الكتاب 
شك فيه, فقـد رصح الرتميسـ باسـمه وباسـم  ال ونسبته إىل املؤلف الرتميس ثابتان ثبوتاً 

حممـد  مـواله الغنـي, فيقـول الراجـي رىض: أما بعـد « :الكتاب يف مقدمة الكتاب بقوله
سـميته إسـعاف  مَّ ومـن ثَـ  «: ثم ذكر اسم الكتـاب بقولـه » حمفوظ بن عبد اهللا الرتميس
 . )١( »املطالع برشح البدر الالمع 

يقول املؤلف الشارح أحقر  «: يف آخرالكتاب بقولهوذكر أيضاً اسمه واسم الكتاب 
الور وأذلُّ من يف أم القـر حممـد حمفـوظ بـن عبـد اهللا الرتميسـ, كـان اهللا لـه وخـتم 

ابتدأت يف تأليف هذا الرشح الذي سميته بإسعاف املطالع برشح البدر : بالصاحلات عمله
 .  )٢( ».. الالمع نظم مجع اجلوامع

 
 
 
 
 
 

 
 

   
 ) .١/١٥٨(عيل املحامدي .حتقيق دإسعاف املطالع,   )١(
 . ) ٢/٤٢١(  خمطوط املصدر السابق,  )٢(
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 املطلب الثاين
 »إسعاف املطالع  «منهجه يف 

منهجاً علمياً امتاز فيـه باسـتيفاء  »إسعاف املطالع  «اتبع العالمة الرتميس يف رشحه 
كثري من مقاصد التأليف, فكان هلذا املنهج أثره يف رفع مستو الكتـاب العلمـي; ليتبـوأ 

 .مكانه بني كتب أصول الفقه, ويصبح مصدراً من مصادر البحث األصويل
رز فيام ييل أهمَّ سامت هذا املنهج التي استخرجتها أثناء اطالعـي عـىل القسـم وسأب

 : الذي تناولته هذه الدراسة من الكتاب
أفاد الشارح من رشوح أهل العلم جلمع اجلوامع وحواشيهم وتقريراهتم عليه,  −١

ع البدر الطالع للمحيل, وتشنيف املسامع للزركيش, والغيـث اهلـام: فمن  أشهر الرشوح
وحاشـية ، »الدرر ا للوامع  «حاشية ابن أيب رشيف املسامه : للعراقي, ومن أشهر احلوايش

تقريرات : البناين وحاشية العطار وحاشية ابن قاسم وحاشية األنصاري, ومن التقريرات
 .)١(الكتب من مواده يف رشحهذكر الشارح يف مقدمة الرشح هذه  الرشبيني, وقد

األصولية األخر, كمخترص ابن احلاجب مـع رشح األخذ من بعض املصادر  −٢
العضد وحاشية السعد, ومنهاج الوصول للبيضاوي مع رشحه هنايـة السـول, والتحريـر 
البن اهلامم مع رشحه التقرير والتحبري البن أمري احلـاج, وقـد ذكـر الشـارح أيضـاً هـذه 

 .املصادر يف مقدمة رشحه من مجلة مواده فيه 
ن حيث ينقل عبارة املنقول عنه بنصـها أو مع اختالف يسـري, فإ يه يف النقل,حترِّ  −٣

 .ل هبا غريها فألجل معنى اعرتض به عىل املنقول عنهحذف من العبارة مجلة أو اسـتبد
: يعنـي » امتركهام ابن احلاجب لندرة وقوعه  «: عدوله عن قول العطار: مثال ذلك

, فـإن ابـن احلاجـب قـد رصح  »اعة تركهام مج «: ترك لعلة كذا, فلسبب كذا, حيث قال

   
 .مل يذكرها مع كثرة أخذه منها  هباستثناء تقريرات الرشبيني, فإن) ١(
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  .  )١(بذكرمها خالفاً ملا تومهه العطار 

مل خيالف ترتيب الناظم وأصله ألقسـام الكتـاب ومسـائله, لكنـه قـد يـذكر يف  −٤
, مستحسناً ترتيب األصل وناظمه   .بعض املواطن ترتيباً آخر خمتلفاً

ذكـره مجاعـة مـن  مـا −اسيعني يف كتاب القي −ومل يذكر الناظم هنا «: قوله: مثاله 
مَّ أنسب   .  )٢(  »اخلالف يف قياس اللغة; ألنه قد ذكره فيام تقدم يف مبحثها , وذكره ثَ

 .رشحه للنظم رشح ممزوج  −٥
ومل  «: يذكر سبب عدول صاحب األصل بعبارته عن عبارة من سـبقه, كقولـه −٦
بـه ابـن احلاجـب كام −وال بالفرع واألصل..  »شئ  «وال بـ »موجود  «يعربِّ بـ  ألن  −عربَّ

زال فائدة  «تعبريه بـ : لـقال مجع من رشاح األص «: , وقوله )٣( »تعريف القياس هبام دور 
 ».. فسد اإللغاء; ألن اإللغـاء مـازال صـحيحاً  «ن من تعبري ابن احلاجب ـأحس »اإللغاء 

)٤( .  

صـاحب  إذا عدل الناظم عن عبـارة األصـل بـنيَّ سـبب عدولـه, فتـارة يؤيـد −٧
 .األصل, وتارة يؤيد الناظم إما ترصحياً وإما اكتفاء بذكر سبب العدول دون تعقيب 

 «: أن صاحب األصـل ملـا ذكـر مسـلك املناسـبة قـال: مثال تأييده عبارة األصل −
ف ختـريج املنـاط بقولـه  »ويسمى استخراجها ختريج املناط  وهـو تعيـني العلـة  «: ثم عرَّ

 . »ان والسالمة عن القوادح بإبداء مناسبةٍ مع االقرت
أما الناظم فقـد تبـع يف نظمـه ابـن احلاجـب يف جعـل اسـم ختـريج املنـاط مرادفـاً  
للمناسبة, وهلذا جاء تعريفهام واحداً عندمها, فاختار املصنف صنيع األصل لقول املحقق 

   
 .  ٣٢٢صا البحث ينظر هذ )١(
               . ١٥٧حث صينظر هذا الب )٢(
  . ١٣٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٣١١ينظر هذا البحث ص )٤(
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الً كالم الناظم بام يوافق األصل  »إنه أقعد  «: املحيل  .  )١(مؤوِّ
 «: يف قولـه »االتفـاق  «أن صاحب األصل عربَّ بلفظ : ه الناظم ترصحياً مثال تأييد −

 «فاسـتبدل بـه النـاظم لفـظ  ».. والصحيح ال يشرتط االتفاق عىل تعليل حكم األصـل 
; إلفادة أن االتفاق الذي عربَّ به األصل هنا إمجاع األمـة بخـالف مـا قبلـه فإنـه »اإلمجاع 

  . )٢( »فهو من حماسن النظم  «:  الناظم بقولهاتفاق اخلصمني فقط, فأيَّد الرتميس
 «: وعـدل النـاظم عـن قـول األصـل «: ومثال تأييده الناظم إشارة وتلوحياً قوله −

ه   : يعني قوله –إىل ما قاله  »كجواز القرص للمرتفِّ
ر  « فْ هٍ للسَّ لإلشارة إىل أن الكاف يف قـول  − »دلَّ عىل جوازه بالقرص      جيوز مع ترفُّ

 . )٣( »ألصل للتنظري ال للتمثيل, وبه رصح مجاعة منهم النارص ا
ينبه عىل ما تفرد به صاحب األصل عن األصوليني وتبعه عليه الناظم, من ذلك  −٨

أنه يف مبحث الوصف املعارض للعلة غري املنايف ذكر صاحب األصل أن مـن األصـوليني 
انتفاء وصفك, ما مل يكـن مـع  ثبت احلكم مع: ال يكفي قول املستدل للمعرتض: من قال

ال يكفـي مطلقـاً ثـم : انتفاء وصف املعرتض وصف املستدل, ومن األصوليني مـن قـال
انقطاعه, وتبعه النـاظم, فبـنيَّ الشـارح هـذا  −ةً عىل عدم االكتفاء مطلقاً زياد −اختار هو

الـذي الكفايـة  عـدم زيـادةً عـىل −وقال الناظم يف انتفاء وصف املسـتدل «: التفرد بقوله
قد (يف هذه الصورة : أي) املسـتدل هنا(تبعاً لصاحب األصـل ) وعندي( −اقترصوا عليه

       . )٤( »).. انقطع

يقارن بني قول ابن السبكي يف األصل وقوله يف باقي كتبه, وهـو تـارةً يفعـل هـذا  −٩
 . »استدراكاً عليه, وتارة لتعليل كالمه, وتارة لتقييده 

   
                      . ٣٦٠البحث صهذا  ينظر )١(
 . ١٩٤البحث ص هذا ينظر )٢(
                            . ٣٧١البحث ص هذا ينظر )٣(
 . ٣٠٨ينظر هذا البحث ص )٤(
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أن ابن السبكي ذكر يف األصل من رشوط العلة أال تكـون : دراكمثال املقارنة لالست −
 −تبعـاً للنـاظم −عدماً يف الثبويت وفاقاً لإلمام وخالفاً لآلمدي, فاسـتدرك عليـه الشـارح

نسبة الوفاق لإلمام واخلـالف لآلمـدي, مبينـاً أن الصـواب عكـس هـذا, وأن صـاحب 
  . )١( »رشح املخترص  «األصل ذكر النسبة عىل الصواب يف 

أن صاحب األصـل أمهـل فيـه حكايـة أحـد األقـوال التـي : ومثال املقارنة للتعليل −
ومل يـذكره النـاظم تبعـاً  «: حكاها ابن احلاجب يف مسألة التعليل بعلتـني, فقـال الشـارح

 . )٢( »مل أره لغريه  «:  »رشح املخترص  «ألصله لقول صاحبه يف 
ول بأن النقض غري قادح ـب فيه القـل نسـصأن صاحب األ: دـومثال املقارنة للتقيي −

رح املخترصـ ـش «رحيه به يفـارح باألكثر منهم أخذاً من تصـمطلقاً إىل احلنفية, فقيَّده الش
« )٣( . 

ح قول الناظم وأص −١٠ جداً ال تكاد ختلـو  له باألمثلة, وأمثلة هذا كثريةكثرياً ما يوضِّ
 . )٤(منها مسألة 

 . األصل ثم يتبعها اجلواب يورد االعرتاضات عىل −١١
,  »ومن رشطه وجود متام العلة فيـه  «: قول صاحب األصل يف رشوط الفرع: مثاله

أن يساوي الفرع  «: ذكر الشارح تبعاً للعراقي أن تعبريه هبذا أحسن من قول ابن احلاجب
ف ; ألن املساوي قد يوهم منع الزيادة فيخـرج قيـاس األوىل بخـال»يف العلة علة األصل 

تعبريمها فإن الزيادة ال تنافيه, وهـو شـامل لقيـاس األوىل واملسـاوي, ثـم أورد اعرتاضـاً 
: قيل إن قبح اإلهبام هنا فليقبح أيضاً يف قوله السابق يف التعريـف «: للعالمة اللقاين بقوله

, ثم أجاب عن هذا اإلعـرتاض بـام  »ملساواته يف علة حكمه, فيرض فيه خلروج األوىل منه 
   
 . ٢٤٢ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٦٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٤٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥٤٤, ٤٠١, ٢٢٧ينظر هذا البحث ص )٤(
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بأن االحرتاز عن اإلهيام وإن ضعف أرجـح : وأجيب «: به العالمة ابن قاسم فقالأجاب 
, وأن مراعاته يف أحد املوضعني أو املواضـع أمـر مستحسـن وإن أمهـل يف  من تركه قطعاً

 . )١(ثم ذكر األجوبة األخر التي أجاب هبا ابن قاسم  ».. غريه 
لإليـامء بـالتفريق بـني  لتمثيـلزيادته عىل األصل والنظم والرشوح, كزيادته ا −١٢
  . )٢(  ڇ ��    � �   � �            � ې ڇ :تعاىل يف قولهالتي للغاية  »إىل «بـ  حكمني 

املقارنة بني نظم األشموين ونظم السيوطي, كمقارنته بـني تعبـري  النـاظم بــ  −١٣
   :يف قوله »أو«

 صل وراءها العدم األ »أو  «وليكف قول املستدل خضت مل            أجد     
وتعبـريه بــ  «: , وهذا نـص املقارنـة»أو  «وبني تعبري السيوطي يف نظمه بالواو بدل 

تبع فيه بعض نسخ األصل, ولكـن الـذي يف أكثرهـا التعبـري بـالواو, وعليـه رشح  »أو«
, فال بد من جممـوع األمـرين, واستحسـن مجاعـة »الكوكب  «املحقق وكذا السيوطي يف 

 . )٣( »فليتأمل  »أو  «وجعلوا الواو يف الثانية بمعنى  النسخة األوىل
ويالحظ أن الشارح هنا مل يرصح باختيار أحد التعبريين أو استحسـانه, بـل كالمـه 

, يف حني أنه يف مواضع أخـر مـن املقارنـة بيـنهام »فليتأمل  «: يشعر بالتوقف حيث قال
ولـو  «: عىل األصل قولـه يرصح باستحسان كالم السيوطي, كاستحسان زيادة السيوطي

هـل يلـزم : يف مسـألة −وتبعـه النـاظم −مشرياً به إىل قولني أمهلهام األصل »سو مناظر 
يلزمـه : املستدل بالدوران بيان نفي ما هو أوىل منه بالعليـة, ومهـا قـول القـايض أيب بكـر

خمتاراً أعني ذلك, وقول الغزايل, وحاصله التفريق بني املجتهد فيلزمه واملناظر فال يلزمه, 
 . )٤(السيوطي ما عليه اجلدليون من عدم اللزوم مطلقاً 

   
 . ١٩٨ينظر هذا البحث ص )١(
 .  ٣٣٧, وانظر هذا البحث ص)٢٨٠(سورة البقرة  )٢(
 . ٣٤٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٢٠ينظر هذا البحث ص )٤(
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ومل أقف للشارح عىل موضع للمقارنة رجح فيه نظم األشموين عىل نظم السيوطي, 
 .وكأن غرضه من املقارنة منحرص فيام تقدم, واهللا أعلم 

لتـه كثـرية, , وأمث »قلـت  «التنبيه عىل زيادات الناظم عىل األصل مما ميَّزه بــ  −١٤
مل يميـزه  سبق ذكر بعضها عند الكالم عىل النظم, ومن منهج الشارح أيضاً التنبيه عىل مـا

سواء كانـت الزيـادة تكملـة للـنظم أو رشحـاً لألصـل أو  »قلت  «الناظم من الزيادات بـ 
 .تقييداً له أو عدوالً عنه ملعنى اعرتض به عليه 

: أي) قد سنح( «: , وقوله)١(»للتكملة ) وايف(:وقوله «: قوله: مثال الزيادة للتكملة −
) عقـد: (, وقولـه )٣(أو برشط: أي) أو رشطاً ( «: وقوله ,)٢( » −من زيادته تكملة −عرض
 . »تكملة 
ـدَّ منهـا( «: قولـه: ألصـلاً لرشحـومثال الزيادة  − عـدم ( مـن القـوادح : أي) وعُ
: عىل حذف مضـاف, أي »كس الع «: إىل أن قول األصل »عدم  «, أشار بزيادة )انعكاس

 .)٤( »فه ختلُّ 
أن يقـرتن بـاحلكم :(الطـرد اصـطالحاً : أي) وذا( «: قوله: ومثال الزيادة للتقييد −
ال بالـذات وال ) مل يناسـبه زكـن: (من غري مناسبة بينهام, كام رصح به من زيادته) وصف 

  .  )٥(»للعلم مما تقدم بالتَّبع, فخرج به بقية املسالك, ومل يرصح صاحب األصل هبذا القيد 

يمكـن أن يمثـل بـام سـبق : ومثال الزيادة للعدول عام اعرتض بـه عـىل األصـل − 
 . )٦(التمثيل به لتأييد الشارح الناظم فيام عدل به عن األصل 

   
 . ٥٨٩صينظر هذا البحث  )١(
 . ٢٩٧ص ينظر هذا البحث )٢(
 . ٣٣٧ينظر هذا البحث ص  )٣(
 . ٤٧٨صينظر هذا البحث  )٤(
 . ٤٢١ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٨٢صينظر هذا البحث  )٦(
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يذكر مناسبة املسألة ملا قبلها, كربطه بني مسألة تعليل احلكم الواحد بأكثر من  −١٥
د املعلَّـل −ثم ذكر عكس تلك املسألة «: علة وبني ما بعدها بقوله وهو احتاد العلـل وتعـدُّ

 . )١( »... فقال 
قـول األصـل : مل ينسبه األصل وناظمه من األقوال إىل قائلها, مثاله ينسب ما −١٦
وقـول النـاظم كأصـله يف  , )٢( »وهم اإلماميـة  «: , قال الشارح »واختار قوم  «: وناظمه

  . )٣( »املعتزلة  قول وهو «: , قال الشارح»بذاته ملؤثر ا: قيل «: تعريف العلة

 .مل يذكره األصل وناظمه من األقوال  يذكر ما −١٧
قوله بعد أن ذكر األقوال التـي حكاهـا األصـل وناظمـه يف مسـألة التعليـل : مثاله

واختار ابن احلاجـب اجلـواز إن كـان التعليـل بـه : الويل العراقيقال  «: باحلكم الرشعي
 . )٤( »حتصيل مصلحة  باعثاً عىل
يورد األدلة واملناقشات وأجوبتها يف املسألة, نظراً القتصـار األصـل وناظمـه  −١٨

 .عىل مجع املسائل وحكاية األقوال فقط, وأمثلة هذا كثرية جداً ال تكاد ختلو منها مسألة 
 .يذكر سبب اخلالف −١٩

 ألصـل بالتخصـيصأن يف عود العلة عىل ا اأن صاحب األصل وناظمه ذكر: مثاله 
وجعل الصفي اهلندي تارةً اخلالف هنـا  «: اجلواز وعدمه, قال الشارح: ال التعميم قولني

هل جيوز ختصيص العمـوم بالقيـاس أو ال جيـوز, وتـارة جعلـه مبنيـاً عـىل : مبنياً عىل أنه
 . )٥( »القولني يف ختصيص العلة 

   
 . ٢٧٢ينظر هذا البحث ص )١(
 .١٤١صينظر هذا البحث  )٢(
 . ٢٢٤صينظر هذا البحث  )٣(
 . ٢٣٢صينظر هذا البحث  )٤(
 . ٢٨٠ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .حيرر حمل اخلالف −٢٠
 »وقيل جاز يف التعاقـب  « :, قال الناظم تبعاً ألصلهيف مسألة التعليل بعلتني: مثاله 

ويف إدخال ابن السـبكي املتعـاقبني : قال الويل العراقي «: تعاقب العلل, قال الشارح: أي 
يف حمل اخلالف ردٌّ عىل ابن احلاجب, فإن كالمه يقتيض أن حمل اخلالف يف املعية وأنه جيوز 

 . )١( »مع التعاقب قطعاً 
 .ن كان اخلالف لفظياً أم معنوياً  إيبنيِّ  −٢١
ارح اخلالف يف املسألة ثم ـيف مسألة إثبات القياس يف مجيع األحكام, ذكر الش: مثاله

ل اإلحكـام بالفعـل ـاس يف كــريان القيـفي جـظي; إذ األول ينـل اخلالف لفـقي «: قال
زه بمعنى أن كل حكم ص عىل أن بناء الح ألن يثبـت بـه منها ماال يدرك معناه, والثاين جوَّ

هل يمكن إدراك معنى كل األحكـام أم : إنه حقيقي; ألن حاصله: بأن يدرك معناه, وقيل
 .)٢(  »ال 

 .يستدرك عىل صاحب األصل والناظم  −٢٢
 «: استدراكه عليهام حكاية االتفاق عىل جواز التعليل باالسـم املشـتق بقولـه: مثاله

لسليم الـرازي حكايـة قـول  "التقريب  "ففي حكاية االتفاق فيه ممنوعة, : لكن قال مجع
, لقباً ومشتقاً   .)٣(  »بمنع االسم مطلقاً

يذكر ما يدفع به توهم معنى غري صحيح عند االقتصـار عـىل عبـارة األصـل  −٢٣
 .وناظمه

ملا ذكر أن الصحيح الذي عليه صاحب األصل وناظمه منع التعليـل بعلتـني : مثاله
دفعـاً ملـا يتـوهم  "والرشع  "وإنام زدت قويل  «: ثم قال »ع والرش «: مطلقاً يف العقل; قال

   
 . ٢٦٨بحث صينظر هذا ال )١(
 . ١٦١ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٦٢صينظر هذا البحث  )٣(
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 . )١( »من تقييده بالعقل جواز ذلك يف الرشع 
ذكر الفرع الفقهي مـن فقـه اإلمـام الشـافعي الـذي اسـتنبطت منـه القاعـدة  −٢٤
 . األصولية
ذكر صاحب األصل وناظمه يف جواز عود العلة عىل األصل بالتخصـيص ال : مثاله

 الشارح أن القولني اسـتنبطا مـن قـويل الشـافعي يف اجلواز, وعدمه, فبنيَّ : قولنيالتعميم 
 .  )٢(عدم النقض  : النقض, والثاين: نقض الوضوء بمس املحارم, أحدمها

 . الفرق بني املسائل يبنيِّ  −٢٥
أن الناظم كأصله ذكر أن القسم الرابع من أقسام التأثري, وهو التأثري يف الفرع : مثاله

بغري الوصـف املـذكور,  منوط منوط بغري الوصف املذكور كام أن حكم األصل هناك هنا
لكـن بيـنهام   :"اآليات"قال يف «:  −مبيناً الفرق بينهام من وجوه أخر –ثم قال الشارح 
 :فرق من وجهني

يف نفـس الوصـف,  −أي يف عدم التـأثري يف األصـل−أن انتفاء املناسبة هناك: األول
ناسبة عنه يف احلقيقة بل هي ثابتة فيه, لكن يبـني أن املناسـبة يف أعـم منـه, وهنا مل تنتف امل

فخصوصه ال خيتص باملناسبة بل هو من أفراد ذي املناسبة وهو األعم, كتزويج نفسـها يف 
 .املثال 

أن املدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف, وهناك كلُّ الوصف, فلذا رجح : والثاين
 . الفه يف الثاين املصنف هنا عدم القدح بخ

 .)٣( »وملا كان بينهام هذان الفرقان جعلهام نوعني ال نوعاً واحداً 
 :يعنـي −والفرق بني مسلك السرب وهذا املسـلك بـاملعنى الثـاين «: قوله: مثال آخر

   
 . ٢٦٨ينظر هذا البحث ص )١(
 .٢٧٩صينظر هذا البحث  )٢(
 . ٤٩٧ينظر هذا البحث ص )٣(
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مسلك تنقيح املناط الذي يطلق عىل حذف بعض األوصاف يف حمل احلكم وإناطة احلكـم 
عدا ما ادعي  احلة للعلية ثم إلغاؤها ماـاف الصـحرص األوص أن السرب جيب فيه −بالباقي

يالحـظ فيـه األوصـاف التـي دل عليهـا ظـاهر  املذكور إنام ـح املناط باملعنىعليته, وتنقي
  »ل غري مقصـود ـموجوداً لكنه غري مالحظ, فهو حاص ر فيه أيضاً ـالنص وإن كان احلص

)١(. 
تبعاً لألصـل ويبـني حمرتزاهتـا, كـام يف يرشح التعريفات التي يذكرها الناظم  −٢٦

ف ما )٢(تعريف القياس وختريج املناط واملناسب والطرد  مل يعرفه النـاظم وأصـله,  , ويعرِّ
ك والوصف الوجودي والعلة القـارصة واالسـم اللقـب والوصـف  رَ كتعريف ضامن الدَّ

 .)٣(ر والرضوري واحلاجي والتحسيني   املقدَّ 
 اإليامء بالتنبيـه, مسلك دف للمصطلح الوارد, كتسميةيذكر االصطالح املرا −٢٧

 .)٤( , والكرس بالنقض املكسورالدوران باجلريان وبالطرد والعكسمسلك و
ـنَن,  ,انتحـل حيظُل,:يفرس ألفاظ النظم اللغوية التي حتتاج إىل تفسري, مثل −٢٨ سَ
 ِّ ر, الويفطاح, رشُ فْ فه, للسَّ رْ  .)٥(   ف, لعُ
 .من القراءات واللغات  يورد شواهد النظم −٢٩

 :        شاهداً لقول الناظم »أرأيت  «كذكره قراءة الكسائي بحذف اهلمزة املتوسطة من 
قـد دار مـع وصـفٍ وجـوداً  «: , وعند قول النـاظم)٦( »أريت لو وضعها فيام أُيب  «

   
 . ٤٣٠ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٢١, ٣٦٣, ٣٦٠, ١٣٤صينظر هذا البحث  )٢(
 . ٣٨٢, ٣٧٩ ,٣٧٧, ٢٨٩, ٢٥٩, ٢٥٠, ٢٤٥, ١٥٢صينظر هذا البحث  )٣(
 . ٤٧٤, ٤١٣, ٣٣١صينظر هذا البحث  )٤(
 . ٣٧٢, ٣٧١, ٣٠٨, ٢٩٣, ٢٠٩, ١٨٣, ١٤٤,١٦٦ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٤٧٩صينظر هذا البحث  )٦(
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 .)١(   »بالوقف عىل لغة ربيعة  «: قال »وعدمْ 
بالبناء للمفعول,  »أن يُرتكب  «: النظم, كقولهيعرب ما حيتاج إىل إعرابه من  −٣٠

,  )٣(   »يضـبط : فاعـل )مـا يصـلح كونـه  ( «: , وقولـه )٢( ») مـا: (ونائب الفاعل قوله
ح وصفَ املسـتدل التعديـة « :وإعرابه  « و اً بـه مقـدم مفعـوالً  »وصـف  «, أعـرب » رجَّ
خـرب ) مناسـب( «: , قـال»عنـى مناسب قياس امل «: , وإعرابه  )٤( اً مؤخر فاعالً  »التعدية 

م عن قوله ) أنْ ( «: , قـال»اختـري أنْ للمعـرتض  «: , وإعرابـه )٥(  » )قياس املعنى: (مقدَّ
 .)٦(   ») للمعرتض: (ة من الثقيلة, فاسمها ضمري الشان, وخربها مجلة قولهخمفف

ووصـل اهلمـزة   )٨(وحذف اليـاء   )٧(يبني رضورات النظم من قرص املمدود   −٣١
 .ونحو ذلك  )١١(والتنوين   )١٠(والتسكني    )٩(

ن,«: حيتاج إىل ضبط, تارة بالشكل مثـل يضبط من النظم ما −٣٢ ه أبـِ ـريَ ك أخِ رَ , ادَّ
يّة لَ اري, ابن عُ ا ,النَّجَّ ـوْ ييسـ, ال«: , وتـارة بـاللفظ مثـل)١٢( »نَحَ ل, املرَ ـمَ , شَ قـول سـنَنَ

   
 . ٤١٤صينظر هذا البحث  )١(
 . ٣٣٨ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٦٦ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤١٧ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٤٢٢ص ينظر هذا البحث )٥(
 . ٥٥٩ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٣١٢ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٢٢ينظر هذا البحث ص )٨(
 . ٤٠٤ينظر هذا البحث ص )٩(
 . ٣٥٧ينظر هذا البحث ص )١٠(
 . ٤٧٩ينظر هذا البحث ص )١١(
 . ٤١٨, ٤٠٩, ٣٧١, ١٥١, ١٣٦ينظر هذا البحث ص )١٢(
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فِّ  يَّض, اخلِ ب, احلُ  .)١( »باملوجَ
اً مـا كـان التعبـري بـه نيفاظ أو احلروف , مبتالف بني النسخ يف األليذكر االخ −٣٣

الـذي يف أكثرهـا  تبع فيه بعض نسخ األصـل, ولكـن  "أو"وتعبريه بـ   «: أحسن, كقوله
 .)٢(   »واستحسن مجاعة  النسخة األوىل  التعبري بالواو, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 املطلب الثالث
 مصادر الكتاب

   
 . ٥٣٧, ٥١٤, ٤٧٧, ١٩٤, ١٨٤, ١٨٣ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٤٥صينظر هذا البحث  )٢(
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هذا الرشح من مصادر كثرية يف فنون عـدة, وقـد اقترصـ يف  أفاد الشيخ ا لرتميس يف
مقدمة رشحه عىل تسمية بعض هذه املصادر, وهي التي أكثر من األخذ منها, وهذا نـص 

تشنيف املسـامع : اعلم أن موادي يف هذا الرشح املبارك إن شاء اهللا تعاىل وتبارك «: كالمه
رشح املحقق اجلالل املحيل, وحواشـيه, للبدر الزركيش, والغيث اهلامع للويل العراقي, و

كالدرر اللوامع للكامل بن أيب رشيف املقديس, وحاشية شيخ اإلسالم زكريا األنصـاري, 
واآليات البينات للشهاب بن قاسم العبادي, وحاشية  العطار, وغريها, ورشح الكوكب 
يخ الساطع ملؤلفه احلافظ اجلالل السـيوطي, وغايـة الوصـول برشـح لـب األصـول لشـ

اإلسالم زكريا األنصاري, وخمترص ابن احلاجب, ورشحـه للمـدقق العضـد, وحاشـيتاه 
للسعد والسيد, ومنهاج الوصول إىل علم األصـول للقـايض البيضـاوي, ورشحـه هنايـة 
السول للجامل اإلسنوي, وحترير املحقق ابن اهلامم, ورشحه التحبري للحلبي, وغري ذلـك 

 .)١(   »املفرقة يف الفنون املتنوعة مما تدعو احلاجة إليه من الكتب 
وطريقة املؤلف عند إفادته من املصدر, إما أن يرصح باسم الكتاب ومؤلفه, وإما أن 

 .يرصح بأحدمها 
والذي يظهر من صنيع املؤلف أن عزوه إىل كثري من مصادر الكتاب كان بواسـطة, 

 :ويدل عىل هذا أمران
بل زمن املؤلف, مثـل القسـم الـذي عـزا أن من هذه املصادر ما هو مفقود ق: األول

 .إليه املصنف من صحيح ابن خزيمة, ورشح الرسالة للصرييف
عزوه إىل املصادر يشبه إىل حدٍّ كبري عزو الزركيش يف تشنيف املسـامع وعـزو :الثاين

 .كتب التي مجع منها مواد رشحهذان الكتابان من أهم الالعراقي يف الغيث اهلامع, وه
بـةً عـىل الرتتيـب وسأذكر هنا مصا در املؤلـف يف القسـم الـذي أقـوم بتحقيقـه مرتَّ

 .اهلجائي 
   
 ). ١/١٥٣(إسعاف املطالع, حتقيق عىل  املحامدي ) ١(
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 حرف األلف

 .اإلهباج يف رشح املنهاج للسبكي وابنه عبد الوهاب  −١
ع واحد حكى فيه االبن عن والده الفرق بني د الشارح من تكملته لالبن يف موضأفا

,  »نفي الوصـف  «ره من التعبري بـ اـ, وما اخت »بيان انتفاء الوصف  «: تعبري ابن احلاجب
 .)١(مرصحاً باسم املؤلف   

 .اإلحكام البن حزم  −٢
د, يف مسـألة حجية القياس, مرصحاً باسـم املؤلف   ـارح يف موضع واحأفاد منه الش

)٢(. 
 .اإلحكام لآلمدي  −٣

 :أفاد منه يف مواضع كثرية, منها 
الفـرع, مـن مسـائل رشوط الفـرع مسألة اشرتاط انتفاء النص أو اإلمجـاع عـىل  −

 .)٣(مرصحاً باسم املؤلف   
 .)٤(اخلالف يف تعريف العلة, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .)٥(مسألة التعليل باحلكمة, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .األشباه والنظائر البن السبكي  −٤

    .)١(واحد, وهو بيان أمهية القياس, مرصحاً باسم املؤلف   موضع أفاد منه يف 
 . ٣٠٠ينظر هذا البحث ص )١(
 .١٤٤ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢١٩ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٢٥ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٤١ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .األم لإلمام الشافعي  −٥
 :مواضع منهايف أفاد منه 

 .)٢(مسألة القياس يف احلدود والكفارات مرصحاً باسم املؤلف    −
مسألة اشرتاط أال يتقدم حكم الفرع عىل األصـل, مـن رشوط الفـرع, مرصـحاً  −

 .)٣(باسم املؤلف   
 .)٤(, مرصحاً باسم املؤلف   مراتب قياس الشبه −

 
 اءحرف الب

 .بحر املذهب للروياين  −١
 :أفاد منه يف موضعني

 .)٥(القياس يف اجلزئي احلاجي, مرصحاً باسم الكتاب    −
لقية, مرصحاً باسم املؤلف    −  .)٦(القياس يف األمور العادية واخلِ
 .البدر الطالع للمحقق املحيل  −٢

 : أفاد منه يف مواضع كثرية جداً منها 
 .)١(باسم املؤلف    تعريف القياس, مرصحاً  −

  =  
 . ١٣٣ينظر هذا البحث ص )١(
 . ١٤٧ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢١٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٠٨ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ١٥١ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ١٦٠ينظر هذا البحث ص )٦(
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 .)٢(اشرتاط أال يتقدم الفرع  عىل األصل, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .)٣(مسألة تعليل احلكم الثبويت بالوصف العدمي, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .الربهان للجويني  −٣

 :أفاد منه يف عدة مواضع منها
 .)٤(فوائد التعليل بالعلة القارصة, مرصحاً باسم الكتاب    −
 .)٥(الشبه الصوري, مرصحاً باسم املؤلف واسم الكتاب    −
 .)٦(مسألة التعليل بعلتني, مرصحاً باسم املؤلف    −

 
 حرف التاء

 .التبرصة أليب إسحاق الشريازي  −١
أمـر بالقيـاس أم ال? هـو أفاد منه يف موضع واحد هو مسألة النص عىل العلـة هـل 

 .)٧(مرصحاً باسم املؤلف   
 .ير البن اهلامم التحر −٢

 :أفاد منه يف مواضع منها 
  =  

 . ١٣٦ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢١٥ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٤١ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٥٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٤٠٩ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٢٦٦ث صينظر هذا البح )٦(
 . ١٦٤ينظر هذا البحث ص )٧(
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 .)١(القياس املسمى مركب الوصف, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .)٢(القادح املسمى بالنقض, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .)٣(القادح املسمى باالستفسار, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .حتفة املحتاج البن حجر اهليتمي  −٣

 .)٤(, هو مسألة قبول قادح الفرق, مرصحاً باسم املؤلف   أفاد منه يف موضع واحد
 .التحقيق والبيان يف رشح الربهان لألبياري  −٤

أفاد منه يف موضع واحد هو مسـألة حجية املناسب املرسـل, مرصحاً باسـم املؤلف   
)٥(. 

 .تشنيف املسامع للزركيش  −٥
 :أفاد منه مواضع كثرية منها 

 .)٦(ية القياس, مرصحاً باسم املؤلف   خالف الظاهرية يف حج −
 .)٧(تعليل احلكم الوجودي بالوصف العدمي, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .)٨(أقسام املناسب الرضوري, مرصحاً باسم املؤلف    −
    .التلخيص للقايض عبد الوهاب  −٦

 . ١٨٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٤٩ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٥٧٧ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥٢٩صينظر هذا البحث  )٤(
 . ٣٩٥ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ١٤٥ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٢٤٢ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٧٨ينظر هذا البحث  )٨(
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   أفاد منه موضـع واحد هو التعليل بالعلة القاصـرة, مرصحاً باسم املؤلف والكتاب
)١(. 

 .تقريرات الرشبيني عىل رشح املحيل وحاشية البناين  −٧
قـال بعـض  «: أفاد منه يف مواضع كثرية مشـرياً يف مجيعهـا إىل اسـم املؤلـف بقولـه

 :ومن تلك املواضع ونحو ذلك, ,»املحققني 
 . )٢(القياس يف اجلزئي احلاجي, مشرياً إىل اسم املؤلف بام سبق    −
العلة عىل زيادة عىل النص منافية, مشرياً إىل اسـم املؤلـف بـام اشرتاط أال حتتوي  −

 .)٣(سبق   
 .)٤(القادح املسمى بالنقض, مشرياً إىل اسم املؤلف بام سبق    −
 .التقريب لسليم الرازي  −٨

 :أفاد منه املصنف يف موضعني 
 .)٥(مسألة التعليل باالسم اللقب, مرصحاً باسم املؤلف والكتاب  −
, مرصحاً باسم املؤلف والكتاب مسألة ا −  . )٦(لتعليل باالسم اللقب أيضاً
 .التقريب واإلرشاد للباقالين  −٩

 :أفاد منه يف مواضع منها
    .)١(تعريف القياس, مرصحاً باسم املؤلف    −

 . ٢٥٠لبحث صينظر هذا ا )١(
 . ١٥٤ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٨٧ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٥٠ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٦٠ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٢٦٢ينظر هذا البحث ص )٦(
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 .)٢(قياس  الشبه, مرصحاً باسم املؤلف   ب االحتجاج −
 .تقويم األدلة أليب زيد الدبويس  −١٠

 :موضعني  أفاد منه يف
 .)٣(تعريف املناسب, مرصحاً باسم املؤلف    −
 .)٤(قياس الشبه, مرصحاً باسم املؤلف   ب االحتجاج −
 .التنقيح يف اختصار املحصول للتربيزي  −١١

أفاد منه يف موضع واحد هو مسـألة التعليـل باألوصـاف املقـدرة, مرصـحاً باسـم 
 . )٥(املؤلف 

                                                  
 حرف اجليم

 .اجلامع ملقاصد علم األصول أليب العباس القرطبي −١
 .)٦(أفاد منه يف موضع واحد, يف قادح النقض, مرصحاً باسم املؤلف  

 
 حرف احلاء

 .األنصاريشيخ اإلسالم حاشية  −١
  =  

 . ١٣٤ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٠٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٦٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٠٧ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٨٩ذا البحث صينظر ه )٥(
 . ٤٤٥ينظر هذا البحث ص )٦(
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 :أفاد منها يف مواضع كثرية منها
ني اخلصــمني, مرصـحاً باســم فقـاً عليـه بـاشرتاط أن يكون حكم األصـل مت −
 .)١(املؤلف  
 .)٢(مسألة ثبوت احلكم مع القطع بانتفاء احلكمة, مرصحاً باسم املؤلف  −
 .)٣(باسم املؤلف  تعريف املناسبة, مرصحاً  −
 .حاشية الربليس −٢

 :أفاد منها يف موضعني
م اشرتاط أال يكون دليل العلـة متنـاوالً حكـم الفــرع بعمومـه, مرصـحاً باســ −
 .)٤(املؤلف  
ب, مرصحاً باسم املؤلف   −  .)٥(أنواع القول باملوجَ
 .حاشية البناين −٣

 :أفاد منها يف مواضع منها
اده ـأف«:هـ, مكنيـاً عن اسـم املؤلف بقـولواع اإليامءـث من أنـوع الثالـان النـبي −          

 .)٦(»بعضهم
 . )٧(»وأجاب بعضهم« :قوله, مكنياً عن املؤلف بفروع اخلالف يف قادح النقض −

   
 . ١٨٧ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٤٩ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٦١ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٩١ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٥١٧ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٣٣٥ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٤٥٥ينظر هذا البحث ص )٧(
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اخلالف يف قطع االعرتاض بمنع ثبوت حكم األصل للمستدل, مكنياً عـن املؤلـف  −
 .)١(بنحو ما سبق

 .حاشية السعد التفتازاين  −٣
 :أفاد منها يف مواضع منها

 .)٢(القياس يف احلدود والكفارات, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٣(باسم املؤلف  تعليل احلكم الواحد بعلتني, مرصحاً  −
 .)٤(الرتجيح عند التعارض بني سربي اخلصمني, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .حاشية الصفوي −٤

 .)٥(أفاد منها يف موضوع واحد هو بيان معنى التسليم, مرصحاً باسم املؤلف  
 .حاشية العطار −٥

 :أفاد منها يف مواضع كثرية منها 
 .)٦(  معنى حكم األصل, مرصحاً باسم املؤلف −
 .)٧(تعليل احلكم بعلتني, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٨(حجية املناسب املرسل, مرصحاً باسم املؤلف   −

   
 . ٥٥٧ينظر هذا البحث ص )١(
 . ١٤٧ظر هذا البحث صين )٢(
 . ٢٦٧نظر هذا البحث ص)٣(
 . ٣٥٨ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٥٦٣ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ١٧٢ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٢٧١ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٩٤ينظر هذا البحث ص )٨(
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 .حاشية اللقاين  −٦
 :أفاد منها يف مواضع منها

 .)١(عدم اشرتاط اإلمجاع عىل وجود العلة يف األصل, مرصحاً باسم املؤلف   −
ص منافيـة ملقتضــاه, مرصـحاً باســم اشـرتاط أال تتضمن العلة زيادة عـىل الـن −
 .)٢(املؤلف  
 .)٣(مسلك اإليامء من مسالك  العلة, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .حاشية ابن قاسم  −٧

 :أفاد منها يف مواضع كثرية منها
 .)٤(تعريف العلة, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٥(فوائد العلة القارصة, مرصحاً باسم الكتاب   −
خضت يف بحث األوصاف فلـم أجـد, مرصـحاً : ملستدل بالسربهل يكفي قول ا −

 .)٦(باسم الكتاب
اري −٨  .حاشية النَّجَّ

 .)٧(أفاد منها يف موضع واحد وهو مراتب حصول املقصود من رشع احلكم  
    .احلـــاصل −٩

 . ١٩٥ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٨٧ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٢٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٢٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٥٤ينظر هذا البحث ص )٥(
 .٣٤٦ينظر هذا البحث ص )٦(
 .٣٧١ينظر هذا البحث ص )٧(
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 :أفاد منه يف موضعني
 .)١(حجية قياس الطرد, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .)٢(الكتاب   قبول النقض, مرصحاً باسم −
 .احلـــاوي  −١٠

أفاد منه يف موضع واحد وهو مسألة االحتجاج بالقياس يف األمور العادية مرصـحاً 
 .)٣(باسم املؤلف  

 
 حرف اخلاء

 .اخلصـــال  −١
 .)٤(أفاد منه يف موضع واحد, وهو التعليل باملركَّب, مرصحــاً باسم الكتاب  

 
 حرف الدال

 . رشيف املقديس الدرر اللوامع البن أيب −١
 :أفاد منه يف عدة مواضع منها

واإلمجـاع, مرصـحاً : اشرتاطهم يف حكم األصل أن يكون ثابتاً بغري القياس, قيل −
 .)٥(باسم املؤلف  

   
 .٤٢٤ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٤٨ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ١٦٠ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٣٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ١٧٣ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .)١(عدُّ مسالك العلة, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٢(ارتقاء احلاجي إىل رضوري, مرصحاً باسم املؤلف   −

 
 حرف ا لراء

 .اجب البن السبكي رفع احل −١
 :أفاد منه يف عدة مواضع منها

م الكتاب  ـم املؤلف واسـرحاً باسـف العدمي, مصـل احلكم الثبويت بالوصـتعلي −
)٣(. 

 .)٤(قادح النقض, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .)٥(سامع االعرتاض بمنع حكم األصل, مرصحاً باسم املؤلف والكتاب   −

 
 

 
 حرف الشني

 .للصرييف رشح الرسالة −١
 .)١(أفاد منه يف موضع واحد, هو حجية قياس الشبه, مرصحاً باسم املؤلف  

   
 . ٣٢٠ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٨١ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٤٢ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٤٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٥٥٨ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .رشح اللمع أليب إسحاق الشريازي  −٢
 :أفاد منه يف ثالثة مواضع

 .)٢(القياس يف األمور العادية واخللقية, مرصحاً باسم املؤلف والكتاب   −
 .)٣(باسم املؤلف   النص عىل العلة هل هو أمر بالقياس أم ال? مرصحاً  −
 .)٤(قلب املساواة, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .رشح العضد للمخترص  −٣

 :أفاد منه يف مواضع منها
 .)٥(أقسام املناسب, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٦(مقدمة الكالم عىل القوادح, مرصحاً املؤلف   −
 .)٧(اجلواب عن فساد الوضع, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .وكب الساطع للسيوطيرشح الك −٤

 :أفاد منه يف موضعني
 .)٨(مسلك النص من مسالك التعليل, مرصحاً باسم املؤلف   −

  =  
 . ٤٠٥ينظر هذا البحث ص )١(
 . ١٥٩ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ١٦٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥١٣ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٣٨٩ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٤٤٠ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٥٤٨ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٢٧ينظر هذا البحث ص )٨(
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 .)١(آداب املناظرة, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .رشح املقرتح أليب الفتح املظفر بن احلسني  −٥

 .)٢(أفاد منه يف موضع واحد, يف تعريف العلة, مرصحاً باسم املؤلف  
 .غليل للغزايلشفاء ال −٦

 :أفاد منه يف موضعني
 .)٣(حجية مسلك الطرد, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٤(قادح النقض, مرصحاً باسم املؤلف   −

 
 حرف الضاد

 .الضعفاء أليب زرعة  −١
 .)٥(أفاد منه يف موضع واحد هو الطعن يف دين برش املرييس, مرصحاً باسم املؤلف  

 
 

 حرف الفاء
 .ول أليب إسحاق املروزيالفصول يف األص −١

 .)١(أفاد منه يف موضع واحد هو قياس الشبه, مرصحاً باسم املؤلف  
   
 .  ٥٩٤ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٢٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٢٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٤٣ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ١٩٤ينظر هذا البحث ص )٥(
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 حرف القاف

 .قواطع األدلة للسمعاين −١
 :أفاد منه يف مواضع منها

 .)٢(حجية قياس الشبه, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٣(قادح النقض, مرصحاً باسم املؤلف   −
, مرصـحاً باسـم  قالـه اهللا تعـاىل أو رســوله : سعدم جواز أن يقـال يف القيـا −
 .)٤(املؤلف  

 
 حرف الكاف

 .الكاشف رشح املحصول لألصبهاين −١
 :أفاد منه يف ثالثة مواضع

 .)٥(التعليل بمحلِّ احلكم أو جزئه, مرصحاً باسم املؤلف واسم الكتاب   −
 .)٦(مرصحاً باسم املؤلف  التعليل باالسم,  −
 .)١(ف املقدرة, مرصحاً باسم املؤلف  التعليل باألوصا −

  =  
 . ٤٠٧ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٠٤ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٤٣ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥٩٩ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٥٨ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٢٦٢ينظر هذا البحث ص )٦(
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 .الكوكب الساطع للسيوطي  −٢
 :أفاد منه يف ثالثة مواضع

 .)٢(تعليل احلكم الواحد بعلتني, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .)٣(مسلك السرب من مسالك العلة, مرصحاً باسم املؤلف واسم الكتاب   −
 .)٤(ف واسم الكتاب  مسلك الدوران من مسالك العلة, مرصحاً باسم املؤل −

 
 حرف الالم

 .اللمع أليب إسحاق الشريازي −١
 :أفاد منه يف مواضع منها

 .)٥(القياس عىل أصل منسوخ, مرصحاً باسم املؤلف واسم الكتاب   −
 .)٦(التعليل باملركب, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٧(قياس الشبه, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .ي لب األصول لزكريا األنصار −٢

 :أفاد منه يف مواضع منها
  =  

 . ٢٩٠ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٦٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٤٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٢٠ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ١٥٩ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٢٣٤ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٤٠٥حث صينظر هذا الب )٧(
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 .)١(التعليل بام مل تعلم حكمته, مرصحاً باسم الكتاب   −
, مرصـحاً باسـم املؤلـف هاشرتاط أال يتناول دليل العلة حكم األصل بخصوصـ −

 .)٢(واسم الكتاب  
 .)٣(املناسب الغريب, مرصحاً باسم املؤلف واسم الكتاب   −

 
 حرف الطاء

 . البن السبكيطبقات الشافعية الكرب −١
إن املرييس مـن أصـحاب الشـافعي, : أفاد منه يف موضع واحد هو الرد عىل من قال

 .)٤(مرصحاً باسم املؤلف واسم الكتاب  
 

 حرف العني
 .العمدة يف أصول الفقه البن الصباغ −١

أفاد منه يف موضع واحد هو جواز تقدم حكم الفرع عىل حكم األصل إذا كـان مـع 
 .)٥(حاً باسم املؤلف  دليل قبيل, مرص

 
 حرف الغني

   
 . ٢٤٧ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٢٩٢ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٩٠ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ١٩٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢١٦ينظر هذا البحث ص )٥(
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 .غاية الوصول يف رشح لب األصول لزكريا األنصاري −١
 :أفاد منه يف مواضع منها

 .)١(أسامء املناسبة, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .)٢(التمثيل ملكمل الرضوري, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .)٣(تعريف املالئم, مرصحاً باسم املؤلف واسم الكتاب   −
 .الغيث اهلامع للعراقي −٢

 :أفاد يف مواضع كثرية جداً منها
 .)٤(تعريف القياس, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٥(مسلك النص من مسالك العلة, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٦(, مرصحاً باسم الكتاب  مسألة تعدد األصول, من مسائل قادح الفرق  −

 
 حرف امليم

 .ياملحصول أليب عبد اهللا الراز −١
 :أفاد منه يف مواضع كثرية منها

 .)١(حكم القياس يف األمور الدنيوية, مرصحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه   −
   
 . ٣٥٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٧٩ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٨٧ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ١٣٨ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٣٢٦البحث ص ينظر هذا )٥(
 . ٥٣٢ينظر هذا البحث ص )٦(
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 .)٢(قياس الشبه, مرصحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه   −
 .)٣(أجوبة النقض, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .خمترص تقريب الباقالين أليب املعايل اجلويني  −٢

 :نيأفاد منه يف موضع
 .)٤(تعريف قياس الشبه, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .)٥(حجية قياس الشبه, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .خمترص روضة الناظر مع رشحه للطويف  −٣

 .)٦(أفاد منه يف موضع واحد, يف أقسام املناسب الرضوري, مرصحاً باسم املؤلف  
 .خمترص منتهى السول واألمل البن احلاجب −٤

 : مواضع كثرية جداً منهاأفاد منه يف
 .)٧(تعريف القياس, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٨(تعريف اإليامء, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)١(حجية النقض, مرصحاً باسم املؤلف   −

  =  
 . ١٣٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤١١ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٦٤ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٤٠٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٤٠٦ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٣٧٨ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ١٣٤ينظر هذا البحث ص )٧(
 . ٣٣١ينظر هذا البحث ص )٨(
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 .املدونة لإلمام مالك  −٥
أفاد منه يف موضع واحد, وهو عدم اشرتاط ثبوت حكم الفرع مجلة, مرصحاً باسم 

 .)٢(اإلمام مالك  
 .مسائل أمحد البنه عبد اهللا −٦
 .)٣(ع السابق, مرصحاً باسم اإلمام أمحد  فاد منه يف موضع واحد, وهو املوضأ
 .املستصفى للغزايل  −٧

 :أفاد منه يف مواضع كثرية منها
 .)٤(القياس عىل احلاجي اجلزئي, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٥(تعريف العلة, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٦(ية املناسب املرسل, مرصحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه  حج −
 .املعتمد أليب احلسني البرصي  −٨

 :أفاد منه يف موضعني
 .)٧(النص عىل العلة هل هو أمر بالقياس? مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)١(اشرتاط تأخر الفرع عن حكم األصل, مرصحاً باسم املؤلف   −

  =  
 . ٤٤٩هذا البحث ص ينظر )١(
 . ٢١٨ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢١٨ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ١٥٣ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٢٤ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٣٩٧ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ١٦٤ينظر هذا البحث ص )٧(
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 .ي املعونة أليب إسحاق الشرياز −٩
أفاد منها يف موضع واحد هو سامع االعرتاض بمنع حكم األصل, مرصـحاً باسـم 

 .)٢(الكتاب واسم مؤلفه  
 .امللخص يف اجلدل أليب إسحاق الشريازي  −١٠

 :أفاد منه يف ثالثة مواضع 
 .)٣(قادح الكرس, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٤(قادح الفرق, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٥(ض بمنع حكم األصل, مرصحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه  سامع االعرتا −
 .املنتخل يف اجلدل للغزايل −١١

أفاد منه يف موضع واحد, وهو االعرتاض بمنـع حكـم األصـل هـل يقطـع أم ال ? 
 .)٦(مرصحاً باسم املؤلف  

 .نع البن السبكيامنع املو −١٢
 :أفاد منه يف ثالثة مواضع 

, مرصحاً باسم املؤلف  اشرتاط أال يكون حكم األ −  .)٧(صل فرعاً
  =  

 . ٢١٦ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٥٥٨ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٧٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٥٢٩ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٥٥٨ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٥٥٧ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ١٨٠ينظر هذا البحث ص )٧(
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 .)١(مسلك النص من مسالك العلة, مرصحاً باسم املؤلف   −
, مرصحاً باسم الكتاب   −  .)٢(مسلك النص أيضاً
 .منهاج الوصول للقايض البيضاوي −١٣

 :أفاد منه يف مواضع كثرية منها
 .)٣(حجية القياس, مرصحاً باسم الكتاب   −
 .)٤(حاً باسم الكتاب واسم مؤلفه  تعريف املناسب, مرص −
 .)٥(قادح النقض, مرصحاً باسم الكتاب واسم مؤلفه   −
 .منتهى السول واألمل البن احلاجب −١٤

ع واحد هو حكم تعدد األصل لفرع واحد, مرصحاً باسم الكتاب  أفاد منه يف موض
)٦(. 

 حرف النون
 .نفائس األصول للقرايف  −١

 .)٧(املناسب امللغى, مرصحاً باسم املؤلف  أفاد منه يف موضع واحد هو 
 .هناية السول لإلسنوي −٢

   
 . ٣٢٥ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٢٧ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ١٤١ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٣٦٤ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٤٤٨ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٥٣٣ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٣٩١ينظر هذا البحث ص )٧(
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 :أفاد منه يف مواضع كثرية منها
 .)١(تعريف القياس القطعي, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٢(انخرام املناسبة بمقارنة مفسدها, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .)٣(تعريف قياس الشبه, مرصحاً باسم املؤلف   −
 .الوصول للهنديهناية  −٣

 :أفاد منه يف مواضع كثرية منها
 .)٤(اشرتاط أال يكون حكم الفرع منصوصاً عليه, مرصحاً باسم املؤلف   −

 .)٥(التعليل باحلكمة, مرصحاً باسم املؤلف   −          
 .)٦(قادح القلب, مرصحاً باسم املؤلف   −          

 
 
 

 
 املطلب الرابع

 املآخذ عىل الكتاب
   
 . ١٩٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٠٠ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٠٣ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢١٢ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٤١ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٤٦٣ينظر هذا البحث ص )٦(
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ره لقد أ جاد الشيخ العالمة الرتميس يف رشحه هذا وأفاد, بام مجع فيه من النقول وحرَّ
من املسائل, مع بذل اجلهد يف استيفاء مقاصد الرشح وأصله وتقريـب عبـاراهتام وتـذليل 

 .صعاهبام, متوسطاً يف رشحه بني اإلخالل واإلمالل , وسالكاً مسلك اإليضاح واإلكامل 
بعـض األخطـاء العلميـة واملنهجيـة التـي تؤخـذ عـىل  ومع هذا مل خيل الرشح من

املصنف, غري أهنا أخطاء يسرية, ال تقلل من قيمة الكتـاب وال تكـدر حماسـنه, وال ضـري 
 :عىل مصنفه يف وجودها, فإن اخلطأ والنقص من طبيعة البرش, وقد قيل

 مـــن ذا الـــذي مـــا ســـــاء قـــط
  

ـــــط ـــــنى فق ـــــه احلس ـــــن ل  وم
  

 .)١(  ڇ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ  ڍ ڍ   ڇ     ڇ   ڇ ڇ : كتابه, قال تعاىلويأبى اهللا العصمة لكتاب غري
وسأذكر هنا ما وقفت عليه من تلك املآخذ يف جزء الكتاب الذي أقوم بتحقيقه, مع 

 :التمثيل
اإلفادة من املصادر يف مواضع كثرية من غري ترصيح باسم املصدر أو مؤلفه, مما  −١

قـال  «: , و »قيـل  «: يضاً إهبامه للقائـل, كقولـهيوهم أن الكالم كالمه, كام يؤخذ عليه أ
,  »أفـاده بعـض املحققـني  «: , أو »قال بعض املحققـني  «: , و »قال بعضهم  «: و »مجع 

 .ونحو ذلك
 :عدم الرجوع إىل املصادر احلديثية وقد ترتب عىل هذا أمران −٢

ماجـه, ثـم  إىل ابـن »أعتـق رقبـة  «: الوهم يف عزو احلديث, كعزوه حديث: األول
 .)٢(, مع أن هذا اللفظ بعينه يف صحيح  البخاري   »وأصله يف بقية الستة  «: قال

إدراج بعض األلفاظ التي ال أصل هلا يف احلديث, أو تبديل لفـظ بلفـظ غـري : الثاين
 , )٣( »مـن مـسَّ ذكـره فليتوضـأ  «: يف حـديث »أو ذكراً  «: زيادة: معروف, مثال األول

   
 .) ٨٢(سورة النساء, اآلية   )١(
 . ٤٣٤صانظر هذا البحث   )٢(
 . ٣٨٥ص ينظر هذا البحث )٣(
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رأة أنكحت نفسـها ـأيام ام  «:ديث ـيف ح »نكحت  «بـ  »أنكحت  «إبدال : ال الثاين ـومث
 .)٢(  »الطعام بالطعام مثالً بمثل  «: يف حديث »ربا  «بـ  »مثالً بمثل  «: , وإبدال )١(  »

  –يؤدي  −مع ما فيه −السقط والزيادة والتصحيف يف النقل, وهذا وقوع بعض −٣
ستغالق فهمه, ولعل أكثر هذا أو كلَّـه سـبق قلـم أو مـن إىل اإلخالل باملعنى أو ا −غالباً 

 .النساخ
وهـو ابـن  –, ونص عبـارة املنقـول عـن »كام يتبع االنكسار  «: قوله: مثال السقط

ونـص عبـارة  ,»عـرق الكلـب كلعابـه  «: , وقولـه )٣(  »وكام يتبع االنكسـار  «: −قاسم
 .)٤(  »عرق الكلب نجس كلعابه  «:−وهو املحيل−املنقول عنه

وهـو  −, ونص املنقول عنه»حكم األصل أن  عىل بنوا قوهلم «: قوله: ومثال الزيادة
ـب )٥(  »... بنوا قوهلم أن حكم األصل  «:  −العراقي  «: , وقوله يف تعريف القـول باملوجَ

بـني املعقـوفني  , فـإن مـا »] عن مقدمة غري مشهورة خمافة املنـع [ما أوجبه دليل املستدل
املعنى, وإنـام ذكرهـا صـاحب األصـل وغـريه يف النـوع الثالـث مـن القـول زيادة خملة ب
 . )٦(باملوجب  

 »مستحب يف الوضوء فال يسن تثليثـه : فيقول املعارض «: قوله: ومثال التصحيف 
فت عـن ـتصـ »مستحب  «ة ـ, فكلم  « :, صـواهبا »متيقنـة  «: , وقولـه )٧(  »ح ـمسـ «حَّ

   
 . ٢٨٥ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٥٠ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٢٢٥ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٢٧٥ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٢٢٣ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٥١٤ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٢٠٢ينظر هذا البحث ص )٧(
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 . )٢(  »حيصل  «: , الصواب »تصلح  «: , وقوله )١( »منتفية 
إىل   »البـديع  «ما يتعلق بنسبة الكتب إىل مصنفيها وهم املصنف يف نسبة كتاب  −٤

تقـويم : أيب زيد الدبويس, والصواب أنه كتاب ابـن الســاعايت, واســم كتـاب أيب زيـد
 .)٣(األدلة  
 .الوهم يف عزو األقوال  −٥

 :فمن ذلك 
القرطبي القول بأن النقض يقدح يف املنصوصة دون  ومهه يف عزوه إىل أيب العباس −

 .)٤(املستنبطة, والصواب أن املختار عنده أنه يقدح يف املستنبطة دون املنصوصة  
, والصـواب إىل ابن األنبـاري  حجية املناسب املرسل يف ما سو العبادات تهنسب −

 .)٥(إىل األبياري, ولعله تصحيف من الناسخ  
ة القول بنجاسة سؤر اهلرة, مع أن مذهبهم كافة القول بطهارتـه, نسبته إىل احلنفي −

 .)٦(لكنهم اختلفوا يف كراهته  
إحجامه عن رشح مامل يقف عىل مواده من مصـادر الرشـح, حيـث ذكـر عنـد  −٦

فـال جـرم أين  «: كالمه عىل فساد الوضع أنه مل جيد مواد الزيادة التي زادها الناظم, ثم قال
 .)٧(  »مل أجترأ عىل رشحها بال مواد  أبقيتها بحاهلا إذ

   
 . ٢٤٩ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٣٦٦ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٣٦٥لبحث صينظر هذا ا )٣(
 . ٤٤٥ينظر هذا البحث ص )٤(
 . ٣٩٥ينظر هذا البحث ص )٥(
 . ٥٣٩ينظر هذا البحث ص )٦(
 . ٥٤٤ينظر هذا البحث ص )٧(
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دَّ مأخذاً من املآخذ عىل الشيخ إال أنه جيب أن يعدَّ أيضاً من حم اسـنه, إذ وهذا وإن عُ
 . غري علم هو دليل ورعه عن القول ب

, −وهـذا قليـل أو نـادر −إجياز الدليل إجيازاً يؤدي إىل الغمـوض أو اإلخـالل −٧
وتارة عىل اليمني فيكون  «: −كغريه−وكان األوىل أن يقول , »الء وتارة عىل اإلي «: كقوله
 .)١(  »إيالء 

 .األخطاء اللغوية والنحوية −٨
, ً الناظر يف مؤلفات العالمة الرتميس ال يشك يف متكنه من العربية لغةً ونحوا ورصفاً

وهـو مـع ذلـك يشء يسـري  يف كالمـه, وقوع بعض اخلطأ أو اللحنلكن هذا اليمنع من 
 , فمن األخطاء اللغوية تعريفه الـنقض , فهو سبق قلم منه من خطأ النساخن مل يكن إجداً
: وقولـه,  )٢(ة  ـادر اللغـذا من مصـرف هـر, وليس من معانيه كام يعـة بأنه الكسـيف اللغ

من األفعال املتعديـة  »اقتىض  «, فإن »ارتضاءه  «: والصواب  »فاقتىض كالمه بارتضائه  «
 .)٣(عد بحرف اجلرِّ بنفسها ال مما يت

 :ومن األخطاء النحوية
 «نقيضــني, خــرب : , والصــواب »يكون اإلثبـات والنفـي نقيضــان  «: قـوله −

 .)٤(  »يكون 
 −وهو االنزجار عن رشهبا−كحد اخلمر; فإن حصول املقصود من رشعه «: قوله −

املنصـوب  »حصـول  «بالنصب لعطفه عىل  »وانتفاءه  «, والصواب  »وانتفاؤه متساويان 
      . »إن  «بـ 
   
 . ٢١٨ينظر هذا البحث ص )١(
 . ٤٤٣ينظر هذا البحث ص )٢(
 . ٤٤٧ينظر هذا البحث ص )٣(
 . ٣٠٠ينظر هذا البحث ص )٤(
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اعتامده يف رشحه عىل نسخة للنظم ختتلف كثرياً عن نسخة النـاظم, وربـام زيـد  −٩
فيها عىل نسخة الناظم البيت والبيتان أو نقص منها كـذلك, وال شـك أن نسـخة النـاظم 

عـىل هـذه  , وعذر الشـارح يف ذلـك أنـه مل يطلـعسيام أهنا أكثر صواباً وأتم أبياتاً ًأوىل, ال
 .النسخة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 املطلب اخلامس
 املقارنة بني رشحي الرتميس واألشموين

يتفق الرتميس واألشموين يف كتابيهام يف كثري من اجلوانب, وهـذا راجـع إىل وحـدة 
البـن السـبكي, لـذلك نجـدمها  »مجع اجلوامـع  «املوضوع, فكال الكتابني رشح لكتاب 

ائل ويف االعتامد عىل بعض املصادر السابقة التـي اعتنـت متفقني يف ترتيب األبحاث واملس
مسـائل  ربـطالزركيش, مع اتفـاقهام يف واملحيل  األصل رشحاً وافياً والسيام رشحابرشح 

اخلالف بأدلتها وبيان املختار واجلواب عن دليل املخالف, ونسبة األقوال غري املنسوبة إىل 
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 األصل وبني أقواله يف كتبه األخـر, وانتقـاد بني قول ابن السبكي يف −قائليها, واملقارنة
بعض عباراته واالعرتاض عىل بعض اختياراته, وكذلك انتقاد بعـض عبـارات الرشـاح 

 .واجلواب عن اعرتاضاهتم, إىل غري هذا من وجوه االتفاق بني الرشحني 
 :هذا فيام يتعلق بوجوه االتفاق بني املنهجني, وأما وجوه الفرق بينهام فمن أمهها

رشح الرتميس رشح ممزوج بالنظم بخالف رشح األشموين, حيث يـذكر مجلـة  −١
 .من األبيات يف موضع ثم يرشحها, ولكل واحد من املنهجني مزاياه 

يتميز رشح الرتميس بكثرة النقل عن املتقدمني واملتأخرين, بخالف األشـموين,  −٢
يف بعض األحيان, إما لوجـود  الغموضإىل ت غري أن كثرة النقل وتنوعه عند الرتميس أدَّ 

 .التصحيف وإما لوضع النقل يف غري موضعه أو اخلطأ يف توجيهه, بخالف األشموين 
الرتميس أكثر اعتنـاء بألفـاظ الـنظم, مـن تعريـف ملصـطلحاته ورشح لغريبـه  −٣

وإعرابٍ ملا حيتاج إىل إعرابه, وتوجيهٍ ملا حيتاج لغةً إىل توجيهـه, وبيـان ملـا زيـد فيـه عـىل 
 .األصل تكملةً 

الرتميس أكثر مجعاً لالعرتاضات عىل األدلة وعىل عبارات األصل ومناقشـاهتا,  −٤
جوبة االعرتاضات وتعقبها, وذلك ملا اجتمع عنده من كالم املتأخرين ممن جـاء بعـد ألو

 .األشموين, كابن قاسم والبناين والعطار يف حواشيهم, والرشبيني يف تقريراته
متكناً يف رشحه من الرتميس, يتضح هذا من زياداته عىل األصـل األشموين أكثر  −٥

 مُ , وكـذلك ظهـور ملكتـه يف مناقشـته للرشـاح, ومـنهم شـيخه العالمـة املحـيل, وتقــدُّ 
 .برهان ليه يُلتمس عاألشموين عىل الرتميس يف العلم ال خيتلف فيه اثنان وال 

, ولعل هذا ي −٦ رجـع إىل اخـتالف طريقـة عبارة األشموين أكثر ترابطاً وانسجاماً
  . الرشحني املذكورة آنفاً 
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 املطلب السادس
 املخطوطة وصف نسخ الكتاب

 
  :وقفت عىل نسختني خطيتني للكتاب 

فقـه حنفـي, ) ١١١(وهي حمفوظة يف مكتبة مكة املكرمة حتت رقـم  :النسخة األوىل
, وعـدد )٤٩٨(األول أصول فقه, ومكونة من جزئني, عـدد صـفحات اجلـزء) ٦(ورقم

سـطراً , وتـاريخ النسـخ )٢٥(, وعدد األسطر يف الصفحة )٤٢١(صفحات اجلزء الثاين
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 .هـ , وهي مكتوبة بخط النسخ ١٣٢٦سنة 
قـد  «: وهذه النسخة مقابلة عىل نسخة املؤلف حيث كتب يف آخرها بخـط املؤلـف

حها بنفسه, وذلك قوبلت هذه النسخة من أوهلا إىل آخرها مع نسخة املؤلف التي قد صح
بإقراء املكرم عبد اهللا بن عبد العزيز باشيبان, وقد أجازه املؤلف بنرشها وإشـاعتها, نفـع 

هــ, كتبـه املؤلـف ١٣٣٦أواخر ربيع الثاين سنة  ,اهللا هبا املسلمني, آمني, حتريراً يف الصفا
 . »عفا اهللا عنه 

ط واضح, وعـىل صفحة, وهي مكتوبة بخ) ٣٧(وهذه النسخة ناقصة من أوهلا قدر
 .هوامشها تصحيحات كتب بخط املؤلف 

 ).أ(وقد رمزت هلذه النسخة باحلرف 
وهــي نســخة حمفوظــة عنــد حفيــد املؤلــف, حصــل عليهــا األخ : النســخة الثانيــة

,  »قريـة تـرمس  «عيل املحامدي أثناء رحلته العلميـة إىل مسـقط رأس املؤلـف /الدكتور
وعـدد ) ٥٠٣(د صـفحات اجلـزء األولوهذه النسـخة مكونـة أيضـاً مـن جـزئني, عـد

, ويف هذه النسـخة ) ٢٥( الصفحة , وعدد األسطر يف)٤٠٣(صفحات اجلزء الثاين  سطراً
 .أخطاء إمالئية وسقط كثري, وعىل هوامشها تصحيحات 

 
 

يف ملـك تلميـذ املؤلـف حممـد داود بـن حممـد إدريـس (وكتب عىل ورقة غالفهـا 
 ).الرشقوين 

 ) .ب(باحلـرف  وقد رمزت هلــذه النسخـة
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‘bîÔÛa@À@Éia‹Ûa@lbnØÛa‘bîÔÛa@À@Éia‹Ûa@lbnØÛa@@

القياس ميدان الفحـول , وميـزان  ": )٢(قال صاحب األصل ,)١(من األدلة الرشعية
األصول , ومناط اآلراء , ورياضة العلامء , وإنام يُفزع إليه عند فقدان النصـوص , كمــا 

 : قال بعضهم 
ــــصٍّ ــــهَ وجــــودُ ن ــــى الفقي  إذا أعي

  

ـــــاس ـــــة بالقي ـــــقَ ال حمال  )٣("تعلَّ
  

 .جدت النصوص الصحاح طارت األقيسة مع الرياح وإذا وُ 
ـــومٍ عـــىل  ـــلُ معل ـــاسُ محْ ـــذا القي ه

  

ــــال  لِّ ــــيام عُ  )٤(آخــــرَ أنْ ســــاواهُ ف
  

ــــإنْ ــــهُ يف رأيِ حامــــلٍ ف  حكــــمٌ ل
  

هُ أَبِــــنْ  ــــصَّ بــــام صــــحَّ أخــــريَ  خُ
  

رَ , ومنه : , بمعنى  "قاسَ ", مصدرٌ لـِ )٥(كالقيس )هذا القياس (   دَّ قاس الثوب : قَ
;  "عـىل", لكن املستعمل يف الرشع تعديته بــ)٦(د بالباءبالذراع , إذا قدره به , وهو يتع

   
 . )٢/٢٠٢(حاشية البناين : از عن القياس املنطقي, انظرحال من القياس, وقيِّد بذلك لالحرت  )١(
  . ١٣عبد الوهاب بن السبكي, تقدمت ترمجته ص "مجع اجلوامع"أي مؤلف   )٢(
نظر , وا)٢/٢٣٩(, وانظر حاشية العطار )٢/٢٥٨( انظر قول ابن السبكي يف كتابه  األشباه والنظائر  )٣(

هكذا يف النسختني, ورسمه خطأ خمالف  "أعيى": , وقوله)٢/٧٤٣( الربهانأيضاً يف بيان منزلة القياس 
اإلمالء والرتقيم يف الكتابة : باأللف املمدوة, انظر" أعيا"لرسم املصحف وقواعد اإلمالء, والصواب 

  . ٧٢العربية ص

 :نصلهبذا ا ٣١٧/ورد هذا البيت يف مهع اهلوامع ل  )٤(
 هذا القيـاس أن يقـوم بمحـل

  

 املحــل علــة حكــم حــلَّ غــري ذا   
  

إىل أن التعريف املذكور باعتبار االصطالح األصويل ال باعتبار  "هذا"واإلشارة بـ ": قال الناظم يف رشحه  
 . "غريه 

وأصل القيس القوس, والقاف والواو والسني أصل واحد يدل عىل تقدير اليشء باليشء, ثم يرصف   )٥(
, ومنه القياس فتقلب  .  )٥/٦( , البحر املحيط٨٦٧مقاييس اللغة ص: انظر. واوه ياءً

, ومادة )١١/٣٤٥( "قوس"مادة  , لسان العرب٣١٧/, مهع اهلوامع ل)٢/٢٣٩(حاشية العطار  )٦(
 . )١١/٣٧٠( "قيس"

 منزلة القياس

حد القياس يف 
 اللغة 
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, ثم إن التقـدير يسـتدعي التسـوية , فإنـه يسـتلزم شـيئني )١(نه معنى البناء واحلمللتضمُّ 
َ األصــوليون عــن مطلــوهبم  ــربَّ ينســب أحــدمها إىل اآلخــر باملســاواة , وبــالنظر إليهــا عَ

 .)٢(بالقياس
فوه بتعريفاتٍ كثريةٍ  اختار منهـا صـاحبُ األصـلِ تعريـفَ القـايض أيب  ,)٣(وقد عرَّ

إحلاقـه بـه : , أي  )آخر ( معلوم  )محل معلوم عىل  ( : , وهو ما ذكرهُ الناظمُ بقوله )٤(بكرٍ 
مٌ له ( أي ملساواة املعلوم األول للثاين  )ساواه ( بفتح اهلمزة  )أن ( يف حكمه  كْ لِّال  حُ فيام عُ

, )٧(, فـاملراد باحلمـل اإلحلـاق)٦(د بتاممهـا يف األول, بـأن توجـ)٥(يعني يف علـة حكمـه )
;  »يشء«ـ, وال بـ »موجـود«ـبـوباملعلوم ما يشمل اليقيني واالعتقادي والظني , ومل يعرب 

   
 .  ٣١٧/ل , مهع اهلوامع)٢/٢٣٩(, حاشية العطار )٤/٢( هناية السول: انظر  )١(
 .  )٣/٦٤٥( الغيث اهلامع: انظر  )٢(
 , قواطع األدلة٢٧٥, اللمع ص)٢/٤٤٧( , الفقيه واملتفقه٤٧٧, ٤٠الرسالة ص :انظر تعريف القياس يف  )٣(

لآلمدي  , اإلحكام)٢/٢/٩( , املحصول)٢/٢٢٨(, املستصفى)٢/٥٣٤( , إحكام الفصول)٢/٦٩(
 , تيسري التحرير)٢/١٩٥( , املعتمد)٣/٥(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد  ,)٣/٢٠٩(
, الوصول إىل قواعد األصول ١٥٤, الغنية يف األصول ص)٤/٦(, رشح الكوكب املنري )٣/٢٦٤(

, احلدود ٦٩, احلدود للباجي ص٣٥٧ص , املنار مع فتح الغفار)٢/١٢٧( , إرشاد الفحول٢٧٥ص
 . ١٣٩البن فورك ص

, والقايض أبو بكر هو ابن الباقالين حممد بن الطيب بن حممد )٣/١٤٥(للجويني  انظر تلخيص التقريب  )٤(
ي األصويل املتكلم, صاحب التصانيف الكثرية يف الرد عىل الرافضة واملعتزلة واجلهمية البرصي املالك

واخلوارج وغريهم من الفرق الضالة, كان حسن الفقه عظيم اجلدل, وكان عىل مذهب أيب احلسن 
تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف. هـ, ببغداد ٤٠٣األشعري, وانتهت إليه الرياسة يف مذهبه, تويف سنة 

 . )٣/٣١٠(, شذرات الذهب )٢/٣٥٩(, وفيات األعيان ٣٦٣, الديباج املذهب ص)٢/٤٥٥(
فيه " :ب/١٣١وقال األنصاري يف حاشيته, ل ,)٢/٢٠٢(رشح املحيل عىل مجع اجلوامع بحاشية البناين   )٥(

 . "تنبيه عىل أن القياس املعروف خاص بام علته متعدية ; إذ القارصة ال مساواة فيها 
 . )٣/١٥٠(مجع اجلوامع مع رشحه تشنيف املسامع  :انظر  )٦(
 . )٣/١٥١(, تشنيف املسامع )٢/٢٤٠(رشح املحيل مع العطار : انظر  )٧(

يف  القياسحد 
 االصطالح
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, وال يسـمى املعــدوم شــيئاً عنـد )١(جيـري يف املوجـود واملعـدوم/ ل٣٢/ألن القياس 
; ألن تعريـف القيـاس هبـام )٣(حلاجـب, وال بالفرع واألصل كام عرب به ابن ا)٢(األشـاعرة

, وال باملشاركة بدل املساواة ; ليطابق معناه اللغوي , فإنه التسوية كام تقـدم , وألن )٤(دور
اشرتك زيد وعمرو : لفظ املشاركة مشرتك بني هذا املعنى وبني املناصفة يف املال , كقولك 

, وألن املشـاركة يف أمـر مـا ال )١(يف التعـاريف أوىل )٥(يف املال , واجتناب اللفظ املشـرتك
   
وأنا أقول ال حاجة إىل هذا ; فإن  ": ٢١٠, وقال املصنف يف منع املوانع ص)٢/٢/١٨(املحصول : انظر  )١(

الغيث : , وانظر"نا املراد به الشعور ال املصطلح املراد باملعلوم هنا تلك الصورة املشعور هبا, فالعلم ه
 . )٣/١٥١(, تشنيف املسامع )٣/٦٤٥(اهلامع

: وقال ,, وحكاه ابن تيمية عن مجاهـري الناس٢٦٦, املواقف ص٣٠معامل أصـول الدين للرازي ص: انظر  )٢(
جمموع : دية, انظر, وحكي خالفه عن بعض متكلمة املعتزلة والشيعة واملتفلسفة واالحتا"وهو الصواب  "

 ١/١٤٣(, رشح العقيدة العقيدة الطحاوية )١٨٣, ٨/٩(الفتاو( . 
 .)٣/٥(خمترص ابن احلاجب مع رشحه بيان املخترص :  انظر  )٣(

 ٥٧٠هو عثامن بن عمر الكردي, أبو عمرو, العالمة املقـرئ النحوي األصـويل, ولد سنة : وابن احلاجب  
بالفقه عىل مذهب مالك ثم بالعربية والقراءات, وبرع يف علومه  هـ بأسنا من بالد الصعيد, واشتغل

كتابه املخترص يف أصول الفقه منتهى : وأتقنها غاية اإلتقان, وله مصنفات يف هناية احلسن واإلفادة, منها
, وله جامع , وخمترصه الثاين هو كتاب الناس رشقاً وغرباً  السول واألمل, وقد اخترصه أيضاً اختصاراً ثانياً
األمهات يف الفقه, والكافية ونظمها يف النحو, والشافية يف الترصيف, واألمايل ورشح املفصل يف العربية, 

, وفيات األعيان ٢٨٩الديباج املذهب ص: انظر ترمجته يف. هـ٦٤٠باإلسكندرية سنة  −رمحه اهللا  − تويف 
 .  )٥/٣٥٩(, شذرات الذهب )٢٣/٢٦٤(, سري أعالم النبالء )٢/١١٨(

ع إنام , وإنام لزم منهام الدور ألن األصل والفر٣١٧/مهع اهلوامع ل ,)٣/٦٤٥(الغيث اهلامع : انظر  )٤(
أ /٢٢٠, والدرر اللوامع البن أيب رشيف ل)٣/١٥١(امعـتشنيف املس: رـانظ, يعقالن بعد معرفة القياس

. 
 .هو توقف اليشء عىل ما يتوقف هو عليه: والدور  
 .٣٤٣, التوقيف عىل مهامت التعاريف ص)٢/٣٣٤(يات , الكل١٧٣التعريفات ص: انظر  

هو اللفظ الواحد الدال عىل معنيني خمتلفني أو أكثر داللة عىل السواء عند أهل تلك اللغة, : اللفظ املشرتك  )٥(
سواء كانت الداللتان مستفادتني من الوضع األول أو من كثرة االستعامل, أو استفيدت إحدامها من 

   = .كثرة االستعاملالوضع واألخر من 
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مْ , ينبغـي اجتنـاب  عَ يوجب استواءمها يف احلكم ما مل يكن فيهام بالسـواء أو قريب منه , نَ
يف علة حكمه , كام جيتنب لفظ األصل والفرع , إذ العلة مـن أركـان القيـاس فـال : قوله 

ا يف تعريف القياس يلزم منه ال هَ ذُ أَخْ : )٣(, ولذا قال بعضهم)٢(دوريمكن معرفتها إال به , فَ
لْ  يُتَأَمَّ لْ  .    الستوائهام يف مشعور به , فَ

, ذكـره ليشـمل القيـاس الصـحيح والفاسـد يف نفـس  )يف رأي حامـلٍ ( : وقوله 
مَّ املجتهـد , واملقلـد الـذي يقـيس عـىل أصــل )٤(األمر يَعُ , وعربَّ باحلامل وهو القائس لـِ
جر عـىل األصـل أو عـىل شـموله للمطلـق  "املجتهد هو  ":  )٦(, فقول املحقق)٥(إمامه
صَّ (  )٧(واملقيد ـ عليـه  :أي )بام صحَّ ( املعرف  )فإن  خُ َ ( بالقياس الصحيح , يعنـي قُرصِ

هُ أَبِنْ  , فـال يتنـاول  "يف رأي حامـل"أي احذف من التعريف القيد األخري , وهـو  )أخريَ
  =  
, البحر املحيط )١/٢٤٨( , اإلهباج)١/١٦٣(, بيان املخترص )١/١/٣٥٩(املحصول : انظر  

 . ٢١٥, التعريفات ص٢٠٤, القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني ص)٢/١٢٢(
 وذكر الوجه ":.. يقال نهكذا قرره املصنف, وأحسن منه أ ": قال الزركيش بعد أن ذكر هذا التعليل  )١(

الخ,  ".. وألن املشاركة يف أمر ما ال يوجب استواءمها ": الذي تابعه عليه هنا املصنف, وهو قوله بعد هذا
 .  )٣/٦٤٦(, وأورده أيضاً بنصه يف الغيث اهلامع )٣/١٥٣(انظر تشنيف املسامع 

 .  )٣/٦٤٦(, الغيث اهلامع )٣/١٥٣(تشنيف املسامع   )٢(
 . )٣/١٥٣(هو الزركيش يف تشنيف املسامع   )٣(
 "عند املثبت  ": , ومثله قول البيضاوي يف خمترصه)٣/٦٤٦(, الغيث اهلامع )٣/١٥٣(تشنيف املسامع   )٤(

 . ) ٤/٤(, هناية السول )٣/٤(انظر اإلهباج . حتى يشمل الصحيح والفاسد
 . ) ٣/٦٤٧(, الغيث اهلامع )٣/١٥٤(تشنيف املسامع   )٥(
 .  )٣٩(ص, تقدمت ترمجته يف القسم الدرايس عبد اهللا املحيل والعالمة أب هو   )٦(
, ومراده باملطلق واملقيد هنا املجتهد املطلق )٢/٢٤١(ب, حاشية العطار /١٣١حاشية األنصاري, ل  )٧(

 . واملجتهد املقيد, وهي عبارة العطار
املجتهـد هو من كانت لديه ملكة راسخة يقتدر هبا عىل استنتاج األحكام من مآخذها, و: واملجتهد املطلق  

 .                  وهو املتمكن من ختريج الوجوه عىل نصوص إمامه يف املسائل: هو جمتهد املذهب: املقيد
 . ٤/٤٦٧, رشح الكوكب املنري ٢/٤٢٥, مجع اجلوامع مع حاشية العطار ٦/١٩٩البحر املحيط : انظر  
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, إذ اليشء إذا أطلـق )١(ىل ما يف نفس األمرحينئذٍ إال الصحيح النرصاف املساواة املطلقة إ
احلقـائق الرشـعية تشـمل : , لكـن األول أنسـب بقـوهلم )٢(إنام ينصـرف للفرد الكامـل

 . )٣(الصحيح والفاسد
 . )٤("والقياس الفاسد قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح  ": قال املحقق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
وقد عكس هذا السيوطي  ,)٢/١٦٩(, رشح الكوكب الساطع )٢/٢٤١(رشح املحيل مع حاشية العطار   )١(

 :يف نظمه فقرص التعريف عىل الصحيح, فلم يقيده باحلامل, ثم قال
 ومريــــــد الشــــــامل. ....."

  

 "غــري الصــحيح زاد عنــد احلامـــل
  

 

 .  ٢/٢٤١حاشية العطار   )٢(
قبل والفاسد  ": فقال ١/املرجع السابق, وقد جزم هبذا الشيخ زكريا األنصاري يف حاشيته, القياس, ل  )٣(

ظهور فساده معمول به, أي سواء دخل يف احلد أم ال, إذ جيب عىل املجتهد اتباع ظنه وإن كان فاسداً يف 
 . "الواقع 

 . ) ٢/٢٤١(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٤(
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طَ من كالم ال ": )١(قال الويل العراقي قَ قايض أيب بكر قولَهُ يف ذيل هذا التعريف وأسْ
يف إثبات حكم هلام أو نفيـه عنهام , فإنه ليس من متام التعريف , وتوهم ابن احلاجب أنـه : 

 .)٢("من متامـه فأورد عليـه أن إثبات احلكم فيهام معاً ليس بالقياس 
 
    

   
هو أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني أبو زرعة الشافعي, ابن الزين العراقي, املحدث الفقيه األصويل, ولد   )١(

البيان والتوضيح ملن أخرج له يف الصحيح وقد مس : هـ, له مؤلفات منها٨٢٦هـ, وتويف سنة ٧٦٢سنة 
برضب من التجريح, واملستجاد من مبهامت املتن واإلسناد, وحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل, 

صنف هنا, وله وأخبار املدلسني, ورشح خمتصـر لـجمع اجلوامع سامه الغيث اهلامع, هو الذي ينقل عنه امل
 .نظم كثري

, الضوء الالمع ألهل القرن التاسع )٤/٨٠(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : انظر ترمجته يف  
 .  ) ١/٧٢(, البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )١/٣٣٦(للسخاوي 

هي عبارة , و"مجع اجلوامع"املصنفَ صاحبَ : يعني "وأسقط  ": , وقوله)٣/٦٤٧(الغيث اهلامع   )٢(
وإثبات احلكم فيهام معاً ليس به, بل هو يف األصـل بدليل غريه,  ": العراقي, ونص عبارة ابن احلاجب

 . ) ٣/١٠(بيان املخترص . "كافٍ  "جامع"وبـ
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نيا ـــــدُّ ـــــورِ ال ـــــا يف أم ـــــةً ج جَّ  ذا حُ

  

ـــــا تي ـــــاقِ الفُ ـــــامُ باتف ـــــالَ اإلم  ق
  

القيـاس  )ذا ( : وملا فرغ من تعريف القياس شــرع يف اخـتالفهم يف حجيتـه فقـال 
, كأن يقاس أحـد شـيئني عـىل )١(كاألدوية واألغذية واألسفار )حجةً جا يف أمور الدنيا(

أفـاد ذلـك  ]ملسـاواته لـه يف املعنـى بسـببه[آخر فيام علم له من إفادته دفـع املـرض مـثالً 
لقياس يف نحو األدوية قياساً يف األمور الدنيوية أنه لـيس املطلـوب , ووجه كون ا)٢(الدفع

 .)٣(به حكامً رشعياً , بل ثبوت نفع هذا اليشء لذلك املرض مثالً , وذلك دنيوي
هذا نقل لكالم  )الفتيا ( أهل  )باتفاق (   )٥("املحصول"يف  )٤(الرازي )قال اإلمام ( 

إن كان يف األمـور الدنيوية فقـد اتفقـوا عـىل أنـه ف ": فإن عبارته / ل٣٣/اإلمام باملعنى 
   
 . ) ٣/٦٤٧(, الغيث اهلامع )٣/١٥٥(, تشنيف املسامع )٢/٢٤١(انظر رشح املحيل بحاشية العطار   )١(
اواته له يف املعنى الذي ـملس ": , وعبارة البناينفيـه سـقطني ـ, وما بني املعقوف)٢/٢٠٤(ية البناين ـحاش  )٢(

 .  " . . بسببه
 . ) ٢/٢٠٤(, حاشية البناين )٢/٢٤١(حاشية العطار   )٣(
هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري الطربستاين الشافعي العالمة ذو الفنون األصويل   )٤(

, من أشهر مصنفاته يف أصول ٦٠٦هـ, وتويف سنة ٥٤٤التصانيف املشهورة, ولد سنة  املفرس, صاحب
الفقه املحصول واملعامل واملنتخب, ويف التفسري مفاتيح الغيب, وكان قد اشتغل بالكالم وبرز فيه وصنف 

يا  " :فيه املحصل واألربعني وأساس التقديس وغريها, ولكنه يف آخر عمره ندم عىل االشتغال به, وقال
لقد اختربت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية  ": , وبكى, وقال يف وصيته"ليتني مل أشتغل بعلم الكالم 

, ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ومن جرب مثل جتربتي .. فام رأيتها تشفي عليالً وال تروي غليالً
 .     "عرف مثل معرفتي 

, شذرات )٨/٨١(, الطبقات الكرب البن السبكي )٢١/٥٠٠(سري أعالم النبالء : انظر يف ترمجته  
 . )٢/٢١٣(, طبقات املفرسين للداودي )٥/٩٢(الذهب 

استمداده من كتابني ال خيرج عنهام  "املحصول"و ": هو كتاب مبسوط يف أصول الفقه, قال اإلسنوي  )٥(
, أحدمها املستصفى حلجة اإلسالم والثاين املعتمد أليب احلسني البرص , رشحه ١/٤ي  هناية السول غالباً

هـ, واخترصه رساج ٦٨٤هـ, ومل يكمله, وأبو العباس القرايف املتوىف سنة ٦٧٨األصبهاين املتوىف سنة 
هـ, وسامه  ٦٥٦هـ, وسامه التحصيل, وتاج الدين األرموي املتوىف سنة ٦٨٢الدين األرموي املتوىف سنة 

 . ) ٢/١٦١٥(أخر, فانظر كشف الظنون  احلاصل, وهو مأخذ املنهاج للبيضاوي, وله خمترصات

حكاية االتفاق 
عىل حجية 

القياس يف أمور 
 الدنيا
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, فإن دليل املخـالف يف غـري الدنيويـة )٢(, وأسنده إليه ليتربأ من عهدته)١(الخ ". . حـجة 
, ثم معنى كونـه حجـة فيهـا )٣(الدنيوية اآليت يأيت فيها , وهو أنه طريق ال يؤمن فيه اخلطأ

ه أو غـريه بـام يظـن رضره لـوال أنه جيوز بعد القياس مداواة نفسـ )٤(عىل ما بحثه بعضهم
 .القياس وحيرم خمالفته باستعامل ما دل عىل أن فيه رضراً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 .  )٢/٢/٢٩(املحصول   )١(
فقد حكى هو نفسه االتفاق عىل هذا,  )٥/١٦(, وأما يف البحر املحيط )٣/١٥٥(تشنيف املسامع : انظر  )٢(

 . ) ٤/٢١٨(, وابن النجار يف رشح الكوكب املنري )٤/٧(وحكاه أيضاً اإلسنوي يف هناية السول 
فقد علَّل إسناد االتفاق إليه بأن  )٢/٢٤١(, وأما العطار )٢/٢٠٤(بيني عىل حاشية البناين تقريرات الرش  )٣(

 .  اإلحاطة بعدم املخالف عرسة
 .  ) ٢/٢٠٤(هو الرشبيني, انظره مع حاشية البناين   )٤(
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 فاختـارَ أمَّ  وَ  عـانْ قـومٌ مَ  ا السِّ
ـىل ـا عــم داودُ  ِّ ـاجلَ  ـلُ حيظُـ يلِ
ـفيام   والكفـاراتْ  ا احلـدودِ دَ عَ

ــى انَ أَبَ ــدَ بْ ــنُ عَ ــارٍ اب  ويف اختيَ
ثبـاتِ أُصــولِ  بِ  قومٌ إلِ  القــُرَ

كْ  رَ كَ ادَّ  أي حيثُ ال نصَّ هنالـِ
ـــيلِ  ــوا يف العقْ ـــرونَ منعُ  وآخ

ا العلَّ : قلتُ  دّـــاإلمامُ منهُ ذَ ةِ رَ

ـرشَ  حـزمٍ  قالً وابـنُ ووه عَ رَ    اعَ
ــةَ  ــو حنيف ـــاسَ  أب ــعْ يُ  القي  ـلُ مِ
 اتْ رَ يْ دِ قْ تَ  عْ مَ  صِ خَ وما عدا الرُّ 

ـــبَبَا طـــاً سَ ْ ـــومٌ املـــانِعَ رشَ  وقَ
يْ أُيبِ وق  ومٌ اجلزئِيْ مـن احلـاجِ

هِ مثـلُ  قِ فْ كْ ]ضــامنِهِ [بوَ رَ  )١(الـدَّ
ـــيلِ  ونَ يف انتفـــاءٍ أصْ  وآخــــرُ

 دّ ــرأيُ أَسَ ـةِ وذا الـدونَ الداللَ 
أي غري الدنيوية كالرشعية ففيه خالف عىل اثنـي عرشـ قـوالً , )  السو( يف ) أما(

وهـم اإلماميـة )  قوم واختار( , )٢( كالمهالصحيح منها حجيته إال ما استثني , وسيأيت يف
  أي منـع القياس يف غـري الدنيويـة)  منعا(   )٤("املنهاج"عىل ما يف  )٣(وكذا النظَّـام املعتزيل

   
 :٣١٨يف مهع اهلوامع ل  )١(

ـــي ـــه زك ـــص بوفق ـــان ال ن  إن ك
  

ٌ مثــــل ضــــامن الــــدرك  مبــــنيِّ
  

 . "ضامن") ب(, وهو الصحيح الذي يستقيم به النظم, ويف )أ(ني هو الذي يف النسخة وما بني املعقوف  
  . ١٥٨انظر ما سيأيت ص  )٢(
هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البرصي, والنظام لقبه, كان من رؤوس املعتزلة, تبحر يف الفلسفة وخلط   )٣(

ره كالم أصحاهبا بكالم املعتزلة, وانفرد عن املعتزلة بمسائل ت دُ إليه, وكفَّ ابعته عليها فرقة منهم نسبت بعْ
هبا أكثر املعتزلة, واشـتهر عنه الطعن يف كبار الصحابة وإنكار اإلمجاع, ورد االحتجاج بخرب الواحـد, له 

 .هـ ٢٣١النكت والوعيد والنبوة, تويف سنة:مصنفات منها
, لسان امليزان )٦/٩٤(تاريخ بغداد  ,٥٩فرق وطبقات املعتزلة للقايض عبد اجلبار ص: انظر يف ترمجته  

)١/١٦٤ (    . 
كذا نقل املصنف,  ": , لكن قال ابن السبكي يف اإلهباج)٣/٧(انظر منهاج الوصول مع رشحه اإلهباج   )٤(

وأما ما ذكره املصنف بعد ..  والنقل عن النظام ليس بجيد ; ألنه خصص املنع من التعبد برشعنا خاصة
, وقد ذكر اإلسنوي نحو "ينكره أحد فمدخول, ولو صح لكان وجهاً يرد عليه هنا من أن القياس اجليل مل 

   = .)٣/٦٤٨(, وانظر الغيث اهلامع )٤/٩(هذا االعرتاض يف رشحه عىل املنهاج 

املخالفون يف 
حجية القياس يف 
الرشع وجواب 

 أدلتهم 
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, )١(ألنه طريق ال يؤمن فيه اخلطأ , والعقل مـانع مـن سـلوك ذلـك: قالوا  )رووه عقال ( 
حميل له كام ادعوه , فهو نصـب للـدليل وأجيب بأن ذلك إنام هو مرجح لرتكه فقط ال أنه 

يف غري حمل النزاع , عىل أنه إنام يكون مرجحاً لرتكه حيث كان اخلطأ مظنونـاً ال متومهـاً , 
, فـال يـرتك الصـواب )٢(أما إذا كان الصواب مظنونـاً فـرتك سـلوكه مرجـوح ال راجـح
تعطلت األسباب الدنيويـة املظنون , إذ املظان األكثرية ال ترتك باالحتامالت األقلية وإال ل

 .)٣(واألخروية , إذ ما من سبب إال وجيري فيه ذلك وجيوز ختلف األثر عنه
أي يف األحكـام  )رشعـاً (  )٤(الظـاهري )ابن حزم ( اختار منعه أبو حممد عيل  )و ( 

  =  
واملنهاج هو منهاج الوصول إىل علم األصول خمترص يف أصول الفقه للقايض عبد اهللا بن عمر البيضاوي   

ه من احلاصل لتاج الدين األرموي, واحلاصل أخذه مؤلفه من املحصول هـ, اخترص٦٨٥املتوىف سنة 
للرازي, وقد اعتنى العلامء هبذا املخترص وكثر شارحوه, وممن رشحه عيل بن عبد الكايف السبكي يف 
اإلهباج وأمته ابنه عبد الوهاب, ورشحه أيضاً اإلسنوي والبدخيش وابن امللقن والقايض زكريا األنصاري 

 . ) ٢/١٨٧٨(انظر كشف الظنون . ونظمه الشيخ عبد الرحيم العراقي وخرج أحاديثه أيضاً وغريهم, 
, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٢/١٧٢(, رشح الكوكب الساطع )٢/٢٤١(رشح املحيل : انظر  )١(

دليالً آخر هو أن مبنى رشعنا عىل اجلمع بني املختلفات  )٢/٢/٣٣(, وذكر له يف املحصول )٢/٢٤٨(
الفرق بني املتامثالت, وذلك يمنع القياس, وانظر باقي أدلتهم وجواب اجلمهور عنها يف املعتمد و
, إحكام الفصول )٢/٢٣٥(, املستصفى )٢/٧٥٢(, الربهان ٤١٩, التبرصة للشريازي ص)٢/٢٠٥(
)٢/٥٣٧ (  . 

 .  ب/٢٢٠الدرر اللوامع البن أيب رشيف ل  )٢(
بتعيني أن يأخذ الريع, والتاجر ال − أي املزارع−فإن الثانئ ": ب عنده, ومتام اجلوا)٢/٢٤٨(رشح العضد   )٣(

يسافر وهو جازم بأنه يربح, واملتعلم ال يتعب يف تعلمه وهو يقطع بأنه يعلم ويثمر علمه ما يتعلم له, إىل 
غري ذلك, بل العقل يوجب عندنا ظن الصواب وإن أمكن اخلطأ حتصيالً ملصالح ال حتصل إال به, عىل ما 

 . "ال خيفى يف تتبع موارد الرشع, ومن طلب اجلزم يف التكاليف عطل أكثرها 
هـ, ٣٨٤عامل األندلس يف عرصه, الفقيه احلافظ, أحد أئمة اإلسالم, صاحب التصانيف, ولد سنة   )٤(

هر واشتغل باألدب والعربية ثم أقبل عىل العلم فقرأ املوطأ وغريه ثم حتول شافعياً ثم انتقل إىل مذهب الظا
املحىل رشح املجىل, واإلمالء يف رشح املوطأ, واإلمالء يف : وصنف فيه وردَّ عىل خمالفيه, من مصنفاته

   =قواعد الفقه, واإلحكام ألصول األحكام, والفصل يف امللل والنحل, عيب عليه فرط ظاهريته يف الفروع 
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ألن النصوص تسـتوعب مجيـع احلـوادث باألسـامء اللغويـة مـن غـري : , قال )١(الرشعية
باط وقياس يف إثبات احلكم بحيث جيب العمل به فال معنى لوجوبه به مع احتياج إىل استن
مَ مل يدل عىل املنع بل عىل عدم االحتياج )٣(ال نسلِّم ذلك: , قلنا )٢(وجود النص لِّ , ولئن سُ

 .)٤(, ولو سلم فهو معارض بام هو أرجح منه , وهو األدلة الظاهرة يف اجلواز
نافيــة  )مـا (  )٥(بن عيل بن خـلـف الظاهـري )داود (  واإلمـام أبـو سـليامن          

 )٦(رع أوىل منه يف األصـلـوهو ما يكون ثبـوت احلكم فيه يف الف )اجليل ( القياس  )عىل ( 
  =  

ه عىل املنطق والفلسفة حتى أثر وقسوة عبارته مع خمالفيه وكثرة أغالطه يف وصف الرواة وإقباله أول أمر
 .هـ٤٥٦ذلك فيه, كانت وفاته سنة

, )٢/١٥٥(, وفيات األعيان )٢/٣٩٥(, الصلة البن بشكوال )٢/٧٧(نفح الطيب : انظر يف ترمجته  
 . ) ١/٢٤٣(, الفتح املبني )٤/٢٣٩(, لسان امليزان )٣/١١٤٦(تذكرة احلفاظ 

, أي من جهة الرشع, بمعنى أنه ورد دليل وليس املع ": , وقال٢/٢٠٤حاشية البناين   )١( نى أنه منعه رشعاً
 . "رشعي بمنع القياس, كام قد يتوهم 

يف ه يف اإلحكام ويف مقدمة املحىل ومل أقف البن حزم عىل هذا الكالم هبذا السياق بعد البحث عنه يف مظانِّ   )٢(
وص ـرع فيها, وكلها منصـال فول ـأحكام الدين كلها أص ": ) ٢/٥١٦(النبذ, لكنه قال يف اإلحكام 

 . "عليه 
فإنه مل يستوعب مجيع األسامء, فإنه ورد  ": , وبينه العطار بقوله)٢/٢٤٢(انظر رشح املحيل مع العطار   )٣(

 . "الرب بالرب ربا, ومل يرد الرز بالرز, وال يشمله الرب إال عىل طريق التجوز, واألصل خالفه : النص
  .) ٤/٧(حاشية ابن قاسم   )٤(
, انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد, وكان من أكثر الناس تعصباً   )٥( إمام أهل الظاهر, كان ورعاً زاهداً

للشافعي, وصنف يف مناقبه كتابني, ثم صار صاحب مذهب مستقل بعد أخذه بالظاهر وإنكاره القياس, 
ل التقليد, وإبطال القياس, الذب عن السنن واألحكام واألخبار, واملعرفة, واإلمجاع, وإبطا: من مصنفاته

, تويف سنة  .هـ٢٧٠وخرب الواحد, والعموم واخلصوص, وألف يف أكثر أبواب الفقه كتباً
, )٢/٢٨٤(, طبقات الشافعية الكرب ٣٠٣, الفهرست ص)٨/٣٦٦(تاريخ بغداد : انظر يف ترمجته  

 . ) ١/٣١٥(, وفيات األعيان )٣/٢٦(ميزان االعتدال 
اجليل هو أحد معانيه, وهو الذي ذكره هنا أيضاً الزركيش يف تشنيف املسامع هذا املعنى للقياس   )٦(

   =, وقد جعله بعضهم شامالً لقياس األوىل )٣/٦٤٨(, وتابعه العراقي يف الغيث اهلامع )٣/١٦٥(
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ال يمنع يف القياس اجليل بخالف غري اجليل فإنه يمنعه , وهذا ما نقلـه عنـه  :أي )حيظـل ( 
 .)٤(أنكره عقـالً : , وقيل )٣(نكره مطلقاً إنه أ: , وقيل )٢(وابن حـزم)١(اآلمدي
; لكونه حكـاه عنـه ابـن حــزم وهـو أعـرف بمـذهب واألول أثبت: )٥(قال مجع   
 . )٦(إمامـه
  =  

, وسيأيت إن شاء اهللا بيان معاين القياس اجليل )٢/٢٤٣(واملساوي كاملحيل, انظر رشحه مع حاشية العطار 
 .   ٦٠٢يف كالم املؤلف يف آخر كتاب القياس, ص واخلفي

, وابن عبد )٨/٣٧٠(, وقبل ذلك نقله عنه اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد )٤/٢٨(انظر اإلحكام له   )١(
هو عيل بن أيب عيل بن حممد الثعلبي العالمة الفقيه األصويل : , واآلمدي)٢/٦٢(الرب يف جامع بيان العلم 
حنبيل املذهب ثم حتول إىل مذهب الشافعي, دخل مرص وأقرأ هبا مدة ثم قدم إىل  صاحب التصانيف, كان

أبكار : هـ, من مصنفاته٦٣١دمشق ودرس هبا إىل أن عزل عن التدريس, فلزم داره إىل أن تويف سنة
األفكار, واإلحكام يف أصول األحكام, ومنتهى السول واألمل, ومنائح القرائح, ولباب األلباب, وخمترص 

 .اخلالف, وغري ذلك يف
, العرب )١٣/١٤٣(, البداية والنهاية )٨/٣٠٦(الطبقات الكرب البن السبكي : انظر يف ترمجته  

 . ) ٢/٥٧(, الفتح املبني )٢/١٣٩(, وفيات األعيان )٣/٢١٠(
من  )٦(بحثت عن هذا النقل يف اإلحكام له ويف مقدمة املحىل والنبذ فلم أعثر عليه, وسيأيت يف التعليق   )٢(

 . الصحيفة مناقشة هذا النقلهذه 
, الدرر اللوامع للكوراين )٣/١٥٧(أي أنكر التعبد بالقياس كله جليه وخفيه, انظر تشنيف املسامع   )٣(

, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٢/٢٣٤(,  املستصفى )٢/٧٢(, وانظر قواطع األدلة )٢/٥٥٦(
)٢/٢٥١( . 

 . ) ٣/٧(, ويف نقله هذا نظر نبه عليه ابن السبكي يف اإلهباج )٢/٢/٣٤(حكاه عنه الرازي يف املحصول   )٤(
 . ) ٢/٢٤٣(, والعطار يف حاشيته ٢٩٢منهم األزهري يف الثامر اليوانع ص  )٥(
وأن اهللا تعاىل ال يفعل شيئاً من  هذا وهم من قائله, فإن الذي حكاه ابن حزم عن داود إنكار القياس مجلةً   )٦(

, ومل ينقل عنه التفريق بني )١٤٢٦, ٧/١٢٠٨(لةٍ أصالً بوجهٍ من الوجوه, اإلحكام األحكام وغريها لع
قياس األوىل وغريه, وال بني املنصوصة واملستنبطة, بل جزم يف نفس املوضع بأن داود ال يقول بالقياس يف 

 ن وقوفه عىل يف ترمجة داود م )٢/٢٩٠(املنصوصة, ويؤيده أيضاً ما ذكره ابن السبكي يف الطبقات الكرب
, "وهذه الرسالة التي عندي أصل صحيح قديم  ": رسالة له يف إنكار القياس, وثَّق نسبتها إليه بقوله

   =وذكر أنه مل جيد فيها لفظة تدل عىل أنه يقول بيشء من القياس, بل ظاهر كالمه إنكاره مجلة, وإن مل يرصح 
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 .)٢("داود وإن قال باجليل ال يسميه قياساً  ": )١(وقال الزركيش       
 ألحكـام إال يف كـل ا )القياس يعمـل ( ريض اهللا عنه  )أبو حنيفة ( وقال اإلمام        

اش قياساً عىل كقطع النبَّ  )فيام عدا احلدود ( / ل٣٤/يف أربعة أمور كام بيَّنها الناظم بقوله 
وما عدا الرخص ( كإجياهبا عىل القاتل عمداً قياساً عىل قتل اخلطأ  )والكفارات ( السارق 

ألن املعنـى كأعداد الركعات ;  )مع تقديرات (  )٣(كقياس العنب عىل الرطب يف العرايا )
, ونحـن )١(, وأجيب بأنه يدرك يف بعضها فيجـري فيـه القيـاس)٤(يف املذكورات ال يدرك

  =  
وضع من رسالة أخر له سامها األصول جريان نقل عنه يف نفس امل –ابن السبكي : أعني –بذلك, إال أنه 

, ثم قال وهو  –يعني والده  –وهو يؤيد منقول الشيخ اإلمام  ": القياس يف املنصوصة, وإن مل يسمه قياساً
, فإن صحت نسبة هذه الرسالة إليه فيكون له قوالن أو يكون ابن حزم أيضاً قد "قريب من نقل اآلمدي 

 . غلط يف نقله عنه, واهللا أعلم
هـ, واشتغل بالعلم من  ٧٤٥هو حممد بن هبادُر بن عبد اهللا املرصي الشافعي, اإلمام العالمة, ولد سنة   )١(

الربهان يف علوم القرآن, والبحر املحيط, : صغره, وعني بالفقه واألصول واحلديث, من أشهر مصنفاته
ية, واملعترب يف ختريج أحاديث املنهاج وتشنيف املسامع رشح مجع اجلوامع, واملنثور يف ترتيب القواعد الفقه

 .هـ بالقاهرة٧٩٤واملعترب, وختريج أحاديث الرافعي, تويف رمحه اهللا سنة 
, شذرات الذهب )٣/١٦٧(, طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٤/١٧(الدرر الكامنة : انظر ترمجته يف  

)٧/٨٥ ( . 
 ."املصنف ليس عىل وجهه فاستدراك  ": , ومتام كالمه)٣/١٥٦(تشنيف املسامع   )٢(

قياساً هو مذهب قديم حكاه عن بعض أهل العلم  −باملعنى الذي ذكره املصنف  − وعدم تسمية اجليل   
 . ٥١٥اإلمام الشافعي يف الرسالة ص

ة, وهي النخلة, واملراد بيع العرايا الذي جاءت السنة بالرخصة فيه استثناء من النهي عن : العرايا  )٣( مجع عريَّ
ثمر بالتمر, من ذلك ما رواه سهل بن أيب حثمة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم هنى بيع ال

( أخرجه البخاري . "عن بيع الثمر بالتمر إال أنه رخص يف العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلوهنا رطباً 
, وانظر )٤/٣٩١(تح , وهلذا البيع عدة صور ذكرها احلافظ ابن حجر يف الف)١٥٤٠(, ومسلم )٢١٩١

 . )٣/٢٢٤(النهاية يف غريب احلديث 
, فواتح )٣/٢٤١(, التحرير مع رشحه التقرير )٢/٢٦٦(الفصول يف األصول للجصاص : انظر  )٤(

 .    ) ٢/٢١٧(الرمحوت 

اخلالف يف حجية 
القياس يف احلدود 

والكفارات 
والرخص 

  والتقديرات 
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ال نطلق ذلك فيها بل نقيده بام إذا مل يدرك املعنى فيها كـام يعلـم )٢(وإن وافقناه يف الرخص
, فام وقع يف الفـروع أن الرخص يقتصـر فيها عىل مـورد الـنص ممنـوع )٣(من هذا اجلواب

ر عليه يف جـواز االسـتنجاء بـه )٤(طـالقهعىل إ جَ , ومن القياس يف الرخص قياس غري احلَ
الذي هو رخصة بجامع أن كالً منهام جامد طاهر , وأخرج ذلك أبو حنيفـة عـن القيـاس 

, وهي أن يوجد يف املعنـى الـذي يـدل عليــه )٥(بكونه يف معنى احلجر وسامه داللة النص
أن احلكم يف  –أي يعرف وضع ذلك اللفظ ملعناه  –غـة النظم علة يفهم كل من يعرف الل

, وهو أعـىل عنـد أيب حنيفـة مـن )٧(, وهذا هو املسمى بمفهوم املوافقة)٦(املنطوق ألجلها
  =  

, اإلحكام )٢/٨٩٩(, الربهان )٣/٢٩٢(التلخيص : , وانظر يف الرد عليهم)٢/٢٤٤(رشح املحيل   )١(
, العدة أليب )٣/١٧١(, خمترص ابن احلاجب مع رشحه لألصبهاين )٢/٢/٤٧١(ل , املحصو)٤/٦٤(

 . ١٩٩, املقدمة يف األصول البن لقصار املالكي ص)٤/١٤٠٩(يعىل 
, )١/٩٩(األم, باب صالة العذر  ,"الرخص ال يتعد هبا مواضعها  ": يشري إىل قول اإلمام الشافعي  )٢(

تشنيف املسامع : , وانظر٥٤٥, ويف الرسالة ص)٢/١٨٣(, )٦١, ١/٣٧(وذكر نحو هذا يف 
 .) ٢/١٠(, والدرر اللوامع للكوراين )٣/١٦٠(
عن مجاعة من فقهاء الشافعية منع القياس يف الرخص  )٥/٥٧(وقد نقل الزركيش يف البحر املحيط   

, ووافقهم يف تشنيف املسامع   . ) ٣/١٦٠(مطلقاً
 .  ب/ ١٣١حاشية زكريا األنصاري ل  )٣(
 . ) ٤/٧(شية ابن قاسم حا  )٤(
, وعزوه "وهو ال خيرج بذلك عنه  ": , وأجاب عنه بقوله)٢/٢٤٤(رشح املحيل عىل مجع اجلوامع   )٥(

ز, ومراده املذهب, وسامها أيضاً احلنفية  , "داللة معنى النص"و "الداللة"التسمية إىل أيب حنيفة فيه جتوُّ
 . ) ١/١٠٩(انظر التحرير مع التقرير 

, والتوضيح  مع رشحه التلويح )١/١١٥(كشف األرسار :  تعريف داللة النص عند احلنفيةانظر يف  )٦(
 . ) ١/٤٠٨(, فواتح الرمحوت )١/١٠٩(, التحرير مع رشحه البن أمري )١/٢٤٢(

ما يكون مدلول اللفظ فيه يف حمل السكوت موافقاً ملدلوله يف حمل النطق, : يعني عند الشافعية, وهو  )٧(
حلن ", عىل اختالف بينهم يف ذلك, وسامه اآلمدي "تنبيه اخلطاب", و"فحو اخلطاب" ويسمونه أيضاً 

لفظي, انظر  −كام قال القرايف –, وكذلك ابن السبكي يف مجع اجلوامع وقيده باملساوي, واخلالف"اخلطاب
, )٢/١٩٤(, منهاج الوصول مع رشح اإلسنوي ٥٤, ٥٣, رشح تنقيح الفصول ص)٣/٨٤(اإلحكام  =   
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القياس ; ألن ذلك املعنى يدرك يف القياس بالرأي واالجتهـاد , ويف داللـة الـنص باللغـة 
النظـم , فالنظــر هلــذا املعنـى إنـام هــو املوضوعة إلفادة املعاين , فيصري بمنزلة الثابت ب

 −)١(كام قاله السعد −لفهـم احلكم من اللفـظ لغـــة ; ألن املعنى يثبت به احلكم , واحلق 
أن النزاع لفظي ملا فيه من إحلاق فرع بأصله بعلة جامعة بينهام , فإن املنصوص عليه حكم 

 .)٢(معلل بعلة أحلق بمحله حمل آخر لوجودها فيه
وأشار الشافعي ريض اهللا عنه إىل أن احلنفية ناقضوا أصـلهم يف إجيـاب : )٣(مجعقال 

, وبقتل الصيد خطأً قياساً عىل قتلـه )٤(الكفارة باإلفطار باألكل قياساً عىل اإلفطار باجلامع
عمداً , ويف التقديرات حيث قالوا يف البئر يموت فيهـا الدجاجـة فينـزح كـذا وكـذا ويف 

 .              )٥(, وليس هذا التقدير عن نص وال إمجاع فيكون قياساً الفأرة أقل من ذلك 

بـن حممـد  )ابـن عبـدان ( الشـيخ أبـو الفضـل عبـد اهللا )٦( )اختيار ( حال  )ويف ( 
  =  

, )٢/٤٣٦(, وانظر خمترص ابن احلاجب مع رشحه لألصفهاين )١/٢٤٠(وامع مع حاشية البناين مجع اجل
 .   ) ٧٧٢, ٢/٧٧١(, روضة الناظر )٤/٢٧(البحر املحيط 

هـ, أخذ عن القطب والعضد, كان عاملاً ٧١٢هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاين, ولد بتفتازان سنة   )١(
التلويح عىل التنقيح, وهتذيب املنطق, وإرشاد اهلادي يف : ن واملنطق, من مؤلفاتهباألصول والعربية والبيا

 .هـ٧٩٣النحو,وحاشية عىل الكشاف, تويف سنة 
, طبقات )٢/٣٠٣(, البدر الطالع )٧/٦٧(, شذرات الذهب )٦/١١٢(الدرر الكامنة : انظر ترمجته يف  

 ). ٢/٢٨٥(, بغية الوعاة ٣٠١املفرسين للداودي ص
 .  ) ٢٠٥/ ٢(, تقريرات الرشبيني عىل البناين )١/٢٥٦(التلويح عىل التوضيح : ظران  )٢(
, املحصول )٢/٨٩٦(الربهان ات وغريها يف , وانظر هذه املناقضـ)٣/٦٤٩( انظر الغيث اهلامع  )٣(

)٢/٢/٤٧٢ (  . 
 . ٤٢٨اخلالف يف هذه املسألة ص, وسيأيت بيان )٢/١٠٩(انظر األم   )٤(
دُّ تق  )٥( ديرات احلنفية يف املياه من القياس فيه نظر, وإنام حجتهم فيها ما يروونه من اآلثار, وقد رصح لكن عَ

, بأهنم خالفوا يف هذا اخلرب واملعقول والقياس, ثم حكى عن من ناظره منهم يف )١/٢٩(الشافعي يف األم 
 . " ليس هذا بقياس, ولكن تبعنا فيه األثر عن عيل وابن عباس ": هذه املسألة قوله

 . ) ٢/٢٤٥(أي منع القياس حال االختيار, انظر رشح املحيل مع حاشية العطار   )٦(

مذهب ابن عبدان 
يف القياس 
 وجواب دليله
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أي منع القياس النتفاء فائدته , بخالف ما إذا اضطر إليـه  )أبى ( من أصحابنا )١(اهلمذاين
, وأجيـب بـأن فائدتـه )٢(ز القيـاس فيهـا للحاجـةلوقوع حادثة مل يوجد نص فيها فيجـو

يستعدون للمهامت ويتحرزون منهـا قبـل )٣(العمل به إذا وقعت تلك املسألة , فإن العلامء
نزوهلا ليعرفوا الدخول فيها واخلروج منها , وكتبهم طافحة باملسـائل القياسـية من غــري 

 .)٤(باحلادثة/ل٣٥/تقييـد 
القيـاس  :أي )سـبباً ( و  )رشطاً ( و  )املانع (  )٥(ـوليني من األص )قوم ( أبى  )و ( 

   
الفقيه الشافعي, شيخ مهذان وفقيهها وعاملها, كان ثقة ورعاً جليل القدر, ممن يشار إليه, من آثاره رشائط   )١(

 .هـ٤٣٣األحكام, تويف سنة 
, طبقات الشافعية الكرب البن السبكي )١/٥٠٦(طبقات الشافعية البن الصالح : انظر يف ترمجته  

 . ) ٣/٤١٣(, شذرات الذهب )٥/٦٥(
, وعزاه إىل كتابه رشائط ١/٥٠٧حكى هذا القول عن ابن عبدان الشيخ ابن الصالح يف طبقات الشافعية   )٢(

عن اإلحكام, وصنيع املؤلف وغريه يشعر بأن هذا القول البن عبدان مما انفرد به, وليس كذلك, فقد ثبت 
مجاعة من أئمة الفتو من الصحابة النهي عن السؤال عام مل يكن, منهم عمر وأيب بن كعب وزيد بن ثابت 
ومعاذ وعامر ريض اهللا عنهم, وثبت هذا أيضاً عن الزهري والشعبي من التابعني, انظر سنن الدارمي 

هبدي هؤالء األئمة , و)٢/١٤١(, وجامع بيان العلم وفضله )٢/١٢(, والفقيه واملتفقه )١/٣٧,٤١(
 .  ) ٢/٩٥(اقتد اإلمام مالك وفقهاء املدينة وغريهم, انظر جامع بيان العلم 

لعل مراده أكثرهم, فإن يف جواز البحث عام مل يقع خالفاً ذكره اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه   )٣(
أن القول باجلواز قول أكثر أئمة , مبيناً )٢/٦٣(, وحكاه أيضاً ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم )٢/١٠(

الفتو, ولعل مراده املتأخرون منهم, فإن املأثور عن أئمة العلم من الصحابة والتابعني النهي عن ذلك, 
من مل يكن اهتاممه بفهم ما أنزل اهللا  ": كام سبقت اإلشارة إليه, واهللا أعلم, وهلذا قال احلافظ ابن رجب

املسائل التي قد تقع وقد ال تقع, وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي, خيش عىل رسوله, واشتغل بكثرة توليد 
: (( ول اهللا ـد باحلديث قول رسـ, يقص"ره ـالفاً هلذا احلديث, مرتكباً لنهيه, تاركاً ألمـعليه أن يكون خم

, )٧٢٨٨(رواه البخاري )) دعوين ما تركتم, إنام أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم عىل أنبيائهم 
, والبن القيم )١/٢٥١(من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه, انظر جامع العلوم واحلكم ) ١٣٣٧(ومسلم 

 . ) ٤/١٧٠(تفصيل يف هذه املسألة, انظره يف أعالم املوقعني 
 . ) ٣/٦٤٩(, الغيث اهلامع )٣/١٦١(, تشنيف املسامع )١/٥٠٧(انظر طبقات الشافعية البن الصالح   )٤(
واآلمدي وابن احلاجب والبيضاوي واألصفهاين شارح املحصول, ونسبه البخاري احلنفي  منهم الرازي  )٥(

   =الغزايل وصاحب : إىل عامة احلنفية, ونسبه الغزايل إىل أيب زيد الدبويس منهم, وذهب أكثر الشافعية, منهم

مذهب املانعني 
يف  القياسمن 

األسباب 
والرشوط 
 واملوانع 
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, وقياس )٢(م من استدامة ملك الصيد عىل منعه من لبس املخيطحرِ , كقياس منع املُ )١(فيها
, وقياس اللواط عـىل الزنـا يف جعلـه )٣(الغسل عىل الوضوء يف توقف صحة الصالة عليه

رجها عن كوهنا مانعاً ورشطاً وسـبباً , إذ يكـون ألن القياس فيها خي: , قالوا )٤(سبباً للحد
ا وبني املقيس عليـه , ال خصـوص املقـيس هو املعنى املشرتك بينه املانع والرشط والسبب

, وأجيب بأن القياس ال خيرجها عام ذكر , إذ املعنى املشرتك فيه كـام هـو )٥(عليه أو املقيس
انتفـى املـانع عـن القيـاس الـذي هـو  , وحينئذ)٦(يكون علة هلا يكون علة ملا ترتب عليها

  =  
لبزدوي ا: األصل هنا ويف اإلهباج إىل جواز ذلك, ونسبه البخاري احلنفي إىل بعض أصحاهبم, منهم

, )٢/٢/٤٦٥(, املحصول ٦٠٤, ٦٠٣, شفاء الغليل ص)٢/٣٣٢(املستصفى : وصاحب امليزان, انظر
, خمترص ابن احلاجب مع رشح )٤/٧٩(, اإلحكام )٣/٥٦٤(كشف األرسار  ,)٦/٥٩٤(الكاشف 

, رشح الكوكب )٥/٦٦(, البحر املحيط )٣/٣٤(, منهاج الوصول مع اإلهباج )٣/١٧٣(األصفهاين 
 . )٤/٢٢٠(املنري 

واعلم  ": )٣/١٦٣(, وقال يف )٣/١٦٢(, تشنيف املسامع )٢/٢٤٥(انظر رشح املحيل بحاشية العطار   )١(
  "أن جريانه يف الرشوط واملوانع قلَّ من ذكره, وقد رصح به إلكيا الطربي 

 ": ٣١٩ع ص, وقال الناظم يف مهع اهلوام٩٦, الثامر اليوانع ص"بجامع حرمة اإلحرام  ": قال األزهري  )٢(
أ , وانظر /١٣٢ب, وحاشية األنصاري ل/ ٢٢١, وانظر الدرر اللوامع البن أيب رشيف ل"بجامع الرتفه 

 .  ) ٢/٢٠٦(إىل مثال آخر له عند البناين 
, الدرر اللوامع البن أيب ٩٦, وانظر إىل أمثلة أخر له يف الثامر اليوانع ص)٢/٢٠٦(حاشية البناين   )٣(

 .   ٣١٩أ , مهع اهلوامع ل/١٣٢األنصاري ل ب, حاشية/ ٢٢١رشيف ل
, وانظر إىل أمثلة )٣/٣٤(, واإلهباج )٢/٧٩(, وانظر اإلحكام )٢/٢٤٥(رشح املحيل بحاشية العطار   )٤(

 . ) ٢/٣١٩(أخر له يف فواتح الرمحوت 
عليها هو إذ يكون املعنى املشرتك بينها وبني املقيس  ": , ونصه)٢/٢٤٥(رشح املحيل بحاشية العطار   )٥(

الخ, وعدل عنه املصنف إىل ما ذكر لكونه أجىل, عىل ما ذكره ابن قاسم يف حاشيته  ".. السبب والرشط
, خمترص ابن احلاجب )٢/٢/٤٦٥(, املحصول )٢/٧٩(, وانظر تفصيل هذا الدليل يف اإلحكام )٤/٨(

 عدم اجلواز, انظر , وقد استدل ابن احلاجب أيضاً بدليلني آخرين عىل)٣/١٧٤(مع رشحه لألصفهاين 
 .  ) ٣/١٧٤(املخترص مع رشح األصفهاين 

 . "واملعنى املشرتك فيه كام هو علة هلا يكون علة ملا ترتب عليها": , ونص عبارته)٢/٢٤٥(رشح املحيل   )٦(
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 .          )١(املدعى , وأما أنه ال حاجة حينئذ إىل القياس فيها فال يرض يف املقصود , فليتأمل
, فنفـوا جـواز )٢(أي العبادات )إلثبات أصول القرب ( منهم القياس  )قوم ( وأبى 

الـدواعي تتـوفر عـىل نقـل  ألن: , قـالوا )٣(الصالة بإيامء الطرف قياساً عىل إيـامء الـرأس
, وعدم نقل الصالة بإيامء الطرف التي هي من ذلك يدل )٤(أصول العبادات وما يتعلق هبا

, وأجيب بأنا ال نسلم أن عدم النقـل يـدل )٥(عىل عدم جوازها فال يثبت جوازها بالقياس
أنـه ال عىل عدم وجودها بل عىل عدم االطالع , وال يلزم منه عدم الوجود يف الواقع عـىل 

   
 .) ٢/٢٠٦(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )١(

ن اخلالف يف هذه املسألة لفظي, وبه جزم صاحب , عن ابن املنري أ)٥/٦٩(حكى الزركيش يف البحر : تنبيه  
 . ) ٢/٣١٩(فواتح الرمحوت 

إىل احلنفية, ومل أقف عليه يف كتبهم األصولية, وكأنه  )٧/٣٢٢٩(نسبه الصفي اهلندي يف هناية الوصول   )٢(
مستنبط من فروعهم ومنها هذا الفرع الذي ذكره املصنف, ويقوي ثبوته عندهم تعليل صاحب اهلداية 

اهلداية مع فتح القدير  "وألن نصب األبدال بالرأي ممتنع  ": م إجزاء الصالة بإيامء الطرف بقولهعد
عن أيب عيل اجلبائي وأيب احلسن الكرخي, وانظر تشنيف املسامع  )٢/٢٦٤(, وحكاه يف املعتمد )٢/٥(
فظي ; ألنه ال أن اخلالف األصويل يف املسألة ل ٦١٠, وقد ذكر الغزايل يف شفاء الغليل ص)٣/١٦٤(

 .ذاهب إىل جتويز القياس حيث ال تعقل العلة
واملقصود بأصول العبادات أعظمها وأدخلها يف التعبد كالصالة, بخالف نحو الكفارة, انظر حاشية   

 .  ) ٢/٢٠٦(البناين 
ي أي فرعوا عىل منع القياس يف أصول العبادات نف ": ب /٢٢١قال ابن أيب رشيف يف الدرر اللوامع ل  )٣(

, حاشية ابن )٢/٥(, وانظر فتح القدير "جواز الصالة باإليامء املقيسة عىل صالة القاعد بجامع العجز 
روضة الطالبني : , ومذهب اجلمهور صحة الصالة بإيامء احلاجب والعني, انظر)٢/٤٩٩(عابدين 

وع , املجم)٢/٥٧٦(املغني : , وانظر)٢/٢٧١(, مواهب اجلليل )١/٤٩٩(, كشاف القناع ١٠٧ص
)٤/٢٠٧ ( . 

كأنه إشارة إىل أن املراد بالقياس يف أصول  ": , قال ابن قاسم)٢/٢٠٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
, "وفيه تصحيح للمثال وتطبيق هلذا القول عليه .. العبادات أعم من القياس يف نفسها أو فيام يتعلق هبا

 . ) ٤/٨(حاشية ابن قاسم 
, وانظر إىل دليل آخر هلم مع اجلواب عنه يف تشنيف املسامع )٢/٢٠٦(اين رشح املحيل بحاشية البن  )٥(

)٣/١٦٤ ( . 

املانعون من 
القياس يف أصول  

 العبادات 
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 .)١(يدل عىل عدم اجلواز
أي الـذي دعـت احلاجـة إىل  )اجلزئي من احلـاجي ( القياس : )٢( )قوم ( قال  )و ( 

كْ ( أي منع  ) يبأُ (  )٣(مقتضاه أو إىل خالفه رَ كصالة  )بوفقه  )٤(أي حيث ال نص هنالك ادَّ
ـاإلنسان عىل من مات من املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبـا وغُ  ـل وكسِّ ن يف ذلـك فِّ

; ألهنا صالة غائب واحلاجة )٥(اليوم , فإن القياس يقتيض جوازها , وعليه صاحب البحر
   
 .) ٢/٢٤٥(حاشية العطار   )١(

عىل  –ناقض احلنفية أصلهم هذا بإثباهتم بعض أصول العبادات بالقياس, ومن ذلك تصحيحهم : تنبيه   
أو أعظم أو الرمحن أكرب, وبالتسبيح تكبرية اإلحرام بسائر كلم التعظيم, كاهللا أجلُّ  –الصحيح عندهم 

, وهو حاصل هبذه األلفاظ, انظر فتح : والتهليل, قياساً عىل التكبري, قالوا ألن التكبري هو التعظيم لغةً
لُ يف هذا األصل من قياس )٢/١٦٠(, حاشية ابن عابدين )١/٢٨٤(القدير  , بل قياسهم هذا أَدْخَ

, واجلمهور اجلمهور الصالة بإيامء الطرف عىل إيامء  الرأس, فإهنم قاسوا عىل أصلٍ جيب عىل كل مصلٍّ
 .   قاسوا عىل بدلٍ إنام رشع حال العجز

, ومن قبله الزركيش يف تشنيف املسامع )٢/٢٠٧(نبه املحيل يف رشحه عىل مجع اجلوامع بحاشية البناين   )٢(
كتابه األشباه والنظائر, وهلذا إىل أن هذه املسألة مأخوذة من الشيخ صدر الدين بن الوكيل يف  )٣/١٦٤(

البن الوكيل  "األشباه والنظائر", وانظر "هذا اخلالف ال يعرف يف كتب األصول  ": قال الزركيش
)١/١٩١ ( . 

, وسيأيت تعريفه عند املصنف يف ٩٧, الثامر اليوانع ص)٢/١٧٤(انظر رشح الكوكب الساطع   )٣(
, وأما املحيل فقال, وهبذا التعريف للحاجي يكون املثال م )٣٧٩(ص هو الذي تدعو احلاجة إىل  ": طابقاً

, وبنى عليه القول بأن املثال الذي ذكره صاحب األصل غري مطابق, فإن احلاجة داعية فيه إىل "مقتضاه 
, انظر رشح "بام تدعو احلاجة إليه أو إىل خالفه  "احلاجي  "إال أن يفرس قوله  ": خالف القياس, ثم قال

 .     ) ٢/٢٠٧(البناين  املحيل بحاشية
ك"  )٤( رَ ارك, أي: اهـمعن "ادَّ , منـتدارك, ويأيت عىل مع: ادَّ ان العرب ـر لســق, انظـق واتفـحتق: ـهاانٍ

)٣/٣٣ ( . 
, لكنه قيَّده باألموات يف بلدة كذا, وحكى هذا القول )٣/٣٥٨(يعني به الروياين يف كتابه بحر املذهب   )٥(

, والصواب أن "وقوله صحيح, لكن ال خيتص ببلد  ": , وقال٢٣٥طالبني صعنه النوويُّ يف روضة ال
هذه الصالة غري مرشوعة ; ألهنا عبادة, والعبادات مبنية عىل التوقيف, فال تثبت إال بنص أو إمجاع, وهلذا 

   = وما يفعله بعض ": , وقال أيضاً "وال يصىل كل يوم عىل غائب ; ألنه مل ينقل  ": قال الشيخ ابن تيمية

انعون من امل
القياس اجلزئي 

 احلاجي
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مثـل ( , و )١(بيـان لـذلك داعيـة لذلك لنفع املصيل واملصىل عليه , ومل يـرد مـن النبـي 
كِ  رَ اً وعكسه , فإن القيـاس  )ضامن الدَّ قَّ وهو ضامن الثمن للمشرتي إن خرج املبيع مستَحَ

, واألصـح صـحته لعمـوم )٣(, وعليـه ابـن رسيـج)٢(يقتيض منعه ; ألنه ضامن ما مل جيـب
, وهذا مثـال )٤(عرف من نحو الغرباء , لكن بعد قبض الثمناحلاجة إليه يف معاملة من مل يُ 

  =  
, انظر كال "الناس من أنه كل ليلة يصيل عىل مجيع من مات من املسلمني يف ذلك اليوم ال ريب أنه بدعة 

 .) ٢/١٢٢(, وانظر اإلقناع للحجاوي مع رشحه للبهويت ٨٧النصني يف االختيارات ص
ي, ولد سنة والروياين هو أبو املحاسن عبدالرمحن بن إسامعيل بن أمحد, القايض, أحد أئمة املذهب الشافع  

 ": هـ, وتفقه عىل أبيه وجده, له مصنفات مشهورة, واشتهر بحفظ املذهب, حتى حيكى عنه أنه قال٤١٥
, من تصانيفه بحر املذهب الذي ذكره املصنف هنا, وهو "لو احرتقت كتب الشافعي ألمليتها من حفظي 

عن أبيه وجده ومسائل أخر,  من أوسع كتب الشافعية, وهو عبارة عن احلاوي للاموردي مع فروع تلقاها
ومن تصانيفه أيضاً الفروق واحللية و التجربة و الكايف وغري ذلك, أقام بآمل إىل أن مات رمحه اهللا مقتوالً 

 .هـ٥٠٢بيد املالحدة اإلسامعيلية سنة 
, طبقات الشافعية البن قايض شهبة )٧/١٩٣(الطبقات الكرب البن السبكي : انظر يف ترمجته  

 .  ) ٤/٤(, شذرات الذهب )١٢/١٧٠(لبداية والنهاية , ا)١/٢٨٧(
 .  ) ٢/٢٠٧(انظر رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
ك", و٩٧انظر املرجع السابق, والثامر اليوانع ص  )٢( رَ التبعة, يقال بفتح الراء وتسكينها, : يف اللغة "الدَّ

 تعريفه أيضاً التعريفات , ويف االصطالح ما ذكره املصنف, وانظر يف)٤/٣٣٤(انظرلسان العرب 
 . ) ٢/١١٣(, كشاف اصطالحات الفنون )٣/٩٩(, هتذيب األسامء واللغات ٨٨ص

 .                                     ) ٢/٢٠١(, انظر مغني املحتاج "ال يضمن درك املبيع إال أمحق  ": وحكي عنه  )٣(
البغدادي, إمام الشافعية يف وقته, رشح  هو أمحد بن عمر بن رسيج القايض أبو العباس: وابن رسيج  

التقريب بني املزين والشافعي, والرد : املذهب وخلصه, وكان قد توىل قضاء شرياز, له مؤلفات كثرية منها
 .عىل حممد بن احلسن  وخمترص يف الفقه, والرد عىل ابن داود يف إبطال القياس, والغنية يف األصول

 .بع ومخسون سنةهـ, وعمره س٣٠٦تويف ببغداد سنة   
, )١٤/٢٠١(, سري أعالم النبالء )٣/٢١(, طبقات الشافعية الكرب )٥/٤٣(تاريخ بغداد : انظر  

 .  ) ٢/٤٣٢(شذرات الذهب 
, وانظر )٢/٢٠١(, املنهاج مع رشحه مغني املحتاج ٧١٣وهذا املذهب عندهم, انظر روضة الطالبني ص  )٤(

 . ) ٢/٢٠٧(رشح املحيل بحاشية البناين 
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ا −أعنـي الصـالة املـذكورة −ملا دعت إليه احلاجة فيه إىل خالف القياس , واملثال األول ملـِ
قتضاه , ووجه منع القياس فيه االستغناء عنه بعموم احلاجة , ويف الثاين دعت احلاجة إىل م

ال مانع من ضم دليل إىل : معارضة عموم احلاجة له , ولكن املجيز يف األول قال / ل٣٦/
, ويف الثاين قدم القياس عىل عموم )١(آخر , فيقع الرتجيح لو وجد معارض لعموم احلاجة

الخ , ليتأتى تعليل املنع فيام تـدعو احلاجـة  ". . حيث ال نص  ": احلاجة , وإنام قيد بقوله 
, وفـيام )٢(إىل مقتضاه باالستغناء عنه بدعاء احلاجة , إذ لو ورد نص لكان املنع لالسـتغناء

تدعو احلاجة إىل خالف مقتضاه بمعارضة عموم احلاجة , إذ لو ورد نص لكان املنع بـه , 
 ]إذ[ذلك باجلزئي احرتازاً عن أصـل القيـاس احلـاجي  دوال تنفع حينئذ املعارضـة , وقيَّ 

ظن أن علـة ترتبـه عىل يشء يُ  مٌ بَ حكترتَّ  ي ماهيته الكلية , بأنأعىل وفقه , مل يرد نص )٣(
عليه احلاجة إليه من غري نص عىل أن علة الرتتب احلاجة فيقاس عليه غريه لوجود احلاجة 

, وأجـازه )١(ري جمـر وضـع الرشـع بـالرأي, وعللـه بأنـه جيـ)٤(فيه , فهذا منعه الغزايل    
الخ غري واضح, ومل أجده يف يشء من مصادره, فلعل يف الكالم سقطاً  ".. فيقع الرتجيح ": قول املصنف  )١(

أو تقديامً أو تأخرياً ; فإن تعلق هذا الكالم بالقسم الثاين أوضح, وقد اقترص املحيل والسيوطي واألشموين 
ال مانع من ضم  ": ه العطار بقوله, وهو ظاهر, ورشح"ال مانع من ضم دليل إىل آخر  ": عىل قول املجيز

, )٢/٢٤٩(, انظر رشح املحيل بحاشية العطار " −كعموم احلاجة  − إىل آخر  –كالقياس : أي − دليل 
 . ٣٢٠, مهع اهلوامع ل)٢/١٧٦(رشح السيوطي 

 . "لالستغناء به : " )٢/٢٤٥(, وحاشية العطار )٢/٢٠٦(يف تقريرات الرشبيني مع حاشية البناين   )٢(
كام يف األصل, انظر مجع اجلوامع مع ] إذا[, وهو خطأ, والصواب )ب(و ) أ(هكذا يف كلتا النسختني   )٣(

, ٩٧, والثامر اليوانع ص)٣/١٦٤(, وتشنيف املسامع )٢/٢٠٦(رشح للمحيل وتقريرات الرشبيني 
 . ) ٣/٦٤٧(والغيث اهلامع 

امً من أعالم الزهد والوعظ, وهو هو حممد بن حممد بن حممد أبو حامد, كان إماماً يف الفقه   )٤( لَ وأصوله, عَ
أجلُّ تالميذ أيب املعايل, اشتغل بفنون الكالم والفلسفة والتصوف فعلق بكالمه منها أشياء منكرة وشغله 

كتاب املواعظ يف األحاديث  ,"بضاعتي يف احلديث مزجاة  ": ذلك عن طلب احلديث, وهلذا كان يقول
عة, ضمن جمموعة رسائل الغزايل, ولكنه يف آخر أمره أقبل عىل , املجموعة الساب١٣٢القدسية ص

املستصفى, واملنخول, : احلديث وجالس أهله وكان يطالع الصحيحني, من مصنفاته يف أصول الفقه
 .وشفاء الغليل

   = .هـ, رمحه اهللا٥٠٥هـ, وتويف سنة ٤٥٠ولد سنة   
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, وإنام احـرتز عنـه ألنـه سـيأيت )٣(, وروي عن مالك والشافعي ريض اهللا عنهام)٢(اآلمدي
, فإنـه يشـمل )٤(التنبيه عليه يف مسالك العلة أنه إن مل يدل الدليل عىل اعتباره فهو املرسـل

هُ هنـا , إذ مـا هنـا بعـد , واخلالفُ ثَ )٦(مل خيرج منه سو الرضوري)٥( ]إذا[احلاجي  مَّ غريُ
االتفاق عىل جواز ما هناك حتى يأيت التعليل باالستغناء أو بتقديم القياس , أفـاده بعـض 

 .       )٧(املحققني
( األمر  )يف ( القياس  )منعوا ( رية ـوية وغالة الظاهـمن احلش )آخرون ( قوم  )و ( 
ؤية خلقـه بجـامع الوجـود , إذ هـو علـة كقياس رؤية الباري عز وجل عىل ر)٨( )العقيل    =  

, )٦/١٩١(ات الشافعية الكرب , طبق)١/٢٤٩(طبقات الشافعية البن الصالح : انظر ترمجته يف  
 . ) ١٩/٣٢٢(, سري أعالم النبالء )٢/٣٣٥(وفيات األعيان 

 . ) ١/٢٩٣(انظر املستصفى   )١(
األحكام إنام رشعت ملصالح العباد , ثم ذكر الدليل عىل  ": ) ٣/٣٥٧(لعله أخذه من قوله يف اإلحكام   )٢(

 . "  هذا من اإلمجاع واملعقول
ا عىل مل أقف عىل نص هل  )٣( ام يف هذا, فلعل مراده ما نقل عنهام من بعض الفروع اجلارية عىل وفقه, ال أهنام نصَّ

 .حجيته, واهللا أعلم
  . ٣٩٢انظر ما سيأيت ص  )٤(
 . ) ٢/٢٠٧(كام يف تقريرات الرشبيني ] إذ[هكذا يف النسختني, والصواب   )٥(
 . املناسبة ص   سيأيت تعريف الرضوري عند املصنف عند الكالم عىل مسلك   )٦(
أفاده بعض  –الخ  ".. ليتأتى  "حيث ال نص  ": وإنام قيد بقوله ": من قوله − يعني أن هذا التقرير   )٧(

 . ) ٢/٢٠٦(املحققني وهو الرشبيني يف تقريراته مع حاشية البناين 
لرشعي أن هؤالء ردوا القياس ا )٢/٧٥١(, وذكر يف الربهان )٢/١٢٠٨(انظر اإلحكام البن حزم   )٨(

, وأن املنع يف العقيل هو مذهب اإلمام أمحد واملقتصدين من أصحابه, قال وليسوا ينكرون  ": والعقيل معاً
, واختار املنع إذا كان املراد "إفضاء نظر العقل إىل العلم, ولكنهم ينهون عن مالبسته واالشتغال به 

رة معنى من شاهد ; إذ ليس يف بالقياس العقيل اعتبار يشء بيشء ووقوف نظر يف غائب عىل استثا
املعقوالت قياس, أما إذا كان املراد بالقياس العقيل النظر العقيل فهو جائز, واملصنف يف نسبته املنع إىل 

إىل قوم من أصحاب  )٥/٢٧٠(هؤالء تابع إلمام احلرمني وأتباعه, وقد نسبه ابن عقيل يف الواضح 
 )٢/٥٢٠(املصنف, فقد ذكر ابن تيمية يف منهاج السنة  احلديث وأهل الظاهر, وعبارته أحسن من عبارة

   =وقد قيل إن أول من تكلم  ": أن لفظ احلشـوية ليس فيه ما يدل عىل شخص معني وال مقالة معينة, قال

املانعون من 
القياس يف األمر 

 العقيل 
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, والصـحيح اجلـواز , وعليـه أكثـر )٢(زونه استغناء عنه بالعقـل, فهؤالء ال جيوِّ )١(الرؤية
, عىل أن أحـد الـدليلني إذا مل يكـن )٤(, إذ ال مانع من ضم دليل إىل دليل آخر)٣(املتكلمني

مع القيـاس لتقدمـه عليـه ,  مقدماً عىل اآلخر كام هنا ال مانع من اجتامعهام بخالف النص
أال تر أن القياس إذا خالف النص ال يعارضـه , بل يقدم النص , فهو مع النص سـاقط 

 .)٥(الداللة , وإال لعارضه
  =  

, ويف درء تعارض العقل والنقل : هبذا اللفظ عمرو بن عبيد, فقال كان عبداهللا بن عمر حشوياً
بتدع كاملعتزلة ونحوهم يذمون من مل يسلك طريقهم من عوام املسلمني , ذكر أن أهل الكالم امل)٧/٣٥١(

 .  وعلامئهم, ويسموهنم حشوية
والسمعاين ونسبه إىل عامة املجتهدين, وذهب إليه  ,وذهب إىل منع القياس يف األمر العقيل أيضاً الصرييف  

 ": فقد عكس فقال البخارير, وأما , ونسبه ابن أمري احلاج إىل اجلمهوابن اهلاممو الغزايل واآلمدي, أيضاً 
, انظر قواطع "هو حجة وطريق ملعرفة العقليات عند أهل القبلة سو طائفة من أهل احلديث واإلمامية 

, اإلحكام ٦٠٠, شفاء الغليل ص١٣, أساس القياس ص)٢/٣٣١(, املستصفى )٢/٦٨(األدلة 
 .) ٣/٣٩٩(, كشف األرسار )٣/١٣١(, التحرير مع التقرير ٥/٦٣, البحر املحيط )٢/٢٤٣(لآلمدي 

كالم أيب املعايل اجلويني املتقدم  )٧/١٥٣(أورد أبو العباس ابن تيمية يف درء تعارض العقل والنقل : تنبيه  
ثم تعقبه بأن أصحاب أمحد أنكروه, وأن أمحد مل ينه عن نظر يف دليل عقيل صحيح يفيض إىل املطلوب, بل 

ىل اجلهمية وغريهم من االحتجاج باألدلة العقلية عىل فساد قول يف كالمه يف أصول الدين يف الرد ع
ولكن قياس التمثيل يف حق اهللا تعاىل مل  ": املخالفني للسنة ما هو معروف يف كتبه وعند أصحابه, ثم قال

, وانظر العدة أليب يعىل "يسلكه أمحد, مل يسلك إال قياس األوىل, وهو الذي جاء به الكتاب والسنة 
 . ) ٥/٢٧٠(, الواضح )٣/٣٦٠(, التمهيد )٤/١٢٧٣(

وأكثر مثبتي الرؤية مل جيعلوا جمرد الوجود هو  ": , لكن قال الشيخ ابن تيمية٣٠٢انظر املواقف لإلجيي ص  )١(
إن املقتيض أمور وجودية, ال أن كل موجود يصح رؤيته, وبني األمرين فرق, : املصحح للرؤية, بل قالوا
 . ) ٦/١٣٦(جمموع الفتاو . "موجود, بخالف األول  فإن الثاين يستلزم رؤية كل

, ويدخل يف العقل قياس األوىل, )٢/١٧٤(, رشح السيوطي )٢/٢٤٩( رشح املحيل بحاشية العطار  )٢(
  .وهو الطريق الذي ذكر ابن تيمية يف ما سبق أن اإلمام أمحد وغريه من السلف كانوا يسلكونه 

 .  ) ٢/٧٠٧(, املسودة ٤١٢, رشح تنقيح الفصول ص)٢/٢/٤٤٩(, املحصول ٤١٦انظر التبرصة ص  )٣(
 . ٣٢١, مهع اهلوامع ل)٢/١٧٤(, رشح الكوكب الساطع )٢/٢٠٨(انظر رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
 . ) ٢/٢٠٨(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٥(
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أي بقاء اليشء عـىل مـا كـان )١( )يف انتفاءٍ أصيل ( القياس  )آخرون ( ومنع قوم      
د إذا بحث عن حكم واقعة فلم , فإن املجته)٢(قبل ورود الرشع باستصحاب حكم العقل

جيده بعد استفراغ وسعه اكتفى فيها باستصحاب حكم العقل النتفاء ورود السمع , فـإذا 
وجد صورة تشبه التي اكتفى فيها باالستصحاب بعد بحثه عن حكمها فهل يستدل عـىل 

س فيها بقياسها عليها يف ذلك أيضاً أو ال يستدل اكتفاء عـن القيـا/ ل٣٧/انتفاء احلكم 
واختار الغزايل  : )قلت ( , زاد الناظم )٣(باالستصحاب ? فيه القوالن املحكيان يف األصل

دَّ ( أي من القياس  )منـه ( , وهو أنه )٥(الرازي )اإلمام ( , وتبعه )٤(فيه التفصيل ذا العلـة رَ
اء وهـو االسـتدالل بانتفـ )الداللة ( قياس  )دون ( يعني ال جيـوز ذلك يف قياس العلـة  )

ألن العـدم : , قال الـويل العراقـي )٦(آثاره وخواصه عىل عدمه فيجوز , وعزي للمحققني
وخـرج بالعـدم األصـيل الطـارئ , : األصيل أزيل , العلة حادثة بعده , فال يعلل هبا , قال 

فإنه جيري فيه القياس , أي قياس الداللة والعلة اتفاقاً ; ألنه حكم شـرعي حادث , فهـو 
 .)٧(امكسائر األحك

لِمَ مما قررت به كالمه أن االنتفاء األصـيل من العقليـات , وإنـام أفـرده بالـذكر  وعُ

   
الف بعد اتفاقهم عىل أن , وهذا اخل)٣/٢٨٦(واختاره ابن اهلامم يف التحرير, انظر تيسري التحرير   )١(

 .   )٣/١٦٧(استصحاب حكم العقل كافٍ فيه, انظر تشنيف املسامع 
بأن ينتفي : , وفرس بقاء اليشء عىل ما كان قبل ورود الرشع)٢/٢٤٩(انظر رشح املحيل بحاشية العطار   )٢(

 . احلكم فيه النتفاء مدركه, بأن مل جيده املجتهد بعد البحث عنه
 . )٢/٢٤٩(ب, وانظر رشح املحيل بحاشية العطار / ٢٢٢البن أيب رشيف ل الدرر اللوامع  )٣(
 . )٢/٣٣٢(انظر املستصفى   )٤(
 . )٢/٢/٤٦٧(انظر املحصول   )٥(
عن  )٥/٨٢(, وحكى الزركيش يف البحر املحيط )٧/٣٢١١(عزاه إليهم الصفي اهلندي يف هناية الوصول   )٦(

أن الصحيح عدم التفريق بني قياس العلة وقياس الداللة,  − لعله األبياري يف رشح الربهان –األنباري 
 . التعريف بقياس العلة وقياس الداللة)  ٦٠٦ (ص −إن شاء اهللا –وسيأيت 

 . )٣/٦٥١(الغيث اهلامع   )٧(

املانعون من 
القياس يف النفي 

 األصيل
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, ومل يذكر الناظم هنا ما ذكره مجاعة من اخلالف يف قيـاس )١(لوقوع خالف فيه بخصوصه
بَّـه صـاحب )٣(; ألنه قد ذكره فيام تقدم يف مبحثهـا)٢(اللغة ـمَّ أنســبُ , وقـد نَ هُ ثَ , وذكـرُ
, والصحيح فيه كام تقدم أهنا ال تثبـت بالقيـاس ; ألن )٤(ـل عليه لئال يظن أنه أغفلهاألص

يف الوضـع قد ال يراعى املعنى , كوضع الفرس واإلبل ونحومها , وقد يراعى كالقـارورة 
واخلمـر , لكن رعايته إنام هي ألولوية هذا اللفـظ هبذا املعنـى وحــدها مـن بـني ســائر 

أي القياس  )وذا الرأي ( : القول الصحيح الذي عليه اجلمهـور فقال  , ثم ذكر)٥(األلفاظ
, فليس املراد باملشـار إليه ما نقله عن اإلمام فقـط خالفـاً ملـا يومهـه صـنيعه , فلـو أبدلـه 

; لعمل كثـري مـن )١(, فيكون حجة كام رصح به األصل )أسـَدُّ (  )٦(بالقياس لكان أظـهر
   
 . ) ٢/٢٠٨(تقريرات الرشبيني مع البناين   )١(
القرايف يف تنقيح الفصول , و)٢/٢/٤٥٧(, والرازي يف املحصول ٤٤٤الشريازي يف التبرصة ص: منهم  )٢(

 . ) ٤/٤٤(, والبيضاوي يف خمترصه املنهاج, انظره مع هناية السول ٤١٢ص
عىل بن صالح املحامدي .د/كتوراه بجامعة أم القر, إعداد رسالة د ,للرتميس انظر إسعاف املطالع  )٣(

)١/٥٧١ ( . 
 . ) ٢/٢٠٨(انظر رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
لكن رعايته إنام هي ألولوية  ": , ونص عبارة الرشبيني)٢/٢٠٨(بيني مع حاشية البناين تقريرات الرش  )٥(

 . " وضع هذا اللفظ هلذا املعنى من بني سائر األلفاظ
وإنام املشار إليه  –أي القول بحجيته  –, فإن املشار إليه هنا ليس القياس −رمحه اهللا  –هذا وهم من املؤلف   )٦(

مام من الفرق بني قياس العلة وقياس الداللة يف املسألة السابقة, ويدل عىل هذا قول ما نقله الناظم عن اإل
وهذا التفصيل اختاره الرازي وعزاه الصفي اهلندي للمحققني,  ": ٣٢١الناظم يف رشحه مهع اهلوامع ل

 ."وذا الرأي أسد : وإىل ذلك أرشت بقويل
ن نسخة النظم التي اعتمد عليها البيت الذي يليه, ولعل سبب وهم املصنف أنه مل يطلع عىل هذا وسقط م  

 :−  ٣١٨ل "مهع اهلوامع"كام يف  –وهو قول الناظم 
ـــد مىضـــ ـــةٍ فق ـــاس لغ ـــا قي  أم

  

ــــة يف املرتىضــــ ــــاس حج ــــم القي  ث
  

وهي األمور  ".. يف غري عادي وخلقي ": بقوله اآليت "وذا الرأي أسد  ": فاتصل عنده قول الناظم  
; وهلذا فرس "وذا الرأي أسد  ": س عند اجلمهور, فظن عود هذا الكالم عىل قولهاملستثناة من حجية القيا

 . الخ.. الرأي بالقياس وقصد به القول بحجيته, أي وهذا القول بحجية القياس أسدّ يف غري عادي

القياس يف اللغة 
والتنبيه عىل تقدم 

 ذكره 
 
 

األدلة عىل حجية 
 القياس 
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, كام ثبت ذلك عنهم بالتواتر , وإن كـان مـا )٢(متكرراً شائعاً الصحابة ريض اهللا عنهم به 
نقل إلينا آحاداً فإنه ال يمنع تواتر القدر املشرتك بني التفاصيل , وهو العمل بـه يف اجلملـة 
بقطع النظر عن اخلصوصيات , ثم متى ثبت القطع بأنه حجة ثبت القطع بأنه جيب العمل 

طِعَ بحجيته  , وما نقـل عـن مجـع مـن الصـحابة مـن ذم )٣(واجب قطعاً به , إذ العمل بام قُ
ف ـ, وكي)٤(اسـص , أو لعدم رشائط القيـض لكونه يف مقابلة النـالرأي فإنام كان يف البع
ــال تعــاىل  ــد ق ـــ, واالعت)٥(ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ: ال , وق ــرة ب ــة آم ــاس اليشــء باليشــء , فاآلي ار قي

 .)٦(بالقياس
ا بقوله  ,مورأ ثني من ذلك ثالثةُ نعم استُ            يَّنَهَ  : بَ

 
  =  

 , وهو مذهب مجهور السلف من الصحابة والتابعني والفقهاء)٢/٢٠٨(انظر مجع اجلوامع بحاشية البناين   )١(
, قواطع )٢/٧٦٤(, الربهان)٣/١٨٨(تلخيص التقريب  :األربعة وغريهم, انظر مذهبهم وأدلتهم يف

   ) .  ٢/٢/٧٣(, املحصول )٢/٢٣٤(, املستصفى )٢/٧٦٨(, رشح اللمع )٢/٧٢(األدلة 
لك من مع سكوت الباقني الذي هو يف مثل ذ ":  , وقال بعده)٢/٢٠٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

ل عليه مجهور"ول العامة وفاق عادة األص األصوليني  , وهذا املسلك يف إثبات حجية القياس هو الذي عوَّ
 ) .٢/٢/٧٣(كام ذكر هذا الرازي يف املحصول 

, وعزاه إىل السعد, انظر حاشيته عىل رشح املخترص )٢/٢٠٨(تقريرات الرشبيني بحاشية البناين   )٣(
)٢/٢٥١( . 

 . ) ٢/١١٩(وعزاه إىل السعد يف التلويح, انظر التلويح , ٢/٢٥٠حاشية العطار   )٤(
 ). ٢(سورة احلرش   )٥(
, املعتمد )٤/١٢٩١(, وانظر أيضاً العدة أليب يعىل )٢/٢٥٠(انظر رشح املحيل بحاشية العطار   )٦(

, )٥/٢٢(, البحر املحيط )٢/٢/٣٧( , املحصول)٢/٣٧(, اإلحكام ٤٢٧, املنخول ص)٢/٢٢٣(
الغزايل يف املستصفى : , وقد ضعف االستدالل هبذه اآلية آخرون, منهم)٤/١٠٨(تيسري التحرير 

, والشوكاين يف )٢/٢٥٢(, وابن احلاجب يف املخترص )٢/٢٤٧(, وابن برهان يف الوصول )٢/٢٥٤(
عن العز بن عبدالسالم, ومل يوردها  )٥/٢٢(, وحكاه الزركيش يف البحر )٢/١٣٧(إرشاد الفحول 

ني يف الربهان, وال الشريازي ال يف اللمع ورشحه وال يف التبرصة, وانظر منهج اإلمام الشافعي, وال اجلوي
 .  ١٦٧الشافعي يف أصول الفقه ص
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امْ[  ـرَ لْــقيٍّ يُ  يف غريِ عـاديٍّ وخِ
ـيوغريِ ما قِ  مِ  يسَ عـىل أصـلٍ رُ

ا: قلتُ   جميءُ اخللفِ يف ذا استُبعِدَ

ــعِ األحكــامْ  ــاتِ مجي ــريِ إثب  وغ
مِ بالنَّ  مِّ عَ  )١( ]سـخِ باخلالفِ لِلمُ

صَّ كانَ أج  وداـلو قالَ أصلٌ خُ

لْقيٍّ يرام عا(أمر  )يف غري (  أي أمر يرجع إىل العـادة واخللقـة , فـال جيـوز  )ديٍّ وخِ
, وهـذا مـا حكـاه )٢(ثبوته بالقياس , إذ ال يدرك املعنى فيه , فريجع فيه إىل قول الصـادق

ـلَ يف رشح  ": , قـال الـويل العراقـي )٣(عن الشيخ أيب إسحاق/ ل٣٨/اإلمام  لكنـه فَصَّ
ة كأقل احليض وأكثـره , فـال جيـري فيـه القيـاس ; ألن بني ما ال يكون عليه أمار)٤(اللمع

أشـباهها غري معلومـة ال قطعـاً وال ظناً , وبني ما عليــه أمـارة فيجــوز إثباتـه بالقيـاس 
هُ  لُّ ُ رِ هل حتَ ـعْ  الروح أم ال ? )٥( ]حياة[كاخلـالف يف الشَّ

ل احلـيض والروياين أن الصحيح جـواز القيـاس يف املقـادير كأقـ)٦(وذكر املاوردي    
 :    ٣١٨البيتان يف مهع اهلوامع ل  )١(

ــــا ــــي وم ــــادي وخلق ــــري ع  يف غ
  

ــــام ــــضٌ عمَّ  نســــخ أصــــله وبع
  

ــــى   ــــه غن ــــر في ــــوز أن ي  وال جي
  

 لكــل االحكــام ويف الــنص اْمكنــا
  

 

 . ) ٢/٢٥٠(رشح املحيل بحاشية العطار   )٢(
وهذا  ": ) ٤/٥٣(, قال اإلسنوي يف رشح املنهاج ٢٨٢, وانظر اللمع ص)٢/٢/٤٧٧(انظر املحصول   )٣(

 ."وخمترصاته عن الشيخ أيب إسحاق الشريازي فقط  "املحصول"احلكم منقول يف 
ألصويل اإلمام صاحب التصانيف, والشيخ أبو إسحاق هو الشريازي إبراهيم بن عيل بن يوسف الفقيه ا  

 .منها يف الفقه التنبيه واملهذب, ويف األصول اللمع ورشحه والتبرصة
 .٤٧٦هـ, وتويف سنة ٣٩٣ولد بفريوز أباد سنة   
, وفيات األعيان )٤/٢١٥(, طبقات ابن السبكي )١/٣٠٢(طبقات الفقهاء الشافعية : انظر ترمجته يف  

 .  ) ١٨/٤٥٢(, سري أعالم النبالء )١/٢٢(
 . ) ٢/٧٩٧(رشح اللمع   )٤(
 . ) ٣/٦٥٢(ليست يف الغيث اهلامع, انظر النص يف   )٥(
احلاوي واإلقناع : هو أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب القايض الفقيه العالمة صاحب التصانيف, منها  )٦(

   = .يف الفقه الشافعي, واألحكام السلطانية وكتاب يف التفسري

عدم جواز 
القياس فيام يرجع 
 إىل العادة واخللقة
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 . )١("وأكثره 
وقد جيمع بني الكالمـني بحمـل األول عـىل احلـيض مـن حيـث  ": قال الزركيش 

 .)٢("اجلملة والثاين يف األشخاص املعيَّنة 
; إذ منهـا مـا ال )٣(فال جيوز ثبــوهتا بالقيـاس )غري إثبات مجيع األحكام ( يف  )و (  

ية عىل الع, )٤(يدرك معناه يف الفرع جيوز , بمعنى أن كالً مـن : , وقيل )٥(اقلةكوجوب الدِّ
  =  
 ., وعمره ست وثامنون سنةهـ٤٥٠تويف ببغداد سنة   
, طبقات ابن )٥/٦١(, األنساب )٢/١٣٤(, وفيات األعيان )١٢/١٠١(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف  

 . ) ٤/٣٠٠(,  لسان امليزان )٥/١٨٨(, ميزان االعتدال )٥/٢٦٧(السبكي 
, )١١/٢٥١(, بحر املذهب للروياين )١٦/١٥٢(, وانظر احلاوي للاموردي )٣/٦٥٢(الغيث اهلامع   )١(

فهمه من تقديمهام له ومن  –تبعاً للزركيش  –وليس فيهام الترصيح بتصحيح هذا الوجه, وكأن العراقي 
 . "وهذا اختيار ابن أيب هريرة  ": قوهلام

 .  ) ٣/١٦٩(تشنيف املسامع   )٢(
, إذ ال جيوز أن تثبت األحكام مجيعها بالنصوص قطعاً  ": ) ٣/١٧٠(قال الزركيش يف تشنيف املسامع   )٣(

, ".. واجلمهور عىل امتناعه.. يلزم منه حمال, واختلفوا هل تثبت كلها بالقياس ? فذهب قوم إىل جريانه
, )٢/٢٢٣(, خالف من ال يعتد به, وحكاه ابن برهان يف الوصول )٥/٣٠(وقد ذكره يف البحر املحيط 

, واإلحكام ٢/٢/٤٧٨عن من وصفه بأنه ال يعتد بخالفه من ضعفة األصوليني, وانظر املحصول 
, وعزاه إىل بعض الشذوذ, ومثله العضد يف )٢/٢١٤(, واملعتمد )٢/١٠٦(, وقواطع األدلة )٤/٨٢(

, رشح )٢/٧٢٠(املسودة : , وانظر)٤/٤١٦(, وابن السبكي يف رشح املخترص )٢/٢٥٧(رشح املخترص 
ه يف مجيعها الشريازي, انظر , وقد خالف اجلمهور يف هذه املسألة فاختار جريان)٤/٢٢٤(الكوكب املنري 
 . ٢٨١, اللمع ص٤٤٣التبرصة ص

 . ) ٢/٢٥٢(وإن أدرك يف األصل, انظر حاشية العطار : يعني  )٤(
: , وفيها التنبيه إىل ما أشار إليه األنصاري من أن قول الشارح)٢/٢٠٩(انظر رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

ؤلف ; ألن اخلالف إنام هو يف جوازه ال يف عدم حجيته, إصالح لكالم امل "فال جيوز ثبوهتا بالقياس  "
اجلامعة العاقلة, وهي : ب, والعاقلة مجع عاقل, صفة ملوصوف حمذوف, أي٢/وانظر حاشية األنصاري ل

, فكان القاتل إذا ساق الدية إىل  التي حتمل دية قتل اخلطأ, وسميت الدية عقالً ألهنا كانت عند العرب إبالً
قُل وسلمها إليهم, ثم قومت يف الرشع بالذهب والفضة والبقر والغنمفناء ورثة املق    = .تول عقلها بالعُ

عدم جواز إثبات  
مجيع األحكام 

  قياس بال
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ية عىل العاقلة له معنـى  األحكام صالح ألن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه , ووجوب الدِّ
كـام يعـان الغـارم إلصــالح ذات البـني بـام , يدرك وهو إعانة اجلاين فيام هو معـذور فيه 

 .)١(يرصف إليه من الزكاة
في جريان القياس يف كل األحكام بالفعل بناء عىل إذ األول ين ;اخلالف لفظي: قيل 

هُ , أن منها ما ال يدرك معناه  زَ وَّ أن بـه بـ ثْبـتبمعنى أن كل حكـم صـالح ألن يَ  والثاين جَ
هل يمكن إدراك معنى كـل األحكـام أم ال : ألن حاصله  ;وقيل إنه حقيقي , يدرك معناه 
 .)٢(? فلرياجع

فـال جيـوز القيـاس عـىل أصـل  )بالنسـخ   غري ما قيس عىل أصـل رمـي( يف  )و ( 
, فإنه ملا زال احلكم مع بقاء الوصف علم أنـه )٤(; النتفاء اعتبار اجلامع بالنسخ )٣(منسوخ

  =  
, )٩/٣٢٧(, لسان العرب ٦٧٢, مقاييس اللغة ص)٣/٢٧٨(النهاية يف غريب احلديث واألثر : انظر  

 .) ١٢/٣٠٦(فتح الباري البن حجر 
ة ما خيالف القياس وال ما ال يعقل معناه, ذهب اإلمام ابن تيمية وابن القيم إىل أنه ليس يف الرشيع: تنبيه  

 . ) ٤/٢٢٥(, رشح الكوكب املنري )١/٢٨٩(جمموع فتاو ابن تيمية, أعالم املوقعني : انظر
, وانظــر اعـرتاض ابن قاســـم عىل كالم الشـارح يف )٢/٢٠٩(شــرح املحيل بحـاشـية البـناين   )١(

 .  معناه هو املقيس عليه ال املقيس الذي ذكره , وحاصله أن املحتاج إىل إدراك)٤/١٣(حاشيته 
 .) ٢/٢٠٩(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٢(

اعلم أن هذه املسألة أصل للمسألة السابقة يف استعامل القياس يف احلدود  ": قال الزركيش: تنبيه  
, وانظر قواطع األدلة )٣/١٧٠(تشنيف املسامع  "والكفارات واملقدرات, كام ذكره ابن السمعاين وغريه 

 .    ) ٢/٢/٤٧١(, واملحصول )٢/١٠٦(
الشريازي والغزايل واآلمدي وابن : هذا الرشط يذكره عامة األصوليني من رشوط حكم األصل, منهم  )٣(

 . احلاجب والزركيش وغريهم 
ع رفع , املخترص البن احلاجب م)٣/٢٤٣(, اإلحكام )٢/٣٤٧(, املستصفى ٢١٥اللمع ص: انظر         

     ) . ٣/٢٨٧(, تيسري التحرير٦٥٥, مفتاح الوصول ص)٥/٨١(, البحر املحيط )٤/١٥٨(احلاجب 
 . ) ٢/٢١٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

عدم جواز 
القياس عىل أصل 

 منسوخ
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, ونسـخ )٢( ]ألن القياس حلكم الفرع الكمـني[جيوز ; : , وقيل )١(غري معترب عند الشارع
, ونظر فيه )٣(ر ال يف الثبوتاألصل ليس نسخاً حلكمه , إذ الفرع إنام تبع األصل يف الظهو

بـاخلالف (  )٤(, فال يلحق به األحكام لقياس وال غريه ,] مل يبق له يف الرشع[بأن املنسوخ 
 .            جواز القياس يف املستثنيات املذكورة , فهو راجع إليها , وقد علمت توجيهه  )للمعمم 
األخـري وهـو  )لـف يف ذا جمـيء اخل( لكن :  − )٥(مستدركاً عىل األصل − )قلت ( 

وال يعرف خالف يف امتناع  ": , فقد قال الزركيش  )استبعدا ( القياس عىل أصل منسوخ 
القياس عىل منسوخ إال أنه سبق يف النسخ عن احلنفية أنـه إذا نسـخ حكـم األصـل يبقـى 

يبقـى حكـم : قـالوا ] وأهنـم[حكم الفرع وهو يقتيضـ جـواز القيـاس عـىل املنسـوخ , 
ـصَّ ( وغـري : صاحب األصـل بـدل ذلـك  )لو قال ( و : , قال )٦("الفرع أي  )أصـل خُ

وأمكن اخلالف , فـإن الشـيخ أبـا إسـحاق الشـريازي ذكـر يف  )كان أجودا ( خمصوص 
من مفسدات القياس كون الرشع ورد بتخصيص األصـل كقيـاس  )٧("اللمع"/ ل٣٩/

مـع ورود الرشـع  عـىل النبـي  أيب حنيفة ريض اهللا عنه جواز النكاح بلفظ اهلبـة قياسـاً 

   
 .  ) ٢/٢١٠(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )١(
اس مظهر حلكم الفرع ألن القي " :)٢/٢١٠(رحه ـونص عبارة املحيل يف شهكذا يف كلتا النسختني,    )٢(

 . "الكمني 
 . ) ٢/٢١٠(انظر رشح املحيل بحاشية البناين مع تقريرات الرشبيني   )٣(
ماوي )٢/٢٠٩(شـرح املختصـر للعضـد : انظـر  )٤( , حاشـية العطار )٢/٧٨٢(, الفوائد السـنية للربِ

مل يبق له  ": والعطار ويختني, ونص عبارة الربماـتا النس, وما بني املعقوفني فيه سقط يف كل)٢/٢٥٢(
 . "وجود يف الرشع 

 . ) ٣/١٧١(ن الزركيش يف تشنيف املسامع هذا االستدراك أفاده الناظم م  )٥(
فلعل املصنف  ":, وتتمة كالم الزركيش"فإهنم  ": , ونص ما بني املعقوفني فيه)٣/١٧١(تشنيف املسامع   )٦(

 ) .٤/١٥٨(, وانظر رفع احلاجب  "بينهام أراد هذا, لكن بني يف رشح املخترص أنه ال منافاة 
 . ٣١٧انظر اللمع ص  )٧(

تنبيه الناظم تبعاً 
للزركيش عىل 

عدم وقوع 
خالف يف هذه 

 املسألة 
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 .انتهى . )١(بتخصيصه بذلك
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
, فتح القدير )٥/٥٩(, وانظر مذهب احلنفية يف هذه املسألة يف املبسوط )٣/١٧٢(تشنيف املسامع   )١(

األم : , ومذهب اجلمهور عدم صحته مطلقاً إال مالكاً فإنه أجازه إن ذكر معه املهر, انظر)٢/١٩٣(
, )٥/٤٤(, مواهب اجلليل )٣٧, ٥/٢٦(, كشاف القناع ١١٧٦, ١١٦٥طالبني ص, روضة ال)٥/٤٠(

 . ) ١٧/٣٠٩(, املجموع )٩/٤٦٠(, املغني )٩/٤٧( املحىل البن حزم
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ــ ــةِ صٌّ نَ ــ عــىل العل ــا بِ ــأَ  هِم  رْ مَ
ـلْ : قلتُ  قَ  أبو احلسنيِ غريُ من نَ

 . . .  .  .  .  .  .ثالثُها التفصيلُ 

 
 

 

ْ اعتَ  ما البرصيْ  فَ لْ خُ  ولو برتكٍ   ربَ
ــلْ  ــه انتَحَ ــه فتــى احلاجــبِ أن  عن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 )نَصٌّ عىل العلـة( :  دليالً عىل حجيـة القياس غري مريض عند اجلمهور فقال ثم بنيَّ 
أعتـق غـانامً : أي ليس أمراً بالقياس ال يف جانب الفعل نحـو  )به أمر ( نافية  )ما ( حلكم 

هِ فليس أمراً بعتق غري غانم ممن قِ لُ اتصف بحسن اخللق , وال يف جانب الرتك كام  حلسن خُ
اخلمر حرام إلسكارها , فليس فيه أمر برتك كل مسـكر ممـا عـدا : نحو  )ولو برتك ( قال 
, واحلاصل أنه لو مل يرد أمر الشارع بالتعبد بالقياس لكنه يف موضعٍ نص عىل علة )١(اخلمر

ماً بحجيتـه وإجيابـاً للعمــل حكم ال يكون إذناً منـه يف هذا القياس املخصـوص وإعــال
لْـفَ ( , )٢(بموجبه وإن فرضنا عدم شـرعية القياس يف نفسـه , أفاده بعـض املحققــني خُ

وأبـو بكـر )٤(, وكـذا الشـيخ أبـو إسـحاق )اعتــرب )٣(البصـري( أي القـول الذي  )مـا 
   
هذا املذهب إىل أكثر الشافعية واختاره تبعاً للغزايل والرازي, انظر  )٤/٦٨(عزا اآلمدي يف اإلحكام   )١(

 . ) ٥/٣١(, البحر املحيط )٢/٢/١٦٤(, املحصول )٢/٢٧٢(املستصفى 
 . ) ٢/٢١٠(هو الرشبيني يف تقريراته مع حاشية البناين   )٢(
إىل مجهور الفقهاء  )٥/٣١(, ونسبه الزركيش يف البحر املحيط )٢/٢٣٥(يعني أبا احلسني, انظر املعتمد   )٣(

ورشح السيوطي  ,)٣/١٧٢(واألصوليني واملتكلمني واملعتزلة وبعض الظاهرية, وانظر تشنيف املسامع 
, وفواتح )٤/١١١(, وعزاه ابن اهلامم وابن عبد الشكور إىل احلنفية, انظر تيسري التحرير )٢/١٧٦(

, )٤/٦٨(, وهو مذهب احلنابلة, انظر اإلحكام لآلمدي )٢/٣١٦(الرمحوت مع رشحه مسلم الثبوت 
 .) ٤/٢٢١(, رشح الكوكب املنري )٥/٣٣٤(الواضح البن عقيل 

لبرصي هو حممد بن عيل أبو احلسني البرصي القايض املعتزيل, ولد بالبرصة ونشأ هبا, انتقل وأبو احلسني ا  
إىل بغداد وأخذ عن القايض عبد اجلبار املعتزيل, اشتهر بالذكاء واجلدل, واشتغل بالتصنيف عىل مذهب 

 .هـ٤٣٦اد سنة املعتمد, ورشح العمدة, والقياس, تويف يف بغد: املعتزلة حتى أتاه األجل, من مؤلفاته
, )١٧/٥٨٧(, سري أعالم النبالء )٣/٣١٤(, تاريخ بغداد ١١٨طبقات املعتزلة ص: انظر ترمجته يف  

 ).  ٥/٢٩٦(, لسان امليزان )٢/٣٥٩(وفيات األعيان 
 . ٤٣٦, التبرصة ص)٢/٧٨٨(رشح اللمع : يعني الشريازي, انظر  )٤(

ليس النص عىل 
العلة أمراً 

بالقياس فال 
يكون دليالً عىل 

  حجيته 
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ة لذكر العلـة إن ذلك أمر بالقياس يف اجلانبني , إذ ال فائد: حيث قالوا )٢(واإلمام)١(الرازي
إال ذاك , حتى لو مل يرد التعبد بالقياس يف هذه الصورة , وأجيب بأنا ال نسـلم أنه ال فائدة 

 .  )٣(إال ذلك ; الحتامل أن تكون الفائدة بيان مدرك احلكم ليكون أوقـع يف النفس
الـخ ; ألنـه . . بل الفائدة بيان : )٤(وهذا التقرير يف اجلواب أنسب من تقرير بعضهم

له )٥(مانع وليس منصبه اجلزم , فإنه منصب املدعي , فلو جزم املانع كان غصباً  , نعم , سهَّ
رَ املنع بصورة الدعو)٦(يف ذلك قصدُ املبالغة يف الرد وَّ  .)٧(, فَصَ

حممـد بـن عـيل  )أبـو احلسـني ( مبيناً ملراد األصل بالبرصي املـذكور هـو  )قلت ( 
لْ عنه (  )٨("املعتمـد يف أصول الفقه"صاحب  قَ أي  )فتـى ( عن البرصـي  :أي )غري من نَ

   
عن أيب سفيان من احلنفية, ونسبه إليه يف تشنيف  نسبته إليه )٥/٣١(حكى الزركيش يف البحر املحيط   )١(

, واسمه أمحد بن عيل اجلصاص, إمام أصحاب الرأي يف وقته, كان مشهوراً بالزهد )٣/١٧٣(املسامع 
 .والورع, طلب للقضاء فامتنع, وأعيد عليه اخلطاب فلم يفعل

فصول يف األصول, تويف أحكام القرآن, ورشح خمترص الكرخي ورشح خمترص الطحاوي وال: من مؤلفاته  
 .هـ, عن مخس وستني سنة٣٧٠سنة 

, شذرات )١/٤١٢(, الطبقات السنية )١/٨٤(, اجلواهر املضية )٥/٧٢(تاريخ بغداد :  انظر ترمجته يف  
 . ) ١/٢٠٣(, الفتح املبني )٣/١٨٤(الذهب 

راً بالقياس, انظر نسبة هذا املذهب إىل الرازي غلط, والصواب أنه ير أن النص عىل العلة ليس أم  )٢(
 . ) ٢/٢/١٦٤(املحصول 

 . ) ٤/١٥(أ, وابن قاسم يف حاشيته /١٣٣هذا تقرير اجلواب عند األنصاري يف حاشيته ل  )٣(
 . )٢/٢١١(هو املحيل, انظر رشحه بحاشية البناين   )٤(
دمة هو منع مق: , والغصب يف اصطالح أهل اجلدل)٢/٢١١(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٥(

 .                                             ١٣٢التعريفات ص. الدليل قبل إقامة املعلل الدليل عىل ثبوهتا
  ).٥٨٥(وسيأيت أيضاً بيان معناه وذكر اخلالف يف سامعه يف هذا الرشح ص  

 .  ) ٤/١٥(, حاشية ابن قاسم )٢/٢١١(انظر حاشية البناين   )٦(
 . ) ٢/٢١١(تقريرات الرشبيني   )٧(
هو كتاب كبري, أخذ منه الفخر الرازي كتابه املحصول, طبع عدة طبعات منها طبعة املعهد العلمي   )٨(

 . ) ٢/١٧٣٢(كشف الظنون : هـ, بتحقيق حممد محيد اهللا, انظر١٣٨٤الفرنيس بدمشق سنة 
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التفصيل بني جانب الفعل والرتك وهو القول الثالث اآليت عىل  )احلاجب أنه انتحل ( ابن 
فـال تتخيـل أن بـني نقلـه  ": , قال الويل العراقـي )١(األثر , ومراده بالبصـري أبو عبداهللا

 .)٢("ونقل ابن السبكي اختالفاً 
أي أنه أمر بالقياس يف جانب الرتك ال الفعـل ,  )التفصيل ( أي األقوال  )ثالثها ( و

إذ العلة يف الرتك املفسدة , وإنام حيصل الغرض من انعدامها باالمتنـاع عـن كـل فـرد ممـا 
دَّ  تصدق عليه العلة , وهي يف الفعل املصلحة , وحيصل الغرض مـن حصـوهلا بفـرد , ورُ

, )٣(لخ ممنوع , بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه املعللا ". . عن كل فرد  ": بأن قوله 
, سلمنا أنه ال حيصل إال باالمتناع عن كل فرد مما تصدق عليه العلة , لكن العلـة )٣(املعلل

بـل اإلسـكار املنسـوب للخمـر فـال يـدخل فيـه اإلسـكار / ل٤٠/ليست كل إسـكار 
 .)٤(املنسوب للنبيذ

 
    

   
وابن اخلالد وأيب هـ, أخذ عن الكرخي ٢٩٣هو احلسني بن عيل أبو عبد اهللا يعرف باجلعل, ولد سنة   )١(

هاشم, وأخذ عنه القايض عبد اجلبار, كان مقدماً يف الفقه وعلم الكالم, وكان حنفي املذهب, من 
         .هـ٣٦٩األرشبة, والناسخ واملنسوخ, وكان رأس املعتزلة, تويف سنة : مؤلفاته

, سري أعالم )٤/٦٣(, اجلواهر املُضية ١٠٥, طبقات املعتزلة ص)٨/٧٣(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف  
 ). ٢/٣٤٧(, لسان امليزان )١٦/٢٢٤(النبالء 

 .  ) ٣/٦٥٣(الغيث اهلامع   )٢(
 . ) ٢/٢١١(, رشح املحيل بحاشية البناين )٢/٢٣٨(انظر املعتمد   )٣(
 . ) ٢/٢/١٦٩(, وانظر املحصول )٢/٢١١(تقريرات الرشبيني   )٤(
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ــــــــــ.......   ذا ركــــــــــانُ ا مَّ ثُ

َــ ــذَاحلكــم لُّ وهــو  حمَ ـهِبَ و الشَّ هْبـِ
ـــةٌ    ـــأوَّ  أربع ـــلٌ هلُ ـــذَ حيُ  ا أص )١(ت

ــهْ  ذهبِ ــمُ مَ ــلَ حك , قي ــدليلُ ــلَ ال قي
مقيس عليه ومقيس ومعنـى  )أربعة(القياس  )٢( )أركان ذا(للرتتيب الذكري  )ثم(

 .مشرتك بينهام وحكم للمقيس عليه يتعد بواسطة املشرتك إىل املقيس
ـدَّ مـن ومل« : قال الويل العراقي  يذكروا منها حكم املقيس; ألنه ثمرة القياس, فلو عُ

, كذا أجاب به اآلمدي , وفيه نظـر; ألن ثمـرة القيـاس العلـم بحكـم )٣(أركانه كان دوراً
عـن ذلـك  )٤(وأجاب بعضهم, املقيس ألنه هو املستفاد من القياس ال حكم املقيس بعينه 

 .)٦( » هايره باعتبار حملِّ هو حكم املقيس عليه يف احلقيقة وإن غ )٥(بأنه
 عن األولني منها باألصل والفرع عىل خـالف يف ذلـك وملا كان يعربَّ « : قال املحقق

أي  )أصـل حيتـذ(أي األركـان األربعـة  )ـهالـأوَّ (: )٧(فقـال »ذكره يف ضمن تعديدها 

   
 :هكذا ٣٢٦وقد ورد يف مهع اهلوامع لهكذا البيت يف النسختني, وفيه إخالل بالنظم ,   )١(

 أركانه أربعة فاألول               أصل وذا حمل حكم يعقل
ما يقـوم بـه ذلـك : ركن اليشء: جانب اليشء األقو, ويف االصطالح: األركان مجع ركن, وهو يف اللغة  )٢(

: , وانظـر تعريفـه يف)٢٣٧(, املصباح املنـري ص)٥/٣٠٥(لسان العرب : انظر تعريفه يف اللغة يف. اليشء
, كشــاف اصــطالحات ١١٢, التعريفــات ص١٣١, القــاموس املبــني ص١٠٦التعريفــات الفقهيــة ص

 ).٤/١٢(أ, رشح الكوكب املنري /١٣٣, حاشية األنصاري ل)٢/٢٦٥(الفنون
 ).٢/٢٤١(اإلحكام   )٣(
 .) ٤/٥٣(هناية السول : انظر  )٤(
 .ملقيس هو نفسه حكم املقيس عليهبأن حكم ا: أي أجاب عن عدم ذكرهم حكم املقيس  )٥(
 ).٣/٦٥٤(الغيث اهلامع   )٦(
 ).٢/٢١٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(

 أركان القياس 
 
 
 
 

: الركن األول 
 األصل 
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ونقلـه ابـن احلاجـب عـن  )١(كـام قالـه الفقهـاء وبعـض املتكلمـني )وهـو(يقاس عليـه 
وعليــه أكثــر ) :قيـل(أي املقـيس عليـه و ) بـه )٣(حمـل احلكـم ذو الشـبه( )٢(ريناألكث

أي ) حكـم مذهبـه( )٥(وعليـه اإلمـام:) قيـل(أي دليل احلـكم و ) الدليل( )٤(املتكلمـني
النبيذ مسكر فيحرم قياساً عـىل اخلمـر : حكم املحل املذكور ال نفس املحل, فإذا قيل مثالً 

ي اإلسكار, فاألصل عىل القـول األول اخلمـر; ألنـه حمـل احلكـم للعلة اجلامعة بينهام وه
بَّهُ به النبيذ, وعىل الثاين الدليل الدال عىل حتريم اخلمر, وعىل الثالث التحريم ألنه  شَ الذي يُ

 .)٦(حكم املحل, وسيأيت أن الفرع هو املحل املشبه, وقيل حكمه
يـف ودليلـه القيـاس, فـاألول وال يتأتى فيه قول أنه دليل احلكـم, ك« : قال املحقق

تفـرع احلكـم  )٧(مبني عىل األول, والثاين مبني عىل الثالث وكذا عىل الثاين; ألنه إذا صـح
وكـلٌّ مـن هـذه األقـوال التـي يف رعه عن دليله الستناد احلكـم إليـه, عن احلكم صح تف

ينبنـي عـىل التسمية ال خترج عام يف اللغة من أن األصل ما ينبني عليـه غـريه, والفـرعَ مـا 
إذ القياس وقع بني الذاتيني وإن كان املقصـود [, واألول من األقوال فيهام أقرب, )٨(غريه

   
, املحصول )٢/٢٣٨(, اإلحكام لآلمدي )٢/١٣٥(, قواطع األدلة )٢/١٩٧(املعتمد : انظر مذهبهم يف  )١(

, نرباس )٤/١٤(ري , رشح الكوكب املن)٣/٢٧٥(, تيسري التحرير )٥/٧٥(, البحر املحيط )٢/٢/٢٤(
 ).٢١٨(العقول ص

 ).٤/١٥٦(, رفع احلاجب )٢/٢٠٨(رشح املخترص للعضد   )٢(
 ).ذو شبه به): (ب(يف   )٣(
 .٢/٢/٢٤, املحصول )٢/٢٣٨(, اإلحكام لآلمدي )٢/١٩٧(املعتمد : انظر  )٤(
 .٢/٢/٢٥املحصول   )٥(
 ).٢/٢١٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 .هو الصواب املوافق لنص املحقق) أ(, وما يف » الخ .. الثاين إن صح تفرع  وكذا عىل« ): ب(يف   )٧(
, واهلنـدي يف هنايـة )٣/٢٣٩(, واآلمـدي يف اإلحكـام )٢/٢٢٦(وهلذا جـزم ابـن برهـان يف الوصـول   )٨(

بــأن اخلــالف يف هــذه املســألة لفظــي, ووافقهــم الزركيشــ يف تشــنيف املســامع ) ٧/٣٠٤٢(الوصــول 
) ٤/١٤(, وحكاه يف رشح الكوكب املنـري )٢/١٧٧(ي يف رشح الكوكب الساطع , والسيوط)٣/١٧٥( =   
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, ولكون حكم الفرع غري حكم األصل باعتبار املحل, وإن كان عينه باحلقيقة ]بيان احلكم
س صح تفرع األول عىل الثاين باعتبار ما يدل عليهام وعلم املجتهد به, ال باعتبار ما يف نفـ

 .)١( »يف القديم عَ األمر, فإن األحكام قديمة وال تفرُّ 

  =  
ــل ــايض اجلب ــن ق ــة واالصــطالح: وانظــر. عــن اب ــرع يف اللغ ــى األصــل والف ــة : يف معن ــاييس اللغ مق

, التعريفــات )١٦,٤٦٩(, املصــباح املنــري ص)١٠/٢٣٧(, )١/١٥٥(, لســان العــرب )٧٩,٨٣٢(ص
, موسوعة املصطلحات األصـولية )٣/٤٤١(, )١/١١٤(, كشاف اصطالحات الفنون )١١٦, ٢٨(ص

)١٠٨٧, ٢/١٠٨١(, )١٩٩, ١/١٨٩. ( 
إذ القياس وقع بـني الـذاتيني وإن كـان املقصـود بيـان  « :وعبارة, )٢/٢١٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

 ).٢/٢١٣(حاشية البناين : من تقريرات الرشبيني, انظرهي  »احلكم 
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عـــــىل لَّ مـــــا دَ  ذاكَ  رشطُ  ولـــــيسَ 
ـــــ ـــــبنوعِ ه وال اتفـــــاقْ ه أو شخصِ

.....................يهام مَ زاعِ لفاً لِ خُ 

ـــوازِ   ِ يْ قَ  ج ـــن ـــس ـــىل مَ ـــا أُ ا ع الصِّ
ـــودِ  ـــىل وج ـــةٍ  ع ـــهِ  عل ـــاقْ  في تس

................................... 
ـما دل عىل جواز قيسنا عىل مـا أُ (األصل الذي يقاس عليه ) وليس رشط ذاك(         ) الصِّ

ال بد من دليل عـىل جـواز : هذا قول اجلمهور, وقيل) بنوعه أو شخصه(بخصوصه, إما 
أحكـام البيـع إذا كانـت املسـألة مـن مسـائل البيـع, وكـذا النكـاح  /٤١ل/ القياس يف

أي ) فيـه(معينـة ) اتفـاق عـىل وجـود علـة(أيضاً  يشرتط عند اجلمهور) وال(, )١(وغريه
ال بد بعد االتفاق عىل أن حكم األصل  :بل يكفي قيام الدليل عليه, وقيل )تساق(األصل 

 .)٢(معلل من االتفاق عىل أن علته كذا
إن أراد إمجاع األمة أدَّ إىل إبطال القياس; ألن «: قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي

بعض األمـة, ولـيس قـوهلم  مْ هُ تهم, وإن أراد إمجاع بعض القائسني فَ نفاة القياس من مجل
 .)٣(»بدليل

يْهام: (وقوله مَ بـن مسـلم أي زاعم اشرتاط األول وهـو عـثامن بالتثنية, ) خلفاً لزاعِ

   
, اإلحكـام لآلمـدي )٢/٢/٤٩٣(, املحصـول )٢/٣٢٦(املستصـفى : املسـألة يف انظر  اخلالف يف هـذه  )١(

, )٣/٤٣٢(, كشـف األرسار )٧/٣٢٠٢(, هناية الوصول )٣/٤٣٧(, التمهيد أليب اخلطاب)٣/٢٥٠(
, والفرق بني )٢/٢١٣(, رشح املحيل بحاشية البناين )٣/١٧٦(, تشنيف املسامع )٥/٧٦(البحر املحيط 

اسم دال عـىل أشـياء كثـرية متفقـة يف احلقيقـة واملاهيـة خمتلفـة باألشـخاص, : عالنوع والشخص أن النو
 ).٤/٢٤٠(, )٢/٤٨٨(, كشاف اصطالحات الفنون ٢٤٧التعريفات ص: فرد النوع, انظر: والشخص

ه يف  )٢( , هنايـة الوصـول )٢/٢/٤٩٤(, املحصول ٢٩٤, اللمع ص)٢/٢٤٠(املعتمد : انظر هذا القول وردَّ
ــر)٧/٣٢٠٤( ــيط  , البح ــامع )٥/٧٧(املح ــنيف املس ــاين )٣/١٧٧(, تش ــية البن ــيل بحاش , رشح املح
)٢/٢١٣.( 

 ).٢/٨٢٦(, رشح اللمع )٢١٤(اللمع ص: انظر كالم الشريازي بمعناه يف  )٣(

رشطان يف األصل 
عىل خالف 

  مذهب اجلمهور
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 .)٢(, وزاعم اشرتاط الثاين وهو برش بن غياث املرييس)١(البَتِّي
 . )٣(»عليه وما اشرتطاه مردود بأنه ال دليل « : قال املحقق

 :ثم بنيَّ الركن الثاين فقال
 
 

ـــــــال................  ـــــــذ ت ــ واللّ ــمُ أص ـــفحك ـــلٍ ش ْصُ هُ أن حيَ  الـرطُ
   
, والزركيشـ يف )٧/٣٢٠٢(, واهلنـدي يف هنايـة الوصـول )٢/٢/٤٩٣(املحصول : نسبه إليه الرازي يف  )١(

وهـو الكسـاء الغلـيظ, : نسبة إىل البـت: والبتي).٣/١٧٦(تشنيف املسامع , ويف )٥/٧٦(البحر املحيط 
أسلم, أبو عمرو, فقيه البصـرية, كـان : اسم أبيه سليامن, وقيل: سمي بذلك ألنه كان يبيع البتوت, وقيل

من أهل الكوفة فانتقل إىل البرصة فنزهلا, وكان صاحب رأي وفقه , حدث عن أنس بن مالـك والشـعبي 
» ثقة إمـام « : هم, وثقة ابن سعد وأمحد وابن معني يف رواية, وضعفه يف أخر, قال الذهبيواحلسن وغري
, هتـذيب )٧/١٩١(الطبقات الكرب البن سعد : انظر. هـ١٤٣, مات سنة » صدوق « : وقال ابن حجر

, سـري أعـالم النـبالء )٥/٧٦(, ميـزان االعتـدال )٤٥٠٥(, تقريـب التهـذيب ص)٧/١٣٩(التهذيب 
)٦/١٤٨.( 

, رشح )٥/٧٧(, البحر املحيط )٧/٣٢٠٤(, هناية الوصول )٢/٢/٤٩٤( املحصول: انظر نسبتهُ إليه يف  )٢(
, شـفاء )٢/١٥٦(, إرشـاد الفحـول )٢/٧٥١(, املسودة )٢/٢٤٠(, املعتمد )٤/١٠٠(الكوكب املنري 

 ).٢/٦٤٠(الغليل 
نسـبة إىل : هــ, واملرييسـ١٣٨د سـنة هو برش بن غياث بن أيب كريمة عبد الرمحن املرييسـ ولـ: واملرييس   

مريس, قرية بمرص, فقيه معتزيل عارف بالفلسفة, يرمى بالزندقة وهو رأس الطائفة املريسـية, تـويف سـنة 
 .هـ٢١٨

, األنساب )١٠/٢٨١(, البداية والنهاية )٢/٣٥(, ميزان االعتدال )٧/٥٦(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف  
 ).٢/٣٧(, لسان امليزان )١٠/٩٤(, الوايف بالوفيات )١٠/١٩٩(, سري أعالم النبالء )٥/١٥١(

,املستصــفى )٢/٨٢٦(رشح اللمــع : , وانظــر يف الــرد علــيهام)٢/٢١٤(رشح املحــيل بحاشــية البنــاين   )٣(
, )٣٢٠٤, ٧/٣٢٠٢(, هناية الوصول )٣/٢٥٠(, اإلحكام لآلمدي ٢/٢/٤٩٣, املحصول )٢/٣٢٦(

 ).٢/٧٢(نرش البنود 
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ــــتتباعِ ــــذي اس ــــلٍ ال صَّ ــــريَ  ُحَ  غ
  

 )١(مــن القيـــــاسِ قيــــلَ واإلمجـــــاعِ     
  

ذْ (وأما الركن ) و(   الـركن األول,) تال(بحذف الياء وسكون الذال, أي الذي ) اللَّ
 .من جواز ومنعٍ ) أصلٍ  حكمُ (ـهو )فـ(

ينبغي أن يراد باألصل هنا حمل احلكم أو دليـل احلكـم ال احلكـم; « : )٢(قال العطار
 .)٣(»إلضافته إليه, إال أن جتعل اإلضافة بيانية 

أي يثبت بكتـاب أو سـنة وكـذا إمجـاع, ال ) أن حيصال(أي حكم األصل ) رشطه(
َ (بقياس كام قال  ألنـه لـو ثبـت حكـم األصـل  )٤( )لذي استتباع من القيـاس لٍ صَّ غري حمُ

بالقياس ثم قيس عليه ثانياً فعلة القياس الثاين إما أن تكون هي علة القياس األول فيكون 
الثاين لغواً لالستغناء عنه بقياس الفرع فيه عىل األصل يف القياس األول, كقياس الغسـل 

, وهو  عىل الصالة يف اشرتاط النية بجامع العبادة, كِرَ ثم قياس الوضوء عىل الغسل يف ما ذُ
; لالستغناء عنه بقياس الوضوء عىل الصالة, وإما أن خيتلـف علـة القياسـني فيكـون     لغوٌ

 :ع اهلوامعاألبيات يف مه  )١(
 خلفـــــاً لـــــزاعميهام قلـــــت جيـــــي

  

ــــنهج ــــن م ــــذه م ــــا هل ــــر م  حتري
  

 د املرييســـ الثـــان حكـــم األصـــلعنـــ
  

ــــه ــــديل ورشط ــــري م ــــون غ  أن يك
  

 بــــالقيس قيــــل وباإلمجــــاع عــــدا
  

ــــه مســــتندا ــــنص ل ــــم ال ــــا عل  م
  

 

, وتلقى العلـم عـن ك١١٨٠هو حسن بن حممد بن حممود, أبو السعادات املرصي, ولد سنة   )٢( بـار هـ تقريباً
حاشية عىل البدر الطـالع للمحـيل, وحاشـية عـىل : مشايخ األزهر حتى أتقن وبرز, له عدة مصنفات منها

 .هـ ١٢٥٠رشح إيساغوجي يف املنطق, وكتاب يف اإلنشاء واملراسالت, تويف سنة 
, أصــول الفقــه تارخيــه ورجالــه )٣/٢٨٥(, معجــم املــؤلفني )٣/١٤٦(الفــتح املبــني : انظــر ترمجتــه يف  

 .٥٨٢ص
 ).٢/٢١٤(, وانظره بنصه عند البناين يف حاشيته )٢/٢٥٦(حاشية العطار   )٣(
, خمترصـ ابـن )٣/٢٤٣(, اإلحكـام لآلمـدي )٢/٢/٤٨٤(املحصـول : وهذا مـذهب اجلمهـور, انظـر  )٤(

, تيسـري )٣/٨٧٧(, روضـة النـاظر )٢/٣٢٥(, املستصـفى )٣/١٦(احلاجب مع رشحه بيان املخترصـ 
 ).٣/٢٨٧(التحرير 

:  الركن الثاين 
 حكم األصل 

 
 

الرشط األول 
 حلكم األصل 
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عـىل  )١(الثاين غري منعقد لعدم اشرتاك األصل والفرع فيه يف علة احلكـم, كقيـاس الرتـق
كَر  بِّ الذَّ عىل الرتق يف مـا  )٢(ياس اجلذامبجامع فوات االستمتاع, ثم قيف فسخ النكاح جَ

 .)٤(منعقد; ألن فوات االستمتاع غري موجود فيه )٣( ]غري[ذكر, وهو 
, فال يثبت حكم األصل به إال أن يعلـم )٥( )اإلمجاع(رشطه أن حيصل بغري ) قيل و(

دَّ بأنه ال دليل عليه] لسند[مستنده النص   .القياس إليه, ورُ
ون اإلمجاع عـن قيـاس ويـدفع بـأن كـون حكـم نعم, حيتمل أن يك« : قال املحقق

بـأن  )٧(, ونازعه الكامل)٦(»األصل حينئذ عن قياس مانع يف القياس, واألصل عدم املانع 
مقتضاه أنه يشرتط حلكم األصل الثابت باإلمجاع أال يعلم كون ذلك اإلمجاع عن قيـاس, 

   
املصباح املنري : انظر. التصق ختاهنا فال يستطاع مجاعها: رتقت املرأة رتقا: بالتحريك, مصدر قولك: لرتقا  )١(

ــة ص)٢١٨(ص ــات الفقهي ــع )٥/١٣٢(, لســان العــرب )١٠٢(, التعريف ــواب املقن ــع عــىل أب , املطل
 ).٣٢٣(ص

, املصـباح )٣٢٤(املطلـع ص .علة رديئة تنترش يف البدن كله تنتهي إىل تآكل األعضـاء وسـقوطها: اجلذام  )٢(
 ).٢/٢٢٢(, لسان العرب )٦٩(, التعريفات الفقهية ص)٩٤(املنري ص

 ).ب(سقطت من   )٣(
 ).٢/٢١٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
ه بـأن اإلمجـاع أصـل يف إثبـات )٢٩٤(وهو قول بعض الشـافعية, حكـاه الشـريازي يف اللمـع ص  )٥( , وردَّ

البحـر املحـيط : اس عىل ما ثبت بالنص جاز عىل ما ثبت باإلمجـاع, وانظـراألحكام بالنص, فإذا جاز القي
)٥/٨٣.( 

, ويف حاشية العطار » ليسند « : , وما بني املعقوفني يف األصل)٢/٢١٤(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )٦(
 .» فيسند « ): ٢/٢٥٦(

هــ ٨٢٢المة, يعرف بابن أيب رشيف, ولد سـنة هو حممد بن حممد بن أيب بكر, أبو اهلنا املري املقديس, الع  )٧(
الـدرر : ببيت املقدس, نشأ يف كنف أبيه, وتلقى العلم عن علامء عرصه حتى برع وتصـدر, مـن مصـنفاته

 .هـ٩٠٦اللوامع بتحرير مجع اجلوامع, وقطعة عىل تفسري البيضاوي, وقطعة عىل رشح املنهاج, تويف سنة 
, طبقـات )٨/٦٢(, شـذرات الـذهب )٢/٢٤٣(, البدر الطالع )٩/٦٤(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  

 .٣٥٨املفرسين ص
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اإلمجـاع عـن  فـإنوفيـه نظـر;  «: قـال /٤٢ل/علم أنه عن نص أو ال يعلم مستنده بأن ي
أن يقـاس عـىل  فصـحَّ  ن القياس الـذي هـو مسـتندهقياس أقو يف الداللة عىل احلكم م

األصل املستند حكمه إىل هذا اإلمجاع هلذا املعنى, فال يكـون هـذا القيـاس لغـواً واحلالـة 
, كام اقتضـاه إطـالق املتن  هذه, فيتجه كون ثبوت حكم األصل باإلمجاع كالقياس مطلقاً

ه السـيد السـمهودي)١(هذا كالمـه. »ه أن الشـرط ثبوته بغري القياس وغـري بـأن  )٢(, وردَّ
اإلمجاع وإن كان أقو من جمرد القياس ال ينتفي عنه التعليل السابق, وهو كـون القيـاس 
الثاين عند احتاد العلة لغواً وعند اختالفها غـري منعقـد, وإطـالق املصـنف وغـريه صـحة 

ند إىل اإلمجاع حممول عىل ما إذا مل يعلـم أن مسـتند اإلمجـاع هـو القياس عىل األصل املست
إن الرشط ثبوت األصـل بغـري القيـاس ألنـا حينئـذ قـد : القياس مجعاً بني ذلك, وقوهلم

رْ  )٣(علمنا ثبوته بالقياس بَّ دَ  .تَ
 
 

 وغــــــريَ ذي تعبُّــــــدٍ بــــــالقطعِ
  

ـــــعِ : قلـــــت نْ ذا ووازنُ املن ـــــنَعَ  امْ
  

نــــا العق ــــامــــا مــــرَّ مــــن جتويزِ  لِيَّ
  

عيَّـــا ـــاً لـــد اســـتلحاقِهِ رشَ ع  رشَ
  

   
لألدلة الدالة عىل تصـويب « : ب, وذكر سبب كون اإلمجاع عن قياس أقو فقال/ ٢٢٥الدرر اللوامع ل  )١(

 .» اتفاق األمة 
هــ ٨٤٤م العالمة, ولد سنة هو عيل بن عبداهللا احلسني املرصي, نزيل املدينة النبوية وعاملها ومفتيها, اإلما  )٢(

بسمهود, ونشأ هبا, والزم والده وأخذ عنه العلم, ثم قدم إىل مكة ثم توجه منها إىل طيبـة فقطنهـا وصـار 
جـواهر العقـدين يف فضـل الرشـفني, : هـ, من مصنفاته٩١١شيخها ومفتيها, ومل يزل هبا حتى تويف سنة 

 .ضة الطالبني للنوويواقتفاء الوفا بأخبار دار املصطفى, وحاشية عىل رو
, التحفـة )٨/٨٥(, شذرات الـذهب )١/٤٧٠(, البدر الطالع )٥/٢٤٥(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  

 ).٢/٢٨٠(اللطيفة 
 ).٤/١٨(انظر كالم السمهودي يف حاشية ابن قاسم   )٣(
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إنـام  )٢(; ألن مـا تعبـد فيـه)١(أي اليقني كالعقائـد) غري ذي تعبد بالقطع(كونه ) و(
−, فإن حتصيل العلم باملقدمتني )٣(يقاس عىل حمله ما يطلب فيه القطع, والقياس ال يفيده

 :وأن –علـة يف صـورة الفـرعكون هذا احلكم معلالً بالعلة الفالنية, وحصول متام تلك ال
 , خصوصية األصل ليست رشطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاً متعـذر أو متعرسـ جـداً

, وجـزم )٥(, وهذا الرشط ذكره الغـزايل)٤(فإثبات املسألة العلمية به إثبات للعلمي بالظني
ه مجاعـة منهم الناظم ,)٦(به يف األصل تعليلـه  الرشط; ألن) امنعن ذا: قلت(إذ قال  )٧(وردَّ

لِمَ حكم األصل وما هو العلة فيـه ووجودهـا يف  معرتض بأن القياس قد يفيد اليقني إذا عُ
خصوصـية أن بأن ذلك ال يكفي, بل ال بـد مـن  )١(, لكن أجاب بعض املحققني)٨(الفرع

   
عـىل قبـول  , ومثل له بمن يريد إثبـات خـرب الواحـد بالقيـاس)٢/٣٣١(هذا رأي الغزايل يف املستصفي   )١(

هذا الرشط إىل اآلمدي يف جدلـه واهلنـدي يف هنايـة الوصـول ) ٥/٩٢(الشهادة, وعزا الزركيش يف البحر 
, وانظــر هنايــة الوصــول )٢/٢/٤٦٨(والربهــان املطــرزي يف العنــوان, وتوقــف الــرازي يف املحصــول 

ــاين )٧/٣٢٠٩( ــثام)٣/١٧٨(, تشــنيف املســامع )٢/٢١٤(, رشح املحــيل بحاشــية البن ــع , ال ر اليوان
 ).٣٠٩(ص

 .» الخ ... ألن ما تعبد فيه بالقطع « : كذا يف كلتا النسختني, وعبارة املحيل  )٢(
 ).٢/٢١٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
معطوف عـىل » الخ .. . وأن خصوصية األصل« : , وقوله)٢/٢١٥(تقريرات الرشبيني مع حاشية البناين   )٤(

الخ, وهو هكـذا بإعـادة .. إن حتصيل العلم باملقدمتني وبأن خصوصية األصل ف: , والتقدير» املقدمتني « 
 ).٢/٢٥٦(اجلار يف التقريرات مع حاشية البناين وحاشية العطار 

 ).٢/٣٣١(املستصفى   )٥(
 ).٢/٢١٤(مجع اجلوامع بحاشية البناين   )٦(
: اً العالمـة األنصـاري, انظـرومنهم املحيل, والزركيش وحكى تضعيفه أيضاً عن األبياري, وضعفه أيضـ  )٧(

, حاشـية )٣/١٧٩(, تشـنيف املسـامع )٥/٩٢(, البحـر املحـيط )٢/٢١٥(رشح املحيل بحاشية البناين 
 .أ/١٣٤األنصاري ل

 ).٢/٢١٥(هذا تعليل املحيل يف رشحه   )٨(

 الرشط الثاين 
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, ولو حصل العلم بذلك عىل خالف  األصل ليست رشطاً وخصوصية الفرع ليست مانعاً
 .ما هو األعم األغلبعىل اط مبني الغالب قلنا إن االشرت

ـرَّ (للشـرط املذكور ) املنع(هذا  )٢( )ووزان: (قال أهيـا ) مـن جتويزنـا(قريبـاً ) مـا مَ
ففـي  ,أي جريان القياس يف العقليات مع أنـا متعبـدون فيهـا بـالقطع) العقليا(اجلمهور 

جـوازه يف  كالمه تعارض, وأجيب بأن العقليات أعم من القطعيات كام ال خيفى, فمجرد
, )٤(فيكـون خمصصـاً لعمـوم العقليـات فـيام تقـدم )٣(العقليات ال ينـايف هـذا االشـرتاط

 .فليتأمل
, كذا ذكره مجاعة) رشعاً (وكونه  وعللـوه بأنـا إذا أجرينـا  )٥(أي ال لغوياً وال عقلياً

 /٤٣ل/فلذا )٦(القياس فيهام فاحلكم ليس رشعياً بل لغوي أو عقيل, وكالمنا يف الرشعي
أي القيـاس حكـامً ) لد اسـتلحاقه: (اد صاحب األصل القيد الذي ذكره الناظم بقولهز
بأن كان املطلوب إثباته ذلك, فإن مل يستلحقه بأن كان املطلوب إثباته غري ذلـك ) رشعياً (

بناء عىل جواز القيـاس يف العقليـات واللغويـات فـال يشـرتط أن يكـون حكـم األصـل 
, بمعنى أنه يكـون غـري  رشعـي وال بـد; ألن غـري الرشـعي ال يسـتلحقه إال غـري رشعياً

  =  
 بـل البـد مـن علـم أن« : , ونـص عبارتـه)٢/٢١٥(تقريراتـه مـع حاشـية البنـاين : هو الرشبيني, انظر  )١(

 .الخ» ... خصوصية األصل
بَالَته, يقال: أي  )٢( تَه وبوزانه, أي: قُ نَ زنَه وزِ  ).١٥/٢٩١(» وزن « لسان العرب, مادة . قبالته: هو وَ
 ).٤/١٩(هذا جواب ابن قاسم يف حاشيته   )٣(
 ).٢/٢١٥(حاشية البناين   )٤(
الغـزايل : م اجلمهـور, مـنهمأي اشرتط كون حكم األصل رشعياً أو سمعياً مجاعـة مـن األصـوليني وهـ  )٥(

: الرسخيس والبزدوي وابن اهلامم وغريهم, انظـر: والرازي واآلمدي وابن احلاجب وغريهم, ومن احلنفية
, أصـول )٣/١٥(, بيان املخترص )٣/٢٤٣(, اإلحكام )٢/٢/٤٨٣(, املحصول )٢/٣٢٥(املستصفى 
, وانظر البحر املحـيط )٣/٢٨٥(, التحرير مع التيسري )٣/٤٦٠(, كشف األرسار )٢/١٥٠(الرسخيس 

 ).٤/١٧(, رشح الكوكب املنري )٣١٠(, الثامر اليوانع ص)٣/١٨٠(, تشنيف املسامع )٥/٨٣(
 ).٣/٦٥٧(الغيث اهلامع   )٦(

 الرشط الثالث 
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رشعي, كام أن الرشعي ال يستلحقه إال رشعي, وابن السـبكي زاد القيـد املـذكور ليبقـى 
 .)١(عىل رشطيته مع جواز القياس فيهام املرجح عنده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ـــيسَ للوســـطْ  وغـــريَ فـــرعٍ حيـــث ل
  

ــاً ذا يُشــرتطْ  طلق ــلَ مُ ــدو وقي  جَ
  

   
 ).٢/٢٥٧(رشح املحيل بحاشية العطار   )١(
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ــــتُ  لْ ــــى: قُ نَ ــــالُوىلَ أَغْ هُ لِ ــــرُ  وذِكْ
  

ــى ــادِ املعنَ ــذا الحتِّ ــرِ ه  )١(عــن ذك
  

أي املقيس عليـه ثانيـاً ) حيث ليس للوسط( )٢(عن أصل آخر) غري فرع(كونه ) و(
, وأصل اجلدو املطر العـام أو الـذي ال يعـرف أقصـاه )٣(أي فائدة تظهر) جدو(مثالً 

, )٤(والعطية وبعـض  )٥(وهـو حمكـي عـن احلنابلـة) :وقيل(, فإن ظهرت جاز كونه فرعاً
   
 :٣٢٧يف مهع اهلوامع ل  )١(

لــه: قلــت  الصــواب االكتفــا باألوَّ
  

ـــه ــل لـــ ــا لألص ــد ههن  وذا املزي
  

 

, )٢/٣٢٥(, املستصفى )٢/٨٣٠(رشح اللمع : وهو مذهب مجهور الشافعية واملختار عند احلنفية, انظر  )٢(
ــدي )٢/٢/٤٨٣(املحصــول  ــام لآلم ــع رشح العضــد )٣/٢٤٣(, اإلحك ــن احلاجــب م , خمترصــ اب

, وبه قال بعض احلنابلة, منهم القايض )٣/٢٨٧(, تيسري التحرير )٣/٤٤٥(, كشف األرسار )٢/٢٠٩(
, ومنهم أبو اخلطاب » هو ظاهر قول أمحد « : , وقال» املجرد « بو يعىل يف أحد قوليه, ذكر ذلك يف مقدمة أ

يف قول له, وإليه ذهب أبو حممد ابن قدامة, وجزم به الطويف وابن مفلح يف أصـوله وابـن النجـار يف رشح 
حلنابلـة ومل يسـتثن, ووافقـه ابـن الكوكب املنري, وهبذا يظهر خطأ اآلمـدي يف نسـبة القـول بـاجلواز إىل ا

« : احلاجب وصاحب األصل واإلسنوي وابن اهلامم, وقد حكى الزركيشـ اخلـالف عـىل الصـواب فقـال
, )٣/٨٧٧(, روضة الناظر )٢٥−٤/٢٤(رشح الكوكب املنري : انظر مع ما سبق. »خالفاً لبعض احلنابلة
 ).٤/٣١١( , هناية السول)٣/١٥٧(, اإلهباج )٣/٢٩٥(رشح خمترص الروضة 

هذا القيد مل يذكره أحد غري صاحب األصل, وكالمه يف رشح خمترص ابن احلاجب يشـعر بأنـه هـو الـذي   )٣(
–ما ذكره األصوليون من أن رشط حكم األصل أن يكـون غـري فـرع خمصـوص « : سبق إليه, حيث قال

فاح, والتفاح عىل الرب, أما إذا بام إذا مل يظهر للوسط فائدة ألبتة, كام مثل يف قياس السفرجل عىل الت −عندي
 ).٤/١٦١(رفع احلاجب » أن يقاس فرع عىل فرع  −عندي–ظهرت له فائدة فال يمنع 

ا مقصـور اجلـدو, : وأصل اجلدو: أي  )٤( ـدَ اجلدا, وهو املطر العام, أو الغيث الذي ال يعرف أقصاه, واجلَ
 ).٢/٢١٤(» جدا « لسان العرب مادة : ومها العطية, انظر

وهم املصنف يف عزوه القول باشرتاط كون حكم األصل غري فرع مطلقاً إىل احلنابلة وبعض املعتزلة, فـإن   )٥(
الذي عزاه إليهم اآلمدي وغريه هو القول باجلواز كام سبق بيان ذلك قريباً وبيان ما فيه من إهيام أنـه قـول 

 .احلنابلة كافة وليس كذلك 
باجلواز وال القائلني به, تبعاً لصاحب األصل, وقد ذكره غريهم كام مل يذكر الناظم واملصنف القول : تنبيه

, وابـن  −وهو القول اآلخر له−تقدم, وممن قال به من احلنابلة القايض أبو يعىل    =وأبو اخلطاب يف قول له ثانٍ

 الرشط الرابع 
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) يشـرتط(أي كونه غري فـرع ) ذا(أي سـواء كان للوسط فائدة أم ال ) مطلقاً ( )١(املعـتزلة
زَ كونه فرعاً لكانت العلة يف القياسني إن احتدت كان الثاين لغواً أو اختلفت كان وِّ  إذ لو جُ

ط الذي هو الفـرع يف األول , ورده صاحب األصل بأنه قد يظهر للوس)٢(غري منعقد الثاين
التفاح ربوي قياساً عـىل الزبيـب بجـامع الطعـم, : واألصل يف الثاين مثالً فائدة, كام يقال

والزبيب ربوي قياساً عىل التمر بجامع الطعم مع الكيل, والتمر ربوي قياسـاً عـىل األرز 
م والكيـل بجامع الطعم والكيل مع القوت, واألرز ربوي قياساً عـىل الـرب بجـامع الطعـ

, فيثبت أن العلة الطعم )٣(والقوت الغالب, ثم يسقط الكيل والقوت عن االعتبار بطريقه
مْ ممـن يمنـع  ـلَّ وحده وأن التفاح ربوي كالرب, ولو قيس ابتداء عليه بجـامع الطعـم مل يُسَ

, فقد ظهر للوسط بالتدريج فائدة, وهي السالمة من منع علية الطعم فـيام ذكـر يَّتَهُ لِّ , )٤(عِ
  =  

عقيل, واملجد بن تيمية, وذهب إليه من احلنفية الرازي اجلصاص وأبو عبد اهللا البرصـي املعتـزيل وذهـب 
ليه أبو إسحاق الشريازي يف التبرصة, ثم رصح يف اللمع بـالرجوع عنـه, واختـاره البـاجي مـن املالكيـة, إ

, )٥/١٣٦١(العـدة : انظر. ونسبه إىل شيخه أيب إسحاق الشريازي, ومل حيك عنه ما يدل عىل رجوعه عنه
ــاب  ــد أليب اخلط ــل ص)٥/٣٤٨(, الواضــح )٣/٤٤٣(التمهي ــن عقي ــدل الب ــ)٢٩٣(, اجل ودة , املس

ــول )٢/٧٤٧( ــام )٢/٢٨٢(, الفص ــد )٣/٢٤٣(, اإلحك ــع رشح العض ــب م ــن احلاج ــ اب , خمترص
 ).٢/٦٤٧(, إحكام الفصول )١٠٤(, اللمع ص)٤٥٠(, التبرصة ص)٢/٢٠٩(

مل أعثر له عىل قائل منهم غري أيب عبد اهللا البرصي املعتـزيل احلنفـي فـيام حكـاه عنـه اآلمـدي يف اإلحكـام   )١(
, )٢/٢٦٨(املعتمـد : , نقالً عن ابن مفلـح, وانظـر)٤/٢٦(ار يف رشح الكوكب , وابن النج)٣/٢٤٣(

فقد حكى اخلالف يف تعليل احلكم بالعلة التي مل يثبت احلكم هبا ومل يسم قائالً ومل يرجح, وأما ما ثبت هبـا 
وهـذا « : احلكم وأمكن أن يقاس الفرع اآلخر بتلك العلة عىل األصل األول فقد ضعف القياس فيه بقوله

 .» تطويل ال فائدة فيه 
 ).٢/٢٥٨(رشح املحيل بحاشية العطار   )٢(
بالطريقة التي يعرفها أهل السرب : أي» بطريقه « : , وقول املصنف هنا تبعاً للمحيل)٤/٦١(رفع احلاجب   )٣(

 .والتقسيم, كام هو نص العبارة يف رفع احلاجب
ه; ألن الذي يمنع كون جمرد الطعم علة متى سلَّم قيـاس هذا ختيل من« ): ١/٥٦٧(قال الكوراين يف الدرر   )٤(

 .» وقياس الزبيب عىل التمر ال يستلزم صحته ! التفاح عىل الزبيب?



אאאאאFאE א 

 

فتكون تلك القياسات صحيحة, بخالف ما لو قيس التفاح عـىل السـفرجل والسـفرجل 
عىل البطيخ والبطيخ عىل القثاء والقثاء عىل الرب, فإنه ال فائدة للوسط فيها; ألن نسـبة مـا 

 .)١(عدا الرب إليه بالطعم دون الكيل والقوت
كر هذا الرشط مكرر, ذ إنَّ : −اعرتاضاً عىل صاحب األصل )٢(تبعاً جلامعة −)قلت( 

وهو اشرتاط ثبوتـه بغـري القيـاس ) األوىل( لمقالةـ)ـل(أي صاحب األصل فيه ) وذكره(
أي كونه غري فرع; ألن اشـرتاط ثبوته بغري القياس يقتيضـ اشـرتاط ) أغنى عن ذكر هذا(

 /٤٤ل/, فهـام عبارتـان معنامهـا واحـد)الحتاد املعنى: (كونه غري فرع, وهذا معنى قوله
عىل املقالة األوىل, واآلمـدي  )٣( ]تباعهوأ[ختلف لفظهام, وقد اقترص اإلمام الرازي وإن ا

وأتباعه عىل املقالة الثانية, أي كونه غري فرع, فجمع ابن السبكي يف األصل بينهام من غـري 
 ., هذا إيضاح االعرتاض)٤(تأملٍ 

شـرتاط ثبوتـه لكن قد أجاب هو بنفسه عنه بأنه ال يلزم من اشرتاط كونه غري فرع ا
بغري القياس, ألنه قد يثبت بالقياس وال يكون فرعاً للقياس املراد ثبوت احلكـم فيـه وإن 

القيـاس; بكان فرعاً ألصل آخر, وكذلك ال يلزم من كونـه غـري فـرع أن ال يكـون ثابتـاً 
جلواز أن يكون ثابتاً بالقياس ولكنه ليس فرعاً يف هذا القياس الـذي يـراد إثبـات احلكـم 

إنه ال يدفعه, وكيف يندفع واملدرك : )١(وهو دقيق دافع لالعرتاض, فام قيل. انتهى. )٥(فيه
   
, وقد حكى الزركيش يف البحر )٣/١٨١(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٢١٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

ه املسألة هو اخلالف يف تعليـل احلكـم الواحـد عن املاوردي وابن برهان أن سبب اخلالف يف هذ) ٥/٨٤(
 .بعلتني, فمن قال باملنع منع هنا, ومن أجاز أجاز ههنا

ب, والكـوراين / ٢٢٦, وابن أيب رشيف يف الدرر اللوامع ل)٣/١٨١(منهم الزركيش يف تشنيف املسامع   )٢(
ــع  ــدرر اللوام ــيته ل )١/٥٦٧(يف ال ــا يف حاش ــيخ زكري ــري يف/١٣٤, والش ــع  أ, واألزه ــثامر اليوان ال

 ).٣١٢(ص
 ).ب(سقطت من   )٣(
 ).٢/٢١٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
 ).٥٤٩(منع املوانع ص  )٥(
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; ألنه ليس املقصود نفي الفرعية يف خصوص القياس الـذي يـراد إثبـات احلكـم )٢(واحد
, ومتى كان غري فرع أصـالً كـان ثابتـاً بغـري القيـاس,  فيـه, بل املراد كونه غري فرع أصالً

لـيس بيشـء; ألنـه إن كـان أصـالً حقيقـة . انتهـى. )٣(ثابتاً بالقياس ومتى كان فرعاً كان
اشرتط أال يثبت بقياس, وإن مل يكـن أصــالً حقيقــة بـل صــورة جـاز أن يكـون ثابتـاً 
دُ أنه إن احتدت العلة كـان لغـواً وإال كـان  رِ بقياس, واملدرك فيهام خمتلف; ألنه يف األول يَ

ات حكم الفرع, وأمـا الثـاين فلـيس املقصـود إثبـات غري منعقد, إذ املقصود بالقياس إثب
حكم الفروع املتوسطة هبذه األقيسة, بل ذكر العلل ليتمكن قبل املنع من إسـقاطها ويـتم 

, وال )٤(باإلسقاط قياسه فيستفيد سالمة علته عن املنع حيث مل يعلل هبا إال مع االستدالل
لزم من اشرتاط أن ال يكون فرعاً اشرتاط  يلزم من ذلك التكرار يف كالمه, ألنه إنام يلزم لو

أن ال يثبت بقياس, لكنه ال يلزم إال إذا كان املراد بكونه غري فرع أن ال يكون فرعاً يف ذاته, 
  =  

 .» قائله املحيل « ): ب(أحلق بـ   )١(
) واملدرك واحد: (قوله« : , وقال البناين يف رشحه)٢/٢٥٩(رشح املحيل عىل مجع اجلوامع بحاشية العطار   )٢(

, وإن اختلفت كان الثاين غري منعقد الدليل, وهو أ: أي حاشـية البنـاين » نه إن احتدت العلة كان الثاين لغواً
 .ب/ ٢٢٦أيضاً الدرر اللوامع البن أيب رشيف ل: , وانظر)٢/٢١٧(

 ).٢/٢٥٩(حاشيته : هذا تعليل العطار لكالم الشارح, انظر  )٣(
« : عـاً بـام إذا مل تظهـر للوسـط فائـدة بقولـهرد املحيل تقييد صاحب األصل اشرتاطه أال يكون األصل فر  )٤(

وتقييده بام إذا مل يظهر للوسط فائدة أخذاً من كالم اجلويني يف السلسلة كام بينه يف رشح املخترص ال طائـل 
, قـال األنصـاري يف )٤/١٦١(رفـع احلاجـب : وانظـر) ٢/٢١٧(رشح املحـيل بحاشـية البنـاين » حتته 

أي ألن غايته مع ما فيه من اإلطالـة السـالمة مـن منـع العليـة كـام ): هال طائل حتت(« : أ/١٣٤حاشيته ل 
ولو قيس ابتداء عليه بجامع الطعم مل : قيل: ذكروا, ويغني عنه بتقدير منع العلية إثباهتا بطريقه, مع أنه قال

يَّ  لِّ ال طائـل : (قولـه« : وقـال البنـاين. » ه, وهو مردود بأنه ال يسلم منه أيضاً مع التدرج تيسلم ممن يمنع عِ
أي إلمكان علية الطعـم يف املثـال املتقـدم مـن القيـاس التـدرجيي, وإمكـان تصـحيحها يف صـورة ): حتته

, فدعو ظهور الفائدة املتقدمة ممنوعة  ,  وعىل هذا فيبقـى املـدرك يف »االقتصار عىل قياس التفاح عىل الربِّ
لرشطني فرق معترب, فكان ذكر الثاين تكراراً ال فائـدة فال يبقى بني ا −كام قال املحيل–كال القياسني واحداً 

 .واهللا أعلم. منه
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وليس كذلك, بل املراد أن يكون فرعاً يف القياس بثبوت احلكم فيه, وقـد ال يكـون فرعـاً 
, فيه وهو ثابت بالقياس, كام إذا كان هناك قياسان ج عل يف أحدمها أصالً ويف اآلخر فرعاً

 .)١(واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لْ ـــدَ  عـــن ســـنَنِ القيـــاسِ مل يكـــنْ عَ
  

ل ـــمَ ـــهِ شَ  )٢(وال الـــدليلُ حكـــمَ فرعِ
  

   
 ).٢/٢١٦(تقريرات الرشبيني مع حاشية البناين   )١(
 :٣٢٨يف مهع اهلوامع ل  )٢(

 وما بـه عـن سـنن القـيس عـدل
  

 . . . . . . .وال الــــــــــــــدليل 
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نَنِ (وكونه  بالبناء للفاعـل ) القياس مل يكن عدل( )١(بفتح السني, أي منهاج) عن سَ
وهو أن يعقل املعنى يف احلكم ويوجد  ,)٢(أو للمفعول, بأن يكون جارياً عىل سنن القياس

, فام عدل عن سننه, أي خـرج عـن منهاجـه ال ملعنـىً ال )٣(يف حمل آخر يمكن تعديته إليه
, كشـهادة خزيمـة ريض اهللا عنـه, قـال  /٤٥ل/لتعذر التعدية  )٤(;يقاس عىل حمله حينئذٍ

, )٦(وغـريه )٥(رواه ابن خزيمـة) من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه: (رسول اهللا 
يق ريض اهللا عنه فال يقاس عليه غريه وإن كان أعىل رتبةً  ; ألن العلة يف ذلـك )٧(منه كالصدِّ

الشهادة باالسـتناد إىل ذلـك,  لِّ ال يقول إال حقاً وسبقه إىل فهم حِ  تصديقه وعلمه بأنه 
   
 ).٦/٤٠٠(» سنن « لسان العرب, مادة : انظر  )١(
ــذا الرشــط   )٢( ــر ه ــع ص: يفانظ ــام )٢/٣٢٦(, املستصــفى )١٠٣(اللم , املحصــول )٣/٢٤٦(, اإلحك

, )٣/٢٧٨(, تيسـري التحريـر )٣/٤٤٤(, كشف األرسار )٢/١٤٩(, أصول الرسخيس )٢/٢/٤٨٩(
, البحـر )٢/١٢٠(, التلـويح عـىل التوضـيح )٤/٢٠(, رشح الكوكـب املنـري )٢/٢١١(رشح العضد 

  ) .٣/١٨٢(, تشنيف املسامع )٥/٩٣(املحيط 
 .ب /١٣٤هذا تفسري األنصاري يف حاشيته ل   )٣(
ب, وابن /١٣٤, وانظر اعرتاض الشيخ زكريا ل )٢/٢١٨(هذه عبارة املحيل, انظررشحه بحاشية البناين   )٤(

 ) .٤/٢٢(أ عىل هذه العبارة, ثم جواب االعرتاض يف حاشية ابن قاسم /٢٧أيب رشيف ل
, والسـخاوي يف املقاصـد )٢/٢١٨(يل يف رشحـه بحاشـية البنـاين يف القسم املفقود, وممن عزاه إليه املحـ  )٥(

: وممـا يسـتظرف قـول بعـض املحققـني مـن شـيوخنا« ): ٣٠٤(, وقال ص)٦٠٢(احلسنة, حديث رقم 
 .» حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة 

, )٢٠٣٠٣(, والبيهقي )٢١٨٨(, واحلاكم يف املستدرك )٣٧٣٠(أخرجه هبذا اللفظ الطرباين يف الكبري   )٦(
شهادة  فجعل رسول اهللا « : بلفظ) ٤٦٤٧(, والنسائي )٣٦٠٧(, وأبو داود )٢١٩٣٣(ورواه أمحد 

نسخت الصحف يف « : قال , ويف صحيح البخاري عن زيد بن ثابت »خزيمة بشهادة رجلني 
يقرأ هبا, فلم أجدها إال مع خزيمة بن  املصاحف, ففقدت آية من األحزاب كنت أسمع رسول اهللا 

صحيح البخاري, كتاب اجلهاد والسري, » األنصاري الذي جعل رسول اهللا شهادته شهادة رجلني  ثابت
⎯ : »® zباب قول اهللا  ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑø9$# ×Α% y` Í‘  〈  ٢٨٠٧(, حديث رقم. ( 

 ) .٢/١٨٣(, رشح السيوطي عىل الكوكب الساطع )٢/٢١٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(

 اخلامس الرشط 
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 .)١(لهوظاهر أن هذا غري موجود يف غريه رضورةَ أن السبق ال يتصور يف غريه بعد ثبوته 
بفـتح املـيم ) حكم فرعه شمل(أي دليل حكم األصل ) الدليل(يكون ) ال(أن ) و(

, عـىل )٣(, أي شامالً حلكم الفرع لالستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل)٢(أو كرسها
أنه ليس جعل بعض الصور املشمولة أصالً لبعضها بأوىل من العكس, كام لو استدل عىل 

ثـم قـيس عليـه الـذرة بجـامع  )٤( )الطعام بالطعام مثالً بمثل: (لمربوية الربِّ بحديث مس
الطعم فإن الطعام يتناول الذرة كالرب عىل السواء فيستغنى عن القيـاس بالـدليل, ولـيس 

لُ الرب أصالً للذرة أوىل من العكس عْ  .)٥(جَ
 
 

   
 ) . ٢/٢١٨(حاشية البناين   )١(

جعلت احلنفية شهادة خزيمة مثاالً لرشط آخر عندهم مل يذكره صاحب األصـل, وهـو أال يكـون : تنبيه
أال يكون معدوالً بـه : األصل خمصوصاً بحكمه بنص آخر, وأما ابن اهلامم منهم فجعله رشطاً واحداً وهو

أصـول : انظـر. ثل له هبـذا املثـالعن سنن القياس, وجعل منه ما عقل معناه ومل يتعدَّ حكمه إىل غريه, وم
, التحريـر مـع )٣٦٤(, املنار مع رشحه البن نجيم ص)٣/٤٤٣(, كشف األرسار )٢/١٥١(الرسخيس 

 ) . ٣/٢٧٨(رشحه التيسري 
 . , وحكى عن بعض أهل اللغة أن الفتح لغة قليلة )٢/٢٠٢(, لسان العرب )٥/١٧٣٨(الصحاح : انظر  )٢(
, )٢/٢/٤٨٦(, املحصـول )٣/٢٥٠(, اإلحكـام )٢/٣٢٦(املستصـفى : وهو مذهب اجلمهور, انظـر   )٣(

, املخترصـ مـع )٢/٢٨٦(, تيسري التحرير )٣/٣٠٠(, رشح خمترص الروضة )٧/٣١٨٨(هناية الوصول 
, إرشـاد الفحـول )٤/١٨(, رشح الكوكب املنـري )٢/٢٥٣(, فواتح الرمحوت )٢/٢٢٩(رشح العضد 

يف  −الزركيشـ: أعنـي−, وحكى)٣/١٨٣(امع للزركيش , تشنيف املس)٢/٧٥(, نرش البنود )٢/١٥٣(
 . » واملذهب األول « : , املذهب اآلخر, ونسبه إىل آخرين ومل يسم ثم قال)٥/٨٦(البحر املحيط 

, كتاب املساقاة, بـاب بيـع الطعـام مثالًبمثـل, أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث معمر بن عبد اهللا   )٤(
 ) .٢٧٢٤٠(, رقم )٦/٤٠٠(أمحد يف املسند  , وأخرجه أيضاً )١٥٩٢(ورقم احلديث 

 ) .٢/٢١٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

 الرشط السادس 
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هْ ــــهُ أَيْ حكـــمَ االصـــلِ ضـــمَّ  وكونُ
  

ــــهْ عقـــدُ اتفـــاقٍ قيـــلَ بـــنيَ ا  ألمَّ
  

ـــطْ ـــني خصـــمني فق ـــحِّ ب  ويف األَصَ
  

هــــــا ال يُشــــــرتطْ  ــــــه اختالفُ  وأن
  

ـــــا قَ تَّفِ فـــــإن يكـــــنْ بيـــــنهام مُ
  

ـــــــا قَ تَّفِ تَـــــــنيَ مل تَ لَّ  لكـــــــنْ لِعِ
  

ـــبَ  ـــهْ مرك لَّ ـــمِي  أو عِ ـــلِ سُ  األص
  

هْ  ــــلَ ــــلَّ أَصْ ُ هْ أن حتَ ــــمُ ــــعَ خص نَ  مَ
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ــ ــذَ فَ ــذي رُ ا الَّ ــوَ بَكِّ ــفاً واحظُ  لِص
  

ـــولَقَ  ـــنِ ذَ  ب ـــخُ  ي ـــأَ  فَ لْ ـــ لِ هْ  لِ دَ اجلََ
  

ــــلْ لِي ــــا دَ ــــةً فَجَ لَّ مْ عِ ــــلِّ فــــإنْ يُسَ
ــل ــإنْ عــىل األَصْ ــلْ ِف صَ ــا حَ ــاقٌ مَ اتف

ــــلْ بِ ــــةٍ قُ لَّ ــــمَّ عِ إثبــــاتَ حكــــمٍ ثُ
ـــــايضِ ـــــاقِ امل ـــــرتاطَ االتف أنَّ اش

ه  ـــلَّمَ ـــا أو سَ ودِهَ جُ ليلْ  ْوُ ـــدَّ ـــامَ ال قَ
لَّ  ــتَدَ ــدِ اس ــنْ ق امَ مِ ــنْ رَ ــنِ لَكِ يْ ــنْ ذَ مِ

ــحَّ  ــىل األص ــن عَ ــتُ مِ ــل ْقل قِ ــذا عُ ْهَ

لـــــيس بســـــامل مـــــنِ اعـــــرتاضِ 
هُ عقد اتفاق(  ; لئال حيتاج )١(بأن يكون متفقاً عليه فيه) وكونه أي حكم االْصل ضمَّ

عند املنع إىل إثباته فينتقل إىل مسألة أخر وينترش الكالم ويفوت املقصد الذي هو إثبات 
 .)٢(حكم الفرع

ويف (لئال يتأتى املنع بوجهٍ ) بني األمة(إنه :) قيل(ق هنا فـثم اختلف يف املراد باالتفا
; ألن البحــث ال )فقــط ]خصــميه[بــني (عنــد صــاحب األصــل أنــه االتفــاق ) األصــح
م املسـتدل إثبـات  )٤(, وحمل اشرتاط االتفاق كام قاله شيخ اإلسالم)٣(يعدومها ـرُ حيث مل يَ

   
ال يشرتط االتفاق عىل حكم األصل, بل جيوز القياس عىل األصل املمنوع احلكم, انظر دليل هؤالء : وقيل  )١(

, انظـر, وال خيتص هذا الرشط باالتفاق, بل يشمل ما لو كان احلكم م)٥/٨٦(يف البحر املحيط  : نصوصاً
كـون حكـم األصـل متفقـاً عليـه أو : الثـامن« : , فقد أشار إليـه بقولـه٢٠٥الضياء الالمع لليزليطني ل

 .» منصوصاً عليه 
 ) .٣/٦٦٠(, الغيث اهلامع  )٢/٢٢٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
, البحـر املحـيط )٤/١٧٠(, رفع احلاجـب )٢/٢٤٧(اإلحكام لآلمدي : انظر اخلالف يف هذه املسألة يف  )٣(

, )٢/١٥٣(, إرشـاد الفحـول )٣/٢٩١(, رشح خمترص الروضـة )٧/٣١٨٩(, هناية الوصول )٥/٨٦(
ويني يف اجلـ −بـالنص أو باإلمجـاع: أي–وممن رصح باشرتاط االتفاق عىل حكم األصـل بطريـق الرشـع 

  .ظم أصح, وما بني املعقوفني خمالف ملا يف النظم, وما يف الن)٣/٢٦٢(تلخيص التقريب 
هو زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا أبو حييى األنصاري السنيكي املرصـي الشـافعي اإلمـام, ولـد سـنة   )٤(

هـ, أخذ عن كبار علامء العرص كابن حجر والكافيجي وابن اهلامم والبلقيني, وكـان مفرسـاً حافظـاً ٨٢٣
, كُفَّ برصه سنة     =فتح الرمحن يف التفسري, حاشية عـىل : تههـ, من مؤلفا٩٠٦للحديث فقيهاً فرضياً أصولياً

 الرشط السابع 
 
 
 
 



אאאאאFאE א 

 

أي ) أنه(يف األصح ) و(, )١(لم مما يأيتاحلكم والعلة معاً وإال فال يشرتط يف األصح كام يع
ال (أي األمة غري اخلصمني مع اخلصمني أو بعضهم يف احلكـم ) اختالفها(واحلال والشأن 

مع اشرتاط اتفاق اخلصمني فقط, بل جيوز اتفاقهم فيه كاخلصـمني, ومـنهم مـن ) يشرتط
باحـث عكس هذا الرشط فاشرتط يف صحة حكم األصل اخـتالف األمـة فيـه ليتـأتى لل

, وأجاب شيخ اإلسالم بأنه يتأتى لـه )٢(منعه, فإنه ال مذهب له يلتزمه, وهو رأي اآلمدي
« : , زاد العطـار)٣(منعه من حيث العلة كام هـو املـراد وإن مل يتـأتَّ منعـه مـن حيـث هـو

كم األصل فال ينـايف التمكـني مـن مني إنام هو لسد باب املنع عن حفاشرتاط اتفاق اخلص
 .)٤(»ألصل منع علة حكم ا

 /٤٦ل/ثبـت ) لكن(عليه, و ) متفقاً (أي اخلصمني ) بينهام(أي احلكم ) فإن يكن(
أي خمتلفتني, كام يف قياس حيل البالغة عىل حيل الصبية يف عـدم وجـوب ) لعلتني مل تتفقا(

الزكاة, فإن عدمه يف األصل متفق عليه بيننا وبني احلنفية, والعلـة فيـه عنـدنا كونـه حليـاً 
, أي اسـم )١(بتثليث السني) ألصل سمىامركب (, فـ)٥(, وعندهم كونه مال صبيةمباحاً 
  =  

رشح املحيل, رشح عىل هبجة احلاوي, رشح فصول ابن اهلـائم يف الفـرائض, حتفـة البـاري, رشح شـذور 
 .هـ٩٢٦: هـ, وقيل٩٢٥الذهب, تويف سنة 

, طبقـات )٨/١٧٤, شذرات الذهب )١/٢٥٢(, البدر الطالع )٣/٢٣٤(الضوء الالمع : انظر ترمجته يف  
 ).٣/٦٨(, الفتح املبني ٣٦٢للداودي صاملفرسين 

 .ب /١٣٤حاشية العالمة زكريا األنصاري, القياس, ل   )١(
 ) .٢/٢٤٧(اإلحكام   )٢(
 .ب /١٣٤حاشية األنصاري ل   )٣(
 .» وقضية ذلك أن يكفي اختالف األمة يف العلة دون احلكم « : , وقال)٢/٢٦٢(حاشية العطار   )٤(
حيل املرأة البالغة هو مـذهب اجلمهـور, وذهـب احلنفيـة إىل وجوبـه, انظـر وجوب الزكاة يف عدم القول ب  )٥(

, )٢٤٣(, روضة الطالبني ص)٢/١٧(, بدائع الصنائع )٢/١٥٦(فتح القدير : اخلالف يف هذه املسألة يف
, )٢/٦٩(, املغنـي )٢/١١٠(, املنتقـى للبـاجي )٣/١٥٠(, مواهـب اجلليـل )٢/١٦٩(كشاف القناع 
 ) .٢/٢١١(, ومثل ابن احلاجب له بمثال آخر فانظره مع رشح العضد )١/٢٤٥(بداية املجتهد 

تعريف مركب 
 األصل 
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 .)٢(لذلك القياس املشتمل عىل احلكم املذكور
الختالف اخلصمني يف تركـب احلكـم عـىل العلـة يف األصـل, فـإن « : قال اآلمدي

مستنبطة من حكم األصـل وهـي فـرع لـه, واملعـرتض ] اجلامعة[املستدل يزعم أن العلة 
, ولـذلك يمنـع ]سـواها[عم أن احلكم يف األصل فرع عن العلة وال طريـق إىل إثباتـه يز

,  )٣(»مركب األصل ألنه نظر يف علة حكم األصل  يمِّ وإنام سُ , ثبوت احلكم عند انتفائها
 .)٥(, وقيل الجتامع قياسني عىل ثبوته)٤(وقيل لبنائه عىل العلتني بالنظر إىل اخلصمني

منـع خصـمه أن (عنـد املسـتدل ) علـة(قاً عليه بينهام وثبت لـ كان احلكم متف )أو(
فالنة التـي : إن تزوجت فالنة فهي طالق, عىل: املشبه به, كام يف قياس) أصله(العلة ) حتل

أتزوجها طالق, يف عدم وجود الطالق بعد التزوج, فإن عدمه يف األصل متفق عليـه بيننـا 
: لكه, واحلنفي يمنع وجودها يف األصل ويقـولوبني احلنفية, والعلة تعليق الطالق قبل م

 .)٦(هو تنجيزٌ 

  =  
ـامه « :  »سـام « , مـادة )١٦٧٢(قال يف القاموس املحيط ص  )١( ـمه وسُ واسـم اليشـء بالكرسـ والضـم, وسُ

 ) .٦/٣٨١(لسان العرب : , وانظر»عالمته : مثلثتني
, الكافيـة يف )٢/١١٠٠(لتسـمية يف الربهـان , وانظر أيضـاً هـذه ا)٢/٢٢٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

, )٢/٢٥٤(, فواتح الرمحوت )٢/٣٠٨(, الوصول إىل األصول )٤٩٩(, املنخول ص)٣٣٥(اجلدل ص
 ) .٣/١٨٥(, تشنيف املسامع )٣/٢٨٩(, تيسري التحرير )٢/٢١٢(املخترص مع رشح العضد 

الخ, وما بني املعقـوفني » ... الختالف  واألشبه أنه إنام سمي بذلك« : , وأول كالمه)٢/٢٤٨(اإلحكام   )٣(
 ) .٥/٨٧(زيادة مستدركة منه, وانظر أيضاً البحر املحيط 

وهو االصطالح الذي ارتضـاه صـاحب األصـل وشـارحه  املحـيل, انظـر رشح املحـيل بحاشـية البنـاين   )٤(
)٢/٢٢٠. ( 

 ) .٣/٥٣٣(الفنون , وانظر كشاف اصطالحات )٢/٢٢١(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٥(
أن  −يعني لوقوع الطالق املضـاف إىل نكاحهـا–ويف املعنيَّة يشرتط « : , وقال)٤/١١٥(فتح القدير : انظر  )٦(

   =هذه املرأة التي أتزوجها طالق, فتزوجها مل تطلق; ألنه عرفها باإلشارة فال : يكون برصيح الرشط, فلو قال

تعريف مركب 
 الوصف 
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ـبَ وصـفاً (القياس املشتمل عىل احلكم املذكور هـو ) فذا( كِّ أي املسـمى ) الـذي رُ
فيه عىل الوصف الذي منع اخلصم وجـوده  ]الوصف[مركب الوصف, سمي به لرتكيب 

 .)١(يف األصل
ركب الوصـف هـو وجـود العلـة يف م: املراد بالوصف يف قوهلم« : )٢(قال ابن اهلامم

, فإن وجودها فيه وصف هلا, ومعنى كونه مركباً أنه خمتلف فيه, فأحدمها يثبته ]الوصف[
 .)٣(»واآلخر ينفيه 

  =  
, يعنـي أن حاصـله تنجيـز »هذه طالق : يها لغو, فكأنه قالأتزوجها, بل الصفة ف: تؤثر فيها الصفة, أعني

 .طالق أجنبية فال يقع 
, رشح املخترصـ للعضـد )٤٩٩(, املنخـول ص)٣٣٤(, الكافية يف اجلدل ص)٢/١١٠٣(الربهان : انظر  )١(

: , وقال اآلمدي)٢/١٥٤(, إرشاد الفحول )٢/٧٦(, نرش البنود )٣/٢٨٩(, تيسري التحرير )٢/٢١٢(
كشـاف : , وانظـر)٢/٢٤٩(اإلحكام » ي مركب الوصف ألنه خالف يف تعيني الوصف اجلامع إنام سم« 

رشح : , انظـر»احلكم« , وما بني املعقوفني هكذا يف النسختني, والصواب )٣/٥٣٣(اصطالحات الفنون 
 ) .٢/٢٢١(املحيل 

عالمة, الشهري بابن اهلـامم, هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيوايس املرصي احلنفي ال  )٢(
هـ, كان عارفاً بأصول الديانات والتفسري والفرائض والفقه والنحو واحلسـاب, أخـذ عـن ٧٩٠ولد سنة 

التحرير يف أصول الفقه, وفتح القدير, ورسالة يف : مجال الدين احلميدي والعز بن عبد السالم, من مؤلفاته
 .هـ٨٦١النحو, تويف سنة 

, بغية الوعـاة )٧/٢٨٩(, الشذرات )٨/١٢٧(, الضوء الالمع )١٨٠(فوائد البهية ص ال: انظر ترمجته يف  
 ).٣/٣٦(, الفتح املبني )١/١٦٦(

, وحاشـية )٣١٧(, وبلفظـه يف الـثامر اليوانـع ص)٣/٢٨٩(انظره بمعناه يف التحرير مع رشحه التيسـري   )٣(
وهو خطأ, لعله سبق قلم, والصواب , وما بني املعقوفني هو كذلك يف كلتا النسختني, )٢/٢٦٣(العطار 

 .كام يف هذه املصادر» األصل « 
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, )١(مركب األصـل ومركـب الوصـف: القياسني) قبول ذين(منع ا: أي) واحظل(
ما الثاين فألنـه يمنـع أما األول فألن اخلصم يمنع وجود العلة يف الفرع فال يتم القياس, وأ

, وهبذا التوجيه علم أن املراد منع قبوهلام وهنوضهام عىل اخلصم, كام )٢(وجودها يف األصل
أن اشرتاط االتفاق وغريه للنهوض عليه, أما جمرد ثبوت احلكم يف حق القـائس ومقلديـه 

كـب فيكفي فيه ثبوت حكم األصل وعلته بطريقٍ يقول به, وال ينـايف عـدم القبـول يف مر
الوصف ما سيأيت من القبول عند روم املستدل إثبات حكمه; ألن الكالم هنا باعتبار جمرد 

يف األصل بدون إثبـات املسـتدل  /٤٧ل/االتفاق عىل احلكم مع منع اخلصم وجود العلة 
 .)٣(هلا, والكالم ثمَّ مع إثباته هلا كام هو رصيح الكالم يف املوضعني

اخلالف, وهم مقلدو أرباب املذاهب املجتهدين  أي )٤( )اجلدل(علم ) خلف أهل(     
, )٢/٧٥٤(, املسـودة )٢/٣٠٨(, الوصول البن برهان )٢/١١٠٠(الربهان : وهو مذهب األكثر, انظر  )١(

, تشـنيف )٥/٨٨(, البحـر املحـيط )٢/٧٧(, نرش البنود )٢/١١(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد 
 ).٤/٣٦(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٢١(ملحيل بحاشية البناين , رشح ا)٣/١٨٦(املسامع 

وجعله بعد الثـاين لكـان أوىل; » فال يتم القياس « : , ولو أخر قوله)٢/٢٢١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
, مع مزيد اختصار, وعبـارة )٣/٦٦١(فإن نتيجة القياس يف كليهام, وكأنه تبع يف هذا عبارة الغيث اهلامع 

فألن اخلصم ال ينفك عن : أما األول« : أتم وأوضح, وهذا نصها) ٣/١٨٦(كيش يف تشنيف املسامع الزر
منع العلة يف الفرع أو منع احلكم يف األصل, وعىل التقديرين فال يتم القياس, وأما الثاين فألنه ال ينفك عن 

, وعىل التقـديرين أو منع احلكم يف ا −كام مل يكن التعليق ثابتاً فيه–منع العلة يف األصل  ألصل إذا كان ثابتاً
 ).٢/٢١١(وحاصل عبارته هو عبارة ابن احلاجب يف املخترص وعبارة رشحه للعضد » ال يتم القياس 

 ).٤/٢٨(حاشية ابن قاسم   )٣(
« : إىل طائفة مـن اجلـدلني وقـال) ٢/١٤٧(, ونسبه ابن السمعاين يف القواطع )٢/١١٠٠(الربهان : انظر  )٤(

, وقال ابـن برهـان يف )٧/٣١٩٠(هناية الوصول : , وانظر» دليل والتعليل ال يرىض به حمقق ومثل هذا ال
اختلف الناس يف القياس املركب , فذكر األستاذ أبو إسحاق يف كتبه أنه صحيح, « ): ٢/٣٠٨(الوصول 

يـة إىل أيب , ونسـبه املجـد بـن تيم» وتابعه عىل ذلك طائفة من العلامء, وذهب أكثـر املحققـني إىل فسـاده 
, وحكى عن مجاعة من الطرد بني صحته وجواز التمسك به, ثم قال وهـو كثـري يف كـالم « : إسحاق أيضاً

: , وانظر أيضاً اخلـالف يف هـذه املسـألة يف)٢/٧٥٤(املسودة » القايض, وقد أشار إىل األول  أبو اخلطاب 
, )٥/٨٨(بحـر املحـيط , ال)٢/٢٥٤(, فـواتح الرمحـوت )٢/٢١١(, رشح العضد )٤٩٩(املنخول ص =   

عدم صحة هذين 
اً القياسني خالف
 ألهل اجلدل
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يقبـل القياسـان; : , قالوا)١(الذين حيتج كل منهم لقول إمامه عىل خصمه املقلد إلمام آخر
 .التفاق اخلصمني املتناظرين عىل حكم األصل يف القياسني املذكورين 

مْ (           , يعنـي )فجـا(ا ذكـره للمسـتدل, أي سلَّم أهنـا مـ) علة(أي اخلصم ) فإن يُسـَلِّ
أو (أي العلة, يعني أهنا موجودة يف األصل ) دليل وجودها(فأثبت املستدل يف النوع الثاين 

نها املستدل يف النوع األول هي العلة وأهنا موجـودة يف أي اخلصم أن العلة التي عيَّ ) مهسلَّ 
 .)٣(»مه املناظر أو سلَّ « : , وعبارة األصل)٢(الفرع

مَ ثانيـاً غـري « : يقال الويل العراق ـلِّ لو حذف لفظ املناظر لكان أوىل; إلهيامه أن املُسَ
 .ولذا حذفه الناظم, وهو من حماسنه , )٤( » املسلِّم أوالً 

أي انتهض وصح القياس عليه لتسليمه يف الثاين, وقيام الـدليل عليـه ) قام الدليل( 
» الـخ .. لكن رام« : ن قولهمن حيث احلكم والعلة أخذاً م) فإن عىل األصل( )٥(يف األول

من (أي قصد ) لكن رام(مني, بأن مل يتفقا عليه و اخلص) حصل من ذين(نافية ) ق مااتفا(
  =  

, الدرر اللوامع )٣/١٨٧(, تشنيف املسامع )٢/٢٦٣(, رشح املحيل بحاشية العطار )٢/٧٧(نرش البنود 
 .٣٣١, مهع اهلوامع ل٢٠٦, الضياء الالمع ل )٣١٨(, الثامر اليوانع ص)١/٥٧٠(للكوراين 

اطات املختلفـة مـن األدلـة هو علم باحث عن وجـوه االسـتنب: , وعلم اخلالف)٢/٢٢١(حاشية البناين   )١(
: , وانظـر)١/٢٨٣(اإلمجالية والتفصيلية, الذاهب إىل كل طائفة منها طائفة من العلامء, مفتـاح السـعادة 

 ).١/٧٢١(كشف الظنون 
« : , ونص عبارة ابن احلاجـب)٣/١٨٧(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٢٢١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

 ).٢/٢١١(املخترص مع رشح العضد » ... ا موجودة أو أثبت أهنا موجودةفلو سلَّم أهنا العلة وأهن
 ).٣/١٨٧(, تشنيف املسامع )٢/٢٢١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 ).٣/٦٦١(الغيث اهلامع   )٤(
« : , ونـص عبارتـه)٢/٢١١(املخترص مع رشح العضـد : , وانظر)٢/٢٢١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

العـرتاف اخلصـم بـام هـو « : , وبينه الزركيشـ بقولـه» عليه العرتافه, كام لو كان جمتهداً انتهض الدليل 
موجب لصحة القياس, كام لو كان جمتهداً أو غلب عىل ظنه صحة القياس, فإن ال يكابر نفسه فيام أوجبـه 

 ).٤/٣٧(, وانظر أيضاً رشح الكوكب املنري )٣/١٨(تشنيف املسامع » ظنه 
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بطـريق من طرقها اآلتيـة ) علة(إثبات ) ثم(بدليل ) إثبات حكم(أي املستدل ) قد استدل
عليـه مـن  ; ألن إثباته بمنزلة اعرتاف اخلصم به, فكأن احلكم متفق)١( )قبل عىل األصح(

, وألنه لو مل يقبل ذلك ملا قبلت يف املناظرة مقدمة تقبـل )٢(أول األمر فوجد الرشط املتقدم
, وقيل ال يقبل ذلـك, بـل ال بـد مـن اتفـاقهام عـىل األصـل صـوناً للكـالم عـن )٣(املنع

 .)٤(االنتشار
قِـل(الذي ذكره صاحب األصـل هنـا ) من هذا( )٥(تبعاً للويل العراقي) :قلت( ) عُ

لِم أ أي اشرتاطه أوالً اتفاق اخلصمني عىل حكم األصل ) أن اشرتاط االتفاق املايض(ي عُ
بأنه ذكـر آخـراً أنـه يقبـل وإن مل يتفقـا عليـه إذا اسـتدل عليـه  )ليس بسامل من اعرتاض(

 .اخلصم, فكالمه هنا منافٍ ملا قدمه, هذا إيضاح اعرتاضه

   
أن يقـول يف : ومثالـه« : , قال العضـد)٢/٢١٣(املخترص مع رشح العضد : حلاجب, انظروصححه ابن ا  )١(

متبايعان ختالفا فيتحالفان ويرتادان , كام لو كانت قائمة; لقوله عليه : −إذا كانت السلعة هالكة–املتبايعني 
, »ة التحالف بـاإليامءفثبت احلكم بالنص, وعل) إذا اختلف املتبايعان فليتحالفا ويرتادا: (الصالة والسالم

ال ذكر هلا يف يشء من كتب احلديث كام بينه احلافظ ابن حجـر يف تلخـيص احلبـري » التحالف « لكن لفظة 
وأما رواية الرتاد فرواها مالك بالغاً عن ابـن مسـعود, وأمحـد والرتمـذي وابـن ماجـه « : , قال)٣/٣١(

 .» بإسناد منقطع 
 ).٢/٢٦٤(الرشح مع حاشية العطار : ضاحه للعطار, انظرهذا دليل املحيل يف رشحه, مع إي  )٢(
, )٣/١٨٨(, واقترص عليه الزركيش يف تشـنيف املسـامع )٢/٢١٣(وهذا دليل ابن احلاجب يف املخترص   )٣(

 ).٢/٢٥٦(, وانظر فواتح الرمحوت )٣/٦٦٢(والعراقي يف الغيث اهلامع 
, )٤/٣٠(, رشح الكوكـب املنـري )٢/٢١٣( خمترص ابن احلاجب مـع رشح العضـد: انظر هذا القول يف  )٤(

 ).١١٢(, غاية الوصول ص)٢/٢٥٦(فواتح الرمحوت 
, وقـد بـني )١/٥٧١(نحو هذا االعرتاض للكوارين يف الدرر اللوامـع : , وانظر)٣/٦٦٢(الغيث اهلامع   )٥(

صـمني عـىل وقد علم من هذا أن اشرتاطه اتفاق اخل« : لقوله ٣٣١الناظم هذا االعرتاض يف مهع اهلوامع ل
إال أن −عىل األصح−حكم األصل معرتض; ألن إثبات املستدل احلكم وإن نزل منزلة موافقة اخلصم عليه 

 .» ليس بموافقة حقيقة 
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بينهام; ألن مـا هنـا مقيـد إلطـالق  بأنه ال منافاة )١(لكن أجاب شيخ اإلسالم وغريه
مفهوم ذاك من عدم صحة القياس عند عدم االتفاق, فإنه يتحصل من كالميه أن الرشـط 
أحد األمرين إما االتفاق وإما اإلثبات إذا رامه, وحينئذٍ فيكون املراد باشرتاط االتفاق أنـه 

ـرَ أوالً موضـع األوىل واألقو, وأيضاً فام تقدم ليقبـل قطعـاً فحاصـله أنـه  /٤٨ل/ كَ ذَ
االتفاق عىل القبول ثم موضع االختالف فيه, فاملوضع الثاين قرينة عىل املـراد مـن األول, 

فْ » مجع اجلوامع«وهذا شأن  رَ يُعْ لْ  .)٢(كام نبه عليه صاحبه فَ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٤/٣١٠(, حاشية املطيعي عىل هناية السول )٤/٢٦(أ, حاشية ابن قاسم /١٣٥حاشية األنصاري, ل   )١(
من اجلواب عىل مـا اعـرتض بـه عليـه مـن » منع املوانع « كتابه لعله يقصد تنبيهه يف ما سبق نقله عنه من   )٢(

مـا : انظر. » ومن رشطه ثبوته بغري القياس « : التكرار باشرتاطه يف حكم األصل كونه غري فرع, بعد قوله
 . )١٨٠(سبق ص
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ـــدُ إمجـــاعٍ عـــىل ـــيسَ رشطـــاً عق  ول
  

ــــالَ  لَّ عَ ــــلهِ مُ ــــمِ أص ــــودِ حك  وج
  

ــــةٌ خُ  لَّ ــــنَصَّ عِ ـــــَاأوْ أَنْ تُ ــــاً ملِ ف  لْ
  

ـــ ييسِ ـــتَّام ْرأ املَرِ داً حَ ـــرْ  حيـــثُ فَ
  

 بـه إلفـادة أن املـراد عـربَّ ) عقـد إمجـاع(يف القياس ) ليس رشطاً (الصحيح أنه ) و( 
, فهو )١( به األصل هنا إمجاع األمة بخالف ما قبله فإنه اتفاق اخلصمنيباالتفاق الذي عربَّ 

 :أي) ن تنص علةمعلال أو أ(أي القياس ) عىل وجود حكم أصله(من حماسن النظم أيضاً 
أو أن تثبت علته عيناً بالنص املستلزم لتعليله; ألنه ال دليل عىل اشرتاط ذلـك, بـل يكفـي 

) املرييسـ(برش بن غيـاث ) خلفاً ملا رأ( )٢(إثبات التعليل بذلك, وهذا ما عليه اجلمهور
, ومـا قيـل إنـه مـن )٥(»إنه زنـديق  «: )٤(, بل قال أبو زرعة الرازي)٣(بفتح امليم, املعتزيل

, )٦(بأنه ليس كذلك بل هـو عـدوه» الطبقات«أصحاب الشافعي رده صاحب األصل يف 
يعني أن برشاً املرييس زعم أنـه ال يقـاس عـىل أصـل حتـى ) حتَّام حيث فرداً (واهللا أعلم,     

 ).٢/٢٢٢(تقريراته بحاشية البناين : تقريرات الرشبيني, انظر  )١(
ــذهبهم يف  )٢( ــر م ــع ص: انظ ــد ٢/٢/٤٩٤, املحصــول )٢٩٤(اللم ــة الوصــول )٢/٢٤٠(, املعتم , هناي

 ).٤/١٠٠(, رشح الكوكب املنري ) ٥/٧٧(, البحر املحيط )٧/٣٢٠٤(
إىل أن الترصيح بذكر املرييس هنا من زيادة النظم دفعـاً ملـا يومهـه كـالم  ٣٣٢نبه الناظم يف مهع اهلوامع ل   )٣(

 .رييس املحكي عنه أوالً صاحب األصل من أن الذي ذكره هنا غري مذهب امل
هو عبيد اهللا بن عبد الكريم بن يزيد القريش موالهم أبو زرعة الرازي, اإلمام احلافظ, كان أحـد األعـالم   )٤(

واألئمة يف احلديث, ولد تقريباً يف حدود املائتني, أخذ عن اإلمام أمحد وحدث عنه مسلم, كان  متقناً ربانياً 
, تويف سنة   .هـ٢٦٤متواضعاً

, السـري )٥/٤٦(, هتـذيب الكـامل )٢/٥٥٧(, تذكرة احلفـاظ )١٠/٣٢٦(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف  
 ).٢/١٤٨(, الشذرات )١٣/٦٥(

لسـعدي اهلاشـمي,  "أبو زرعة الرازي وجهـوده يف السـنة"ضمن كتاب ) ٢/٥٦٤(الضعفاء أليب زرعة   )٥(
نـاظرت برشـاً املرييسـ يف القرعـة, « : , وقال الشـافعي)٢/٣٥(, ميزان االعتدال )٧/٦٦(تاريخ بغداد 

إيتني بآخر يشهد معـك : فقال −وكان قاضيا–القرعة قامر, فذكرت ما دار بيني وبينه أليب البخرتي : فقال
 ) .١٣٢(آداب الشافعي ومناقبه ص» حتى أرضب عنقه 

)٦(   طبقات الشافعية الكرب)١٤٣, ١٣٣, ١٣٢(, وانظر آداب الشافعي ومناقبه ص)٣/١٤٨. ( 

أمران الصحيح 
عدم اشرتاطهام 
 خالفاً للمرييس
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 .)١(ينعقد اإلمجاع عىل كونه معلالً أو يدل نص عىل عني علة ذلك احلكم
وتقدم أنه ال يشرتط االتفاق عىل وجود العلة خالفاً ملن زعمه, وإنـام  «: حقققال امل

 .)٢(»بني املسألتني ملناسبة املحلني  قَ رَّ فَ 
يعني أن املسألة األوىل وهـي عـدم اشـرتاط االتفـاق عـىل « : )٣(قال العالمة النارص

صـل, وجود العلة حملهـا األصـل; ألنـه حمـل وجودهـا, فناسـب ذكرهـا يف مباحـث األ
واملسألة الثانية وهي عدم اشرتاط االتفـاق عـىل أن حكـم األصـل معلـل حملهـا حكـم [

; ألهنا من مباحثه, فناسب ذكرها فيه, واحلاصل أن وجود العلة من عوارض )٤( ]األصل
عنـد ذكـر مباحـث ] املعـارض[فاملناسـب ذكـر  ,األصل والتعليل من عوارض احلكـم

 .   )٥(انتهى. »معروضه 
 
   

   
رشحـه : , والبيضاوي يف منهاج الوصول, انظر)٢/٢/٣٩٤(حكى هذا املذهب عنه الرازي يف املحصول   )١(

, وابن النجـار الفتـوحي يف رشح )٧/٣٢٠٤(, وحكاه أيضاً اهلندي يف هناية الوصول )٣/١٦٢(اإلهباج 
يف املرتىضـ, , وعـزاه أيضـاً إىل الرشـ)٥/٧٧(, والزركيش يف البحـر املحـيط )٤/١٠٠(الكوكب املنري 

 ) .٢/١٨٩(, رشح الكوكب الساطع )٣/١٨٨(وانظر أيضاً تشنيف املسامع 
 ) .٢/٢٢٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
هـ كان عاملاً باألصـول ٨٧٣هو حممد بن حسن اللقاين, املكنى بأيب عبد اهللا, الشهري بنارص الدين, ولد سنة )  ٣(

حاشية عىل رشح املحيل عىل : ي, من مؤلفاتهدهوم املواهب والنور السن مرزوق وأيبمتبحراً فيه, أخذ عن أمحد ب
 .هـ ٩٥٨مجع اجلوامع, وحاشية عىل رشح السعد للعقائد, تويف سنة 

   ) .٣/٧٧(, الفتح املبني ٢٧٢شجرة النور الزكية ص: انظر ترمجته يف
 ) .ب(ما بني املعقوفني سقط من   )٤(
, والصـواب  ,٨٧انظر حاشية العالمة اللقاين ل  )٥( كـام يف » العـارض « ومـا بـني املعقـوفني تصـحيف خمـلٌّ

 ) .٢/٢٢٢(احلاشية, وكام يف حاشية البناين 
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من ذلك أهنام مسألتان خمتلفتان, إذ االتفاق عىل وجود العلـة يف األصـل غـري لم وعُ 
 ,االتفاق عىل أن احلكم معلل وغري النص عىل العلة, فال يغني ذكر إحدامها عن األخـر

 .)١(واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
, فقد جزم هو أيضاً بأنـه ال تكـرار بـني املسـألتني, وقـول )٢/٢٢٢(تقريرات الرشبيني مع البناين : انظر  )١(

الم صاحب األصل واملحقـق النـارص ال الخ, فيه نظر, فإن كالً من ك» ... وعلم من ذلك « : املصنف هنا
يفيد اختالف املسألتني, بل ظاهر كالمهم يدل عىل أهنام مسألة واحدة, وإنـام ذكرهـا صـاحب األصـل يف 

 .ملناسبتها هلام, كام أوضح ذلك العالمة النارص, واهللا أعلم  −األصل وحكم األصل: أي–املوضعني 
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ــــثُ  ــــرعُ  الثال ــــبِّها الف ــــلٌّ شُ حم
ـــ ـــرشَ  نْ مِ ـــونُ  هِ طِ ـــ ك ـــالعِ  امِ متَ هْلَّ

تَســــــتبَنْ  قطعــــــي وإن ظنيــــــةً 
ِّتفـــاحٍ كقـــيسِ  ــعـــىل الـــربُ امبـِ

ــــحكــــمٌ حــــلَّ ذا املُ  وقيــــلَ   هابَّ شَ
ــــإنْ  ــــه ف ــــةً  في ــــلْ  قطعي ــــهْ  فق ل

ـــــلْ  ـــــه إِ  فق ـــــاسُ  نْ ذَ ل نِ وَ دْ األَ  قي
ـــالطُّ  مـــن جـــامعِ  ـــ مِعْ ـــنَ رَ يُ هام بي

ا(وهو  )١( )الفرع(من أركان القياس ) الثالث( بِّهَ باألصل, كالنبيذ يف املثال ) حملٌّ شُ
مَّ  نـه إ −وهـو جلمهـورهم−:) وقيـل(, وهذا قول الفقهاء وبعـض املتكلمـني )٢(املتقدم ثَ

 .)٤(ومل يقل أحد هنا إنه دليله كام تقدم بيانه )٣( )حكمٌ حلَّ ذا املشبها(
نْ رشطه: (نه بقولهوللفرع رشوط كام بيَّ  ـنْ «أتى بـ ) مِ لينبـه عـىل أنـه مل  /٤٩ل/» مِ

وأنه ال يلزم « :   منها أن ال يعارض املأخوذ من قوله اآليتيستوفِ رصحياً رشوطه, إذ بقي 
 .)٥(»الخ .. اإليامء

أي يف الفرع سواء كان بـال زيـادة أو معهـا, ) فيه(التي يف األصل ) كون متام العلة(
, كاإلسكار يف قياس النبيذ عىل اخلمر يف احلرمة, واإليذاء )٦(كان املوجود عينها أو جنسها    

ويف االصـطالح لـه معـانٍ منهـا مـا ) . ١٠/٢٣٧(ن العـرب لسـا. األعىل من كـل يشء: والفرع يف اللغة  )١(
التعريفـات . خالف األصل, وعىل ما يبنى عـىل غـريه: سيذكره املصنف هنا, ويطلق أيضاً اصطالحاً عىل

 ) .٣/٤٤١(, كشاف الفنون )١٦٦(ص
 ) .١٦٨(انظر ما تقدم ص  )٢(
, )٧/٣٠٤٠(هنايـة الوصـول  ,)٣/٢٣٩(, اإلحكـام لآلمـدي )٢/٢/٢٧(انظر القولني يف املحصـول   )٣(

). ٥/١٠٧(, البحـر املحـيط )٣/١٤(, خمترص ابن احلاجب مـع رشحـه لألصـفهاين )٢/١٩٩(املعتمد 
 ) .٣/١٨٩(تشنيف املسامع : املتكلمني, انظر: يعني» جلمهورهم « : وقول املصنف

, )١٦٨(ا سـبق صانظـر مـ, يف يكون الـدليليعني عند الكالم عىل األصل, من أن القياس هو دليله فك  )٤(
 .أ /٢٠٧, الضياء الالمع ل )٣/١٨٩(تشنيف املسامع 

 .ب /١٣٥حاشية األنصاري, ل  )٥(
, )٣/٣١١(, اإلحكـام لآلمـدي )٢/٢/٤٩٧(, املحصـول )٢/٣٣٠(املستصـفى : انظر هذا الرشط يف  )٦(

, )٣/٨٨٥(, روضة الناظر )٨/٣٥٥٩(, هناية الوصول )٤/٣٠٨(» رفع احلاجب « املخترص مع رشحه  =   

 : الركن الثالث 
 الفرع 

 
 
 

الرشط األول من 
 رع رشوط الف
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 التـأفيف يف التحـريم, واجلنايـة يف قيـاس الطـرف عـىل الـنفس يف يف قياس الرضب عىل
, وتعبـري )١(احلكـم إىل الفـرع] يتعـد[وجوب القصاص, فإهنا جنس إلتالفهام, وذلك 

أن يسـاوي الفـرع يف العلـة علـة « : الناظم كاألصل بام ذكر أحسن من قول ابن احلاجب
, بخـالف ]القيـاس[زيـادة فيخـرج منع ال] يوهم منه[; ألن لفظ املساوي قد )٢(»األصل 

 .)٣(تعبريمها فإن الزيادة ال تنافيه, وهو شامل لقياس األوىل واملساوي
ملساواته يف  :إن قبح هذا اإلهيام هنا فليقبح أيضاً يف قوله السابق يف التعريف: )٤(قيل
  .  فيه خلروج األوىل منه فيرضُّ  ,علة حكمه

, وأن بأن االحـرتاز عـن اإلهيـام وإ: )٥(وأجيب ن ضـعف أرجـح مـن تركـه قطعـاً
مراعاته يف أحد املوضعني أو املواضع أمر مستحسن وإن أمهل يف غريه, عىل أن يف العدول 

 .هنا تنبيهاً للفطن عىل املراد يف بقية املواضع وغري الفطن ال اعتبار به

  =  
, رشح الكوكب املنري )٢/١٦٦(, إرشاد الفحول )٢/٢٥٧(, فواتح الرمحوت )٣/٢٩٥(تيسري التحرير 

 ) .٢/٧٨(, نرش البنود )٥/١٠٨(, البحر املحيط )٤/١٠٥(
, وما بني املعقوفني بـدون الم  )٢/١٨٩(, رشح الكوكب الساطع )٢/٢٢٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

خمترصــ ابــن احلاجــب مــع رشح العضــد : مثبتــة يف رشح املحــيل, وانظــرالتعليــل, وهــو ركيــك, وهــي 
)٢/٢٣٢ .( 

 ) .٢/٢٣٢(املخترص مع رشح العضد   )٢(
أ, لكـن يف نقـل املصـنف سـقط /١١٣واملخطـوط ل ) ٣/٦٦٣(هذه عبـارة العراقـي يف الغيـث اهلـامع   )٣(

يـادة فيخـرج قيـاس األوىل ألن لفظ املساواة قـد تُفهـم منـع الز« : وتصحيف, وهذا  نص عبارة العراقي
رشح : , وانظر»بخالف عبارة املصنف, فإن الزيادة ال تنافيه, وهو شامل لقياس األوىل واملساوي واألدون 

 .» إلهيامه أن الزيادة ترض « : , وعلل بقوله)٢٢٣/ ٢(املحيل بحاشية البناين 
إن صـح هـذا اإلهيـام « : نص احلاشيةب, و/٨٧القائل هو العالمة اللقاين يف حاشيته عىل رشح املحيل, ل  )٤(

 ) .٢/٢٦٦(الخ, وانظره أيضاً هبذا اللفظ يف حاشية العطار » ... هنا فليصح أيضاً يف قول املصنف 
 ) .٤/٣١(هذا جواب ابن قاسم يف حاشيته   )٥(
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عم فقد يكون رسـامً وبـاألفيه ; ألن التعريف كثرياً ما يتساهلون )١(وآثر العدول هنا
واألخص بخالف الرشوط فإنه هيتم بضبطها وحتريرها فكان التنبيه يف بياهنـا أوىل وأتـم, 

 .واهللا أعلم
بـأن قطـع بعليـة اليشـء يف األصـل وبوجــوده يف ) قطعيـة(استبانت العلـة ) فإن(

حتى كأن الفرع ) قطعي(نه إ: أي لقياسـها) فقل له(الفـرع, كاإلسـكار واإليذاء فيام مـَرَّ 
, ومنـه يعلـم أن )٢(اوله دليل األصل, فإن كان دليله ظنياً كان حكـم الفـرع كـذلكفيه تن

 )٤(, كـام بينـه اإلسـنوي)٣(قطعية القياس بالتفسري املذكور ال يستلزم قطعية حكم الفـرع
 .)٥(وغريه
فقـل (بأن ظن علية اليشء يف األصل وإن قطع بوجوده يف الفرع ) وإن ظنية تستبن( 

فاكهـة ) كقيس تفاح: (وقد مثل بقوله) إذاً قياس األدون(ظني, وهو إنه : أي للقياس) له
فاملعنى املعترب وهو الطعـم موجـود ) بام من جامع الطعم(يف باب الربا ) عىل الرب(معروفة 

   
شية ابن انظر حا. أي آثر العدول عن عبارة ابن احلاجب هنا ومل يؤثر العدول عن عبارته يف تعريف القياس  )١(

! فلم آثر هذا املوضع بالعدول عىل التعريـف? وهـال عكـس: فإن قلت« : , ونص عبارته)٤/٣١(قاسم 
 .الخ » ... ألن التعريف : قلت

, وانظــــر تقســــيم القيــــاس إىل قطعــــي وظنــــي يف )٢/٢٢٣(رشح املحــــيل بحاشــــية البنــــاين   )٢(
, نرشـ البنـود )٤/١٠٥( , رشح الكوكـب املنـري)٧/٣١٧١(, هنايـة الوصـول )٢/٢/١٧٢(املحصول

)٢/٧٨. ( 
 .أ /١٣٥حاشية األنصاري, ل  )٣(
هو عبد الرحيم بن احلسن بن عيل بن عمر بن عيل األموي اإلسنوي الشافع, يكنى بأيب حممـد, ولـد سـنة   )٤(

هـ, كان عاملاً بالفقه واألصول والنحو والكالم, أخذ عـن السـبكي, والزنكلـوين, والقزوينـي, مـن ٧٠٤
 .ية السول, ورشح عروض ابن احلاجب, والتمهيد يف ختريج الفروع عىل األصولهنا: مؤلفاته

, الـدرر الكامنـة )٣/٩٨(, طبقات الشافعية البـن قـايض شـهبة ٤١٠العقد املذهب ص: انظر ترمجته يف  
 ).٦/٤٢٢(, الشذرات )١١/١١٤(, النجوم الزاهرة )٢/٣٥٤(

 ) .٤/٣٤(حاشية ابن قاسم  ,)٢/٢/١٧٤(, املحصول )٤/٢٧(هناية السول : انظر  )٥(
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أي التفاح والرب, فـالطعم هـي ) ير بينهام: (يف الفرع بتاممه كام أشار إليه بقوله من زيادته
, ولـيس يف التفـاح إال )٢(إهنـا القـوت والكيـل: وحيتمل ما قيل, )١(العلة عندنا يف األصل

أدون من ثبوته يف الرب املشتمل عىل األوصاف الثالثـة,  /٥٠ل/الطعم, فثبوت احلكم فيه 
ألنه ليس ملحقاً باألصـل إال عـىل تقـدير أن العلـة فيـه الطعـم, فأدونيـة » أدون«وسمي 

, وبه يندفع ما )٣( بد من متامها يف الفرعالقياس من حيث احلكم ال من حيث العلة; ألنه ال
يتوهم أن األدونية من حيث العلة باعتبار أن يف األصل أوصافاً كـل منهـا صـالح للعليـة 
وليس يف الفرع إال واحد منهـا, إذ ذاك لـيس مـن األدونيـة يف العلـة يف يشء, فـإن ذلـك 

مل توجد العلة من أصـلها يف  الواحد عىل تقدير أنه العلة هو متام العلة, وإن كان غري العلة
 .)٤(لتأمَّ  .الفرع, فال يتصور أدونية; ألهنا تقتيض وجود أصل العلة بدون متام

 
 
 
 
 
 

   
جيري الربا عند الشافعية يف كل ما قصد للطعم اقتياتاً أو تفكهاً أو تداوياً وإن مل يؤكل إال نـادراً كـالبلوط,   )١(

, وهو رواية عن اإلمام أمحد, )٥١٦(, روضة الطالبني ص)٢/٢٢(املنهاج مع رشحه مغنى املحتاج : انظر
 ) .٤/١١١(, الفروع )٢٩/٤٧٠(و البن تيمية , جمموع الفتا)٦/٥٦(املغني: انظر

, جمموع الفتاو البن )٦/١٩٧(مواهب اجلليل : وهو مذهب اإلمام مالك ورواية أخر عن أمحد, انظر  )٢(
: العلة كوهنـا مكيـل جـنس, وهـي املشـهورة, انظـر: , والرواية الثالثة عن اإلمام أمحد)٢٩/٤٧٠(تيمية 

 ) .٧/٣(فتح القدير : , وهو مذهب احلنفية, انظر)٣/٢٥١(, كشاف القناع )٦/٥٥(املغني 
 ).٢/٢٢٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 ).٢/٢٦٦(حاشية العطار   )٤(
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ــــــبَال  وللمعارضــــــةِ يف هــــــذا اقْ
  

ـــــيضِ ال ـــــدِّ أو نق ـــــتضٍ لض  بمق
ــــارِ   ــــىل املخت ــــهِ ع  خــــالفِ حكمِ

  

ـــــارِ  ـــــيحُ يف املُخت ـــــلُ الرتج قب  ويُ
  

مُ اإليــــــــامءَ ــــــــزَ لْ ــــــــهُ ال يُ  وأنَّ
  

  دليلــــــــهِ اِبتــــــــداءَ إليــــــــه يف
  

مقابلـة الـدليل : , واصطالحاً )١(املقابلة عىل سبيل املامنعة: , هي لغة)وللمعارضة( 
 .)٢(بدليل آخر ممانع لألول يف ثبوت مقتضاه

, وإال فـإن كانـت صــورته  ثم إن كان دليل املعارض عني دليل املعلل سـمي قلبـاً
األلف ) اقبـال(الفرع ) يف هذا( )٣(ريكصـورته سمي معارضـة باملثل وإال فمعارضـة بالغ

حكمه, كأن يقول ) أو نقيض(حكمـه ) مقتضٍ لضـد(دليلٍ )بـ(بدل من النون اخلفيفـة, 
ما ذكرت من الوصف وإن اقتىضـ ثبـوت احلكـم يف الفـرع فعنـدي : املعرتض للمستدل

   
: ومنـه احلـديث« : , قال ابن األثري)٩/١٣٨(قابله, لسان العرب : عارض اليشء باليشء معارضة: يقال  )١(

كان يدراسه مجيع ما : , أي)عارضه العام مرتني كان يعارضه القرآن يف كل سنة مرة, وأنه إن جربيل (
النهايـة يف غريـب » قابلته به : املقابلة, ومنه عارضت الكتاب بالكتاب, أي: نزل من القرآن, من املعارضة

, فأصل املعارضة املقابلة, وقد تأيت عىل سبيل املامنعة, كام ذكر املصـنف, وهـو املعنـى )٣/٢١٢(احلديث 
, : عرض اليشء يعرض واعرتض: الح اجلديل, يقالالذي استمد منه االصط انتصب ومنع وصار عارضـاً

اعرتض اليشء دون اليشـء, : كاخلشبة املنتصبة يف النهر والطريق ونحوها, متنع السالكني سلوكها, ويقال
ــه : أي , القــاموس املحــيط )٧٥٥(مقــاييس اللغــة ص: , وانظــر)٩/١٣٩(لســان العــرب . حــال دون
 ).٢١٩(, التعريفات ص)٨٣٤(ص

, )٢/٣٩٥(, املستصــفى )٦٩,٤١٨(الكافيــة يف اجلــدل ص: انظــر تعريــف املعارضــة يف االصــطالح يف  )٢(
, )٦/١٠٩(, البحـر املحـيط )٢٥(, املنهاج يف ترتيب احلجاج ص)٦٣(الكاشف عن أصول الدالئل ص

نـري , رشح الكوكـب امل)٣/١٣٦(, تيسري التحريـر )٢/١٨٩(, فواتح الرمحوت )٤/٢١٨(هناية السول 
 ).٢٥٧(, احلدود البن فورك ص)٢/٣٧٢(, إرشاد الفحول )٢/١٧٤(, نرش البنود )٤/٦٠٥(

, وسـيأيت تعريــف القلـب يف االصــطالح ص )٤/٢١٩(هنايــة السـول : , وانظـر)٢١٩(التعريفـات ص  )٣(
 ) .٥٠٥(املصنف هذه العبارة ص عيدوسي ,)٥٠١(

تقبل املعارضة يف 
الفرع بمقتضٍ 
ضد احلكم أو 
 نقيضه ال خالفه
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 .)١(وصف آخر يقتيض ضده أو نقيضه
فيجب كالتشهد األخـري  يه النبي الوتر واظب عل: أن يقول املستدل: مثال األول

هو مستحب قياساً عىل ركعتي الفجر بجـامع أن : بجامع املواظبة عليهام, فيقول املعارض
فـالوتر يف وقـت العشـاء  ,كالً منهام يفعل يف وقت معني لفرض معني من فروض الصالة

وركعتا الصبح يف وقت الصـبح, ومل يعهـد مـن الرشـع وضـع صـاليت فـرض يف وقـت 
 .)٢(واحد

املسـح ركـن يف الوضـوء فيسـن تثلثيـه كالغسـل, : أن يقول املستدل: ومثال الثاين
 . )٤(ضوء فال يسن تثليثه كاخلفويف ال )٣( ]مستحب: [فيقول املعارض

   
معـان وال يرتفعـان كالعـدم والوجـود, والضـدين ال أن النقيضـني ال جيت: الفرق بني الضدين والنقيضني  )١(

, كشـاف مصـطلحات الفنـون )١٣٧(التعريفـات ص: جيتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض, انظر
رشح تنقـيح : انظـر. جيتمعان وجيـوز أن يرتفعـا» ال بخالف « : , واخلالفان كام سيأيت يف قوله)٣/١٠١(

 ).٩٧(الفصول ص
, والقول بوجوب الوتر قول أيب حنيفة, وذهب صاحباه واجلمهور )٢/٢٣٥(بناين رشح املحيل بحاشية ال  )٢(

ــه ســنة مؤكــدة ــدائع الصــنائع : انظــر. إىل أن , روضــة الطــالبني )١/٤٢٣(, فــتح القــدير )١/٢٧٠(ب
ــاع )١٤٧(ص ــاف القن ــل )١/٤١٥(, كش ــب اجللي ــوع )٢/٣٧٣(, مواه ــي )٣/٥١٤(, املجم , املغن

)٢/٥٩١.( 
ركن يف الوضوء باإلمجاع, وإنام  −مسح الرأس: أي–سختني , ولعله سبق قلم, فإن املسح هكذا يف كلتا الن  )٣(

وانظره عىل الصواب يف رشح املحيل بحاشية البناين » مسحٌ « وقع اخلالف يف استحباب تكراره, فالصواب 
 , رشح الكوكـب)٣٢٤(, الثامر اليوانع ص٣٣٣, مهع اهلوامع ل)٢/٢٦٧(, وحاشية العطار )٢/٢٣٥(

, وسـيعيد املصـنف )١٠٢, ٨٨, ٤/٦٣(, كشف األرسار )٤/٤٥٦(, رفع احلاجب )٢/١٩٢(الساطع 
 ).٢٨٤(املثال عىل الصواب عند كالمه عىل رشوط العلة ص

مسح الرأس هو مذهب الشافعية, وذهب اجلمهور إىل عدم استحبابه, وهـو وجـه عنـد  ثاستحباب تثلي  )٤(
, كشاف )١/٣٣(, فتح القدير )٢٧(روضة الطالبني ص: انظر الشافعية ورجحه منهم البغوي والبيهقي,

   = ). ١/٤٩٥(, املجموع )١/٢٠(, القوانني الفقهية )١/١٠٠(القناع 
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لِمَ من مما قرَّ  ني; إلضـافتهام نَ وَّ نَـمُ  غـريُ »  أو نقيضِ  لضدِّ « : رت به كالمه أن قولهوعُ
, كـأن )١(أي الفـرع) خـالف حكمـه(ـ بـ )ال: (قولـهيف » خالف«إىل مثل ما أضيف إليه 

اليمني الغمـوس قـول يـأثم قائلـه فـال يوجـب الكفـارة كشـهادة الـزور, فيقـول : يقال
, وهذه املعارضـة ال تقبـل )٢(قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير: املعارض

راجع لألولـني  )٣( )ارعىل املخت: (−كاألصل  −قطعاً لعدم منافاهتا لدليل املستدل, فقوله 
; لـئال ينقلـب منصـب املنـاظرة, إذ يصـري )٥(ال تقبل فـيهام أيضـاً : وقيل /٥١ل/)٤(فقط
  =  

قواطـع األدلـة : انظـر. مل يفرق السمعاين بـني الضـد والنقـيض, حيـث جعـل هـذا مثـاالً للضـد: تنبيه
 ).٥/٣٣٩(, وانظر مثاالً آخر للنقيض يف البحر املحيط )٢/٢٢٥(

, مهـع اهلوامـع )٣/٦٦٥(, الغيـث اهلـامع )٣/١٩٤(, تشنيف املسـامع )٢/٢٢٥(حاشية البناين : انظر  )١(
بغـري تنـوين, –وهو مقتض  −وضد ونقيض وخالف جمرورات بالالم املتعلقة بالوصف« : , وقال٣٣٤ل

« ذكـره يف  وحذف املضاف إليه فـيهام لداللـة» ضد ونقيض « واملقدرة يف » خالف « لإلضافة امللفوظة يف 
 .» بني ذراعي وجبهة األسد : عىل حدِّ قوله» خالف 

, وعـدم وجـوب الكفـارة يف اليمـني )٢/٢٢٥(رشح املحـيل بحاشـية البنـاين : أي كشهادة الزور, انظـر  )٢(
) ١٨٦٧(روضـة الطـالبني ص:الغموس هو مذهب اجلمهور, وذهب الشافعية إىل وجوهبـا فيهـا, انظـر

, مواهـب )٦/٢٣٥(, كشـاف القنـاع )٥/٦٠(, فتح القدير )٤/٣٢٥(تاج املنهاج مع رشحه مغني املح
 ).١٣/٤٤٨(, املغني )٤/٣٠٨(اجلليل 

, والغــزايل يف )٢/١٠٥٠(, واجلــويني يف الربهــان )٢/٢٢٥(وهــو اختيــار الســمعاين يف قواطــع األدلــة   )٣(
اآلمـدي يف  إىل األكثـرين, وكـذلك) ٨/٣٦٠٧(, ونسبه اهلنـدي يف هنايـة الوصـول )٥٢١(املنخول ص

خمترصـ ابـن احلاجـب مـع بيـان املخترصـ : , واختاره أيضاً هو وابن احلاجب, انظـر)٤/١٢٤(اإلحكام 
: , وانظـر)٤/٣١٩(رشح الكوكـب املنـري : انظـر. , وصححه ابن النجار, ونسبه إىل احلنابلة)٣/٢٢٩(

 ).٥/٣٤٠(البحر املحيط 
عـىل : يعني قول صـاحب األصـل–ولو قدمه « : ي, وقال األزهر)٢/٢٢٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

 ).٣٢٤(الثامر اليوانع ص» كان أوىل »  ال خالف احلكم « : عىل قوله −املختار
هذا القول الثاين يف قبول املعارضة يف الفرع بام يقتيض نقيض احلكـم أو ضـده, نسـبه اجلـويني يف الربهـان   )٥(

   =إىل بعض األصوليني واملتـأخرين ) ٨/٣٦٠٦(لوصول إىل بعض اجلدلني, واهلندي يف هناية ا) ٢/١٠٥٠(
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من معرفة صحة نظر املستدل يف دليل  دَ صِ املعرتض مستدالً وبالعكس وذلك خروج عام قُ 
ىل , ورد بأن القصد من املعارضة هدم دليل املستدل ال إثبات مقتضاها املؤدي إ)١(إىل غريه

االنقالب فإنه غري ممكن, وكيف يقصد هبـا ذلـك وهـو معـارض بـدليل املسـتدل, فـإن 
 .)٢(املعارضة من الطرفني, والدليل ال يثبت املطلوب ما دام معارضاً 

كإبداء فـارق يف مسـألة , )٣(طريق دفع املعارضة املذكورة القدح فيام اعرتض به) و(
 الرأس واخلـف, وهـو أن مسـح اخلـف هناك فارق بني مسح: املسح, كأن يقول املستدل

يف ) يقبـل: (نهام بقولـه, وهل جيوز دفعها بالرتجيح? فيه قوالن بيَّ )٤(بخالف الرأسيعيبه 
لوصـف املســتدل ) الرتجيح(دفعـها زيادة عليه بكل ما يعرتض به عىل املسـتدل ابتـداء 

لتعـني العمـل  )٥( )املختـار(القول ) يف(عىل وصف املعارض بمرجـح مما يأيت يف موضعه 
  =  

اه, وانظـر أيضـاً يف الـرد عليـه , )٤/١٢٤(, اإلحكـام لآلمـدي )٥٢١(املنخـول ص: من اجلدليني, وردَّ
 ).٢/٢٧٥(املخترص البن احلاجب مع رشحه للعضد 

رشح املحيل : وانظر ,»قصده املتناظران باملناظرة : أي) عام قصد(« : أ/١٣٥قال األنصاري يف حاشيته, ل   )١(
وذلك خـروج عـام قصـد مـن « : , ونص عبارته)٢/٢٢٥(, وبحاشية البناين )٢/٢٦٧(بحاشية العطار 

» خـروج « متعلـق بــ ) عـىل غـريه: (قولـه« : , قال العطـار» معرفة صحة نظر املستدل يف دليله إىل غريه 
 .» ة نظر املعرتض يف دليله الخ, وذلك الغري هو معرفة صح.. راجع إىل ما قصد» غريه « ,وضمري 

» ... وكيـف يقصـد هبـا ذلـك« : , وقولـه)٢/٢٢٥(هذا تعليل الرشبيني يف تقريراته مع حاشـية البنـاين   )٢(
وهـو اسـتدالل : أي) : اإلثبـات مقتضـاها(« : اعرتاض منه عىل البناين يف ترصـحيه بإمكـان ذلـك بقولـه

 .» ود املعرتض عىل احلكم وإن كان حاصالً , لكنه غري مقص
, هناية )٢/٢٧٦(, املخترص مع رشحه للعضد )٤/١٢٤(, اإلحكام لآلمدي )٢/١٠٥٤(الربهان :  انظر  )٣(

 ).٨/٣٦٠٧(الوصول 
/ ٢٢٨أ, الدرر اللوامع البـن أيب رشيـف ل/٢٠٨أ, الضياء الالمع ل /١٣٥حاشية األنصاري, ل : انظر  )٤(

 ).٢/٢٦٧(, حاشية العطار )٢/٢٢٥(ب, حاشية البناين 
: انظـر. واختاره اجلويني واآلمدي وابن احلاجب واهلندي, ونسبه ابن النجار إىل احلنابلة ومجع من العلـامء  )٥(

, هنايـة الوصـول )٢/٢٧٦(, املخترصـ مـع رشحـه للعضـد )٤/١٢٤(, اإلحكام )٢/١٠٥٥(الربهان 
 ).٤/٣١٩(, رشح الكوكب املنري )٨/٣٦٠٧(
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, ثم ال يلتبس عليك املعارضة بالفرع باملعارضة بالعلة وهو أن يبدي املعرتض )١(بالراجح
أمراً آخر يصلح للعلية مستقالً أو مع انضامم ما ذكره املسـتدل مـع دعـو أنـه ال يصـلح 
 للعلية وحده, فإن الرتجيح ال ينفع يف دفع هذه املعارضة, إذ غايته ترجيح أن وصـفه أوىل

إن الرتجيح هنـا ال يقبـل; ألن : , وقيل)٢(من وصف املعرتض, ولكن احتامل اجلزئية باقٍ 
املعترب يف املعارضة حصول أصل الظن ال مساواته لظن األصل النتفاء العلم هبا, وأصـل 

; ألن  دَّ رُ الظن ال يندفع بالرتجيح, وَ  بأنه لو صح ذلك القتىض منع قبول الرتجـيح مطلقـاً
فيد رجحان ظن عىل ظن, وهو خالف اإلمجاع عىل قبـول الرتجـيح مطلقـاً الرتجيح إنام ي
 .)٣(فيكون باطالً 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
ألنه إذا ترجح وجب العمل بـه باإلمجـاع عـىل « : قال الزركيش, و)٢/٢٢٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

, الثامر )١٩٣/ ٢(رشح الكوكب الساطع : , وانظر)٣/١٩٤(تشنيف املسامع » وجوب العمل بالراجح 
 .٣٢٧اليوانع ل

 ).٢/٢٢٥(تقريرات الرشبيني مع حاشية البناين   )٢(
ه يف  )٣( , املخترص مـع رشحـه )٤/١٢٤(إلحكام لآلمدي , ا)٢/١٠٥٥(الربهان : انظر دليل هذا القول وردَّ

 ).٢/٨٠(, نرش البنود )٥/٣٤١(, البحر املحيط )٨/٣٦٠٧(, هناية الوصول )٢/٢٧٦(للعضد 
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مُ (أي املستدل ) أنه(املختار بناء عىل قبول الرتجيح ) و(  زَ لْ فعل مبني للمفعول ) ال يُ
أي ال جيـب التعـرض إليـه, ) دليلـه(نفـس  )يف(أي إىل الرتجيح ) اإليامء إليه(من اإللزام 

من زيادتـه; ألن تـرجيح وصـف املسـتدل عـىل  ,أي يف ابتداء االستدالل) ابتداء: (هوقول
جيــب; ألن الــدليل ال يــتم بــدون دفــع  :وصــف معارضــه خــارج عــن الــدليل, وقيــل

, وأجيب بأنـه ال معـارض يف ابتـداء االسـتدالل فـال حاجـة إىل دفعـه قبـل )١(املعارض
عله من جزء الدليل; ألن هـذا التوقـف , وأما توقف العمل عىل الرتجيح فال جي)٢(وجوده

املعارض فكان الرتجيح رشطاً لتامم الدليل وترتب  /٥٢ل/إنام عرض للدليل بعد ظهور 
واالحتيـاج إىل دفعـه فـال جيـب ذكـره يف  ]العـارض[أثره عليه ال مطلقاً بل عند حصول 

أنسـب كـام  , وذكرها هنا)٤(, وهذه املسألة ذكرها مجاعة يف مبحث االعرتاضات)٣(الدليل
قاله املحقق; ألهنا تؤول إىل رشط يف الفرع وهو أال يعارض, ووجه الرشطية أن الدليل ال 

 .)٥(يثبت املدعى إال إذا سلم عن املعارض
 
 
 
 

   
, )٤/١٢٤(اإلحكـام لآلمـدي : انظر القول املختار ودليله مـع القـول اآلخـر ودليلـه واجلـواب عنـه يف  )١(

, رشح الكوكـب املنـري )٨/٣٦٠٧(ية الوصـول , هنا)٤/٤٥٦(املخترص البن احلاجب مع رفع احلاجب 
 ).٢/٣٥١(, فواتح الرمحوت )٥/٣٤٢(, البحر املحيط )٤/٣٢٠(

 ).٣/١٩٥(تشنيف املسامع : , وانظر مثاالً هلذه املسألة يف)٢/٢٦٨(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٢(
  ., وهو الصواب"املعارض": , وما بني املعقوفني فيه)٢/٢٢٦(رشبيني مع حاشية البناين تقريرات ال  )٣(

, )٢/٢٧٦(, املخترص مع رشح العضد )٤/١٢٤(اإلحكام : منهم اآلمدي وابن احلاجب واهلندي , انظر  )٤(
 ).٨/٣٦٠٧(هناية الوصول 

 ).٢/١٩٤(, ونبه عىل هذا أيضاً السيوطي يف رشح الكوكب )٢/٢٢٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

 الرشط الثاين 
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ــــاطعٌ عــــىل ــــامَ ق ــــا ق ــــهُ م  وكونُ
  

كـــــامً خالفِـــــ ـــــتَىلَ  ه حُ اقـــــاً جيُ فَ  وِ
  

ـــــلِّ ُ الواحـــــدِ عنـــــد اجلُ ـــــربَ  وخَ
  

ســـــاوياً لألصـــــلِ  ـــــهُ مُ  )١(وكونُ
  

أي الفـرع, ) قـاطع عـىل خالفـه(دليـل ) قام(نافية ) كونه ما(من رشط الفرع ) و( 
ألن القيـاس ظنـي فـال يعـارض  )٢( )وفاقاً جيتىل(أي يف احلكم من زيادته ) حكامً (وقوله 
, ومنه يعلم أن هذا الرشط رشط للعمل بـه وإال فالقيـاس صـحيح يف نفسـه, )٣(القطعي

نه, فتعليل بعضـهم بأنـه ال صـحة لـه يف يشء مـع قيـام غايته أنه قدم عليه ما هو أقو م
 .)٤(الدليل القاطع عىل خالفه فيه نظر

   
   :٣٣٤البيتان يف مهع اهلوامع ل  )١(

 وكونــــه مــــا قــــام قــــاطع علـــــى
  

 خالفـــه وفـــق وفـــاق جمتلـــــــــى
  

 أو خــــرب الواحــــد عنــــد اجلــــلِّ
  

ــم األصــل ــاز حك ــمٍ ح ــون حك  وك
  

 

, )٥/١٠٨(, البحر املحـيط )٨/٣٥٦٤(, هناية الوصول )١٩٦(أصول الشايش ص: انظر هذا الرشط يف  )٢(
ه بعض األصوليني من رشوط صحة العلة, منهم : ابـن اهلـامم وابـن النجـار, انظـرابـن احلاجـب و: وعدَّ

, وال )٤/٨٥(, رشح الكوكـب املنـري )٤/٣٢(, التحرير مع التيسـري )٢/٢٢٩(املخترص برشح العضد 
منافاه بني املسلكني, فإن كل فرع قام القاطع عىل خالفه كان ذلك دليالً عىل بطالن العلة أو بطالن شموهلا 

 .له
 ).٣/٦٦٦(, والعراقي يف الغيث اهلامع )٣/١٩٥(ع هذا تعليل الزركيش يف تشنيف املسام  )٣(
وافق املصنف هنا العطار عىل أن هذا الرشط رشط للعمل بالقياس ال رشط لصـحته, ووافقـه أيضـاً عـىل   )٤(

» إذ ال صحة للقياس يف يشء مع قيام الدليل القاطع عىل خالفـه« : اعرتاضه هبذا عىل قول املحيل يف رشحه
, والصواب ما ذهب إليه املحيل مـن أن هـذا الرشـط للصـحة, ووافقـه )٢/٢٦٨(حاشية العطار : , انظر

ب, وهو ظاهر كالم صاحب األصل, ويـدل ذلـك مـا سـيأيت يف قـوادح /١٣٥األنصاري يف حاشيته, ل 
, وهو قـادح متفـق عليـه, : وهو القادح املسمى) ٥٤٢(العلة ص فاسد االعتبار, بأن خيالف نصاً أو إمجاعاً

علة قدح يف صحة القياس وإبطال له من أصله, وهلذا قال اآلمـدي عنـد الكـالم عـىل هـذا فإن القدح يف ال
–الثالـث « : , وقـال الغـزايل)٤/٨٩(اإلحكام » مهام ثبت أن القياس خمالف للنص كان باطالً « : القادح

س أن تكون العلة دافعة للنص ومناقضة حلكم منصوص, فالقيا −يعني من مفسدات العلة من جهة الفرع
) ٢٠/٥٠٥(جمموع الفتاو البـن تيميـة : , وانظر)٢/٣٤٨(املستصفى » عىل خالف النص باطل قطعاً  =   

 الرشط الثالث  
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ـلِّ (عىل خـالفه, فإن عارضـه قدم اخلـرب عليه ) خرب الواحـد(ال قام ) و(  )عنـد اجلُ
 .)١(كام تقدم يف مبحثه األكثرين,: أي

هـذا حمـط فـيام قصـد مـن عـني أو جـنس, ف) كونه مساوياً لألصل(من رشطه ) و(
, ال يقال اشرتاط املساواة فيه معلوم من اشرتاطها املفاد باشـرتاط وجـود متـام )٢(الرشطية

ألنا نمنع ذلك, فإنـه ال يلـزم مـن ذلـك االكتفـاء بوجودهـا ولـو ; )٣(العلة بل داخل فيه
ار, ألن اإلفراد بالذكر أهم وأدل عىل مزيد االعتب مَّ باعتبار النوع أو اجلنس, وإنام مل يذكر ثَ 

, وال تكرار يف مثل ذلك  .)٤(فإن جعل اليشء مطلوبني أبلغ فيه من جعله واحداً
 
 
 
  =  

ففيه الترصيح بأن النص إذا جاء بخالف القياس, علمنا قطعاً أنه قياس فاسد, وإن كان من الناس مـن ال 
, وباجلملـة فـام عرفـت وأما القياس الصحيح فإن الرشيعة ال تأيت بخالفه قـط« : يعلم فساده, وقال أيضاً 

حديثاً صحيحاً إال ويمكن خترجيه عىل األصول الثابتة, وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الرشـع فـام رأيـت 
جمموع الفتاو » قياساً صحيحاً خيالف حديثاً صحيحاً كام أن املعقول الرصيح ال خيالف املنقول الصحيح 

الصواب, حيث نقل عن ابن قاسم مـا يفيـد أن ما يوافق ) ٢٨٦(, وسيأيت أيضاً للشارح ص)٢٠/٥٦٧(
 ., مقراً له عليه النص مفسدة للفرع والعلة كليهام خمالفة

 ).٣٦(مجع اجلوامع ص: انظر  )١(
: يف −وهو كون الفرع مساوياً لألصل وكـون حكمـه مسـاوياً حكـم األصـل–انظر مضمون هذا الرشط   )٢(

خمترصــ ابــن احلاجــب مــع رشح العضــد , )٣/٣١١(, اإلحكــام لآلمــدي )٢/٣٣٠,٣٤٨(املستصــفى 
ــع التيســري )٣/٣٠٨(, رشح خمترصــ الروضــة )٢/٢٣٢( ــر م ــواتح الرمحــوت )٣/٢٩٥(, التحري , ف
 ).٤/١٠٨(, رشح الكوكب املنري )٢/١٦٦(, إرشاد الفحول )٢/٧٩(, نرش البنود )٢/٢٥٧(

 .بحاشية البناين) ٢/٢٢٨(هذا اعرتاض املحيل يف رشحه   )٣(
اعـرتاض البنـاين : , وانظـر)٤/٣٨(حاشية ابـن قاسـم : اسم عىل اعرتاض املحيل, انظرهذا جواب ابن ق  )٤(

 ., عىل هذا اجلواب)٢/٢٦٩(, والعطار )٢/٢٢٧(

 الرشط الرابع 
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ــــدْ ــــيام قُصِ ــــهِ ف ــــهُ كحكمِ  وحكمُ
  

ــدْ  جِ ــفٌ وُ لْ ــنْسٍ فــإن خُ ــنيٍ او جِ  مــن عَ
  

 طـــاحَ القيـــاسُ وجـــوابُ املعـــرتضْ
  

ضْ  ــرِ ــادِ مــا فُ  )١(بــاخللْفِ بِابْــدا احتِّ
  

) فيام قصد من عـني اْو جـنس(ألصل أي ا) كحكمه(أي الفرع ) حكمه(كون ) و( 
أي عني العلة أو جنسها بالنسبة لألول, وعـني احلكـم أو جنسـه بالنسـبة للثـاين, وذلـك 
كقياس النبيذ عىل اخلمر يف احلرمة بجامع الشدة املطربـة فإهنـا موجـودة بعينهـا نوعـاً ال 

, وقياس الطرف عـىل الـنفس يف ثبـوت القصـاص بجـامع اجلنايـة فإهنـا جـن س شخصاً
إلتالفهام كام مرَّ التمثيل هبام, وقياس القتل بمثقل عىل القتل بمحدد يف ثبـوت القصـاص 
, وقياس بضع الصغرية عـىل ماهلـا  فإنه فيهام واحد واجلامع بينهام كون القتل عمداً عدواناً
يف ثبوت الوالية لـألب أو اجلـد بجـامع الصــغر فـإن الواليـة جـنس لـواليتي النكـاح 

 .)٢(واملال
دْ   فإن( جِ لْفٌ وُ ) طـاح القيـاس(بأن مل يساو الفرع أو حكمه األصل أو حكمـه ) خُ

أي سقط وفسد النتفاء العلة عـن الفـرع يف األول وانتفـاء حكـم األصـل عـن  /٥٣ل/
 .)٣(الفرع يف الثاين

   
 : ٣٣٤البيتان يف مهع اهلوامع ل  )١(

ـــدا ــم مل يتحـــــ ــا يف احلك ــإن مه  ف
  

ـــفٍ وجــــدا ـــةٍ ألجـــل خل  أو عل
  

ــرتض ــواب املع ــاس وج ــاح القي  ط
  

ــا ــاد م ــداء احت ــاخللف اب ــرض ب  ف
  

 

, )٣/٦٦٦(, الغيـث اهلـامع )٣/١٩٦(تشنيف املسـامع : , وانظر)٢/٢٢٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).٣٢٩(الثامر اليوانع ص

الظهار يوجب احلرمة يف حـق : كقولنا« : , ومثل له الزركيش بقوله)٢/٢٢٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
تناهية بالكفارة, واحلرمة يف الذمي مؤبـدة, ألنـه لـيس مـن أهـل احلرمة م: الذمي كاملسلم, فيقول احلنفي
 ).٣/١٩٦(تشنيف املسامع » الكفارة, فيختلف احلكم فيها 

 الرشط اخلامس
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أي  )٢(بوصل اهلمزة والقرص للوزن) باْبدا( )١(املذكور) وجواب املعرتض باخللف(
, كأن يقيس الشافعي ظهار الـذمي )٣(بأن يبني املستدل املساواة فيه) احتاد ما فرض(إظهار 

احلرمـة يف املسـلم تنتهـي بالكفـارة : عىل ظهار املسلم يف حرمة وطء املرأة فيقول احلنفـي
والكافر ليس من أهل الكفارة; ألنه ال يمكنه الصوم منها لفساد نيته فال تنتهـي احلرمـة يف 

فـال  ,)٥(ألن حرمة هذه مؤبـدة وتلـك مغيـاة ;من عينه فاختلف احلكم فيام قصد, )٤(حقه
يمكنه الصـوم بـأن يسـلم ويـأيت بـه, ويصـح : يصح القياس, فيقول الشافعي يف اجلواب

, فهـو مـن أهـل الكفـارة, فـاحلكم متحـد والقيـاس  إعتاقه وإطعامـه مـع الكفـر اتفاقـاً
 .)٦(صحيح
 
 
 
 

   
ب, الـثامر /٢٠٨الضـياء الالمـع : انظـر. وهو اعرتاض املعرتض بأن حكم الفرع خمالف حلكـم األصـل  )١(

 ).٣٣٠(اليوانع ص
 ٣٣٤بل القرصـ يفسـد الـوزن, وهلـذا ورد يف مهـع اهلوامـع لال رضورة هنا إىل القرص كام ظن املصنف,   )٢(

 .ممدوداً 
الـثامر اليوانـع : أي يف احلكم بني األصل والفرع , بأن يقيم الدليل عىل عـدم خمالفـة الفـرع أصـله, انظـر  )٣(

 ).٣٣٠(ص
فتح : هم يفمذهب: ذهب الشافعية واحلنابلة إىل صحة ظهار الذمي, وخالف يف ذلك احلنفية واملالكية, انظر  )٤(

, )١٤٥٦(, روضة الطالبني ص)٥/٣٧٢(, كشاف القناع )٥/٤٢٢(, التاج واإلكليل )٤/٢٥٧(القدير 
 ).١١/٥٦(املغني 

 ).٢/٢٦٩(حاشية العطار : بحصول الكفارة فال يصح القياس, انظر ةاغيأي م  )٥(
 .ب/٢٠٨ل مثاالً آخر يف الضياء الالمع : , وانظر)٢/٢٢٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
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ــازْ ــاقُ ح ــام الوف ــوصٍ ب ــريَ منص  وغ
  

ـــن د ـــرأيِ مَ ـــاً ل لف ـــازْ خُ ـــنيِ أَج  ليلَ
  

ــت ــى: قل ــا أتَ ــثُ م ــفِ حي لْ ــلُّ اخلُ  حم
  

ـــا بِتَ صـــلٍ أُثْ ـــا ألِ ـــريُ م ـــرعِ غ  )١(للف
  

سـواء , )٢(أي بموافـق للقيـاس) ازبام الوفاق حـ(عليه ) غري منصوص(ه كون) و( 
نـايف , واحلاصـل أن امل)٣(فهذا أعـم ممـا تقـدم يف رشوط األصـل كان دليل األصل أو ال,

واملنايف لألصالة تناول دليل األصل للفرع, إذ ليس أحدمها أوىل هبـا للفرعية النص مطلقاً 
, فـإن العمـل بـه عنـد فقـد )٥(, وذلك لالستغناء حينئذٍ بالنص عن القيـاس)٤(من اآلخر

النص للرضورة وال رضورة مع النص, ومنه علم الفرق بني ما هنا وما سـبق مـن جـواز 
مـثالً عـىل مـدلول واحـد ) لرأي من دليلني خلفاً ( )٦(القياس يف العقليات والنفي األصيل

ه, ويفيد القياس عنده قوة اليقني بـاحلكم ومعرفـة زَ وَّ يف عدم اشرتاط ما ذكر ملَّا جَ ) أجاز(
   
 .هذا البيت ليس يف مهع اهلوامع  )١(
اشرتط صاحب األصل هذا الرشط تبعاً للغزايل واآلمدي وابـن احلاجـب , لكـنهم أطلقـوه, وقيـده هـو   )٢(

واشرتط هذا الرشط أيضاً بعـض احلنفيـة,  −أي بنص من كتاب أو سنة أو إمجاع موافق للقياس–باملوافق 
لبزدوي, واختاره ابن اهلامم يف التحرير وعـزاه شـارحه إىل هـؤالء منهم اجلصاص وأبو زيد والرسخيس وا

وإىل عامة احلنفية سو مشايخ سمرقند, وأما صاحب مسلم الثبوت فاختار اجلواز, وعـزاه إىل األكثـرين 
, املخترص مع )٣/٣١٤(, اإلحكام )٢/٣٣١(املستصفى : ومشايخ سمرقند, وهو مذهب  احلنابلة, انظر

, فتح الغفـار برشـح )٣/٤٧٩(, كشف األرسار )٢/١٤٩(, أصول الرسخيس )٢/٢٣٣(رشح العضد 
, التمهيد أليب اخلطـاب )٢/٢٦٠(, مسلم الثبوت مع رشحه )٣/٣٠٠(, تيسري التحرير )٣٦٧(املنار ص

ــودة )٤/٢٣٩( ــري )٢/٧٣٤(, املس ــة )٢/٢/٤٩٩(, املحصــول )٤/١١٠(, رشح الكوكــب املن , هناي
 ).٨/٣٥٦٤(الوصول 

 ).١٨٤(ما تقدم ص: شرتاط أال يكون دليل حكمه شامالً حلكم الفرع, انظريعني من ا  )٣(
 ).٢/٢٢٨(تقريرات الرشبيني مع حاشية البناين   )٤(
إنام عدل عـن االجتهـاد بعـد فقـدان  , واحتجوا أيضاً بأن معاذاً )٢/٢٢٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

, هنايـة الوصـول )٢/٢/٤٩٩(املحصـول : انظـر. النص, فدل عىل أنه ال جيـوز اسـتعامله عنـد وجـوده
 ).٦٦٧, ٣/١٩٨(, تشنيف املسامع )٨/٣٥٦٤(

 ).٢/٢٢٩(تقريرات الرشبيني مع حاشية البناين   )٦(

 الرشط السادس 
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 .)١(العلة
الذي أطلقـه صـاحب األصـل ) اخللف(هذا ) حمل( )٢(تبعاً للويل العراقي:) قلت(

يكن النص الدال عىل ثبوت حكـم  يعني ما إذا مل) ثبتاث ما أتى للفرع غري ما ألصل أحي(
« : )٣(الفرع هو بعينه الذي دل عىل حكم األصل, فإن كان كـذلك فقـال الصـفي اهلنـدي

, إذ ليس جعل تلك الصورة أصالً واألخر فرعاً أوىل مـن  ينبغي أن يكون القياس باطالً
نـه ألىل السواء وألن التمسك به مسـتدرك; العكس; ألن نسبة داللة النص عىل حكمها ع

, وألنه جـار جمـر إثبـات حكـم األصــل بالعلـة املســتنبطة  ال يفيد فائدة زائدة أصـالً
فإن العلة يف حمل النص فرع واحلكم أصــل عـىل مـا تقـدم  ;فيكون إثباتاً لألصـل بالفرع

 .)٤(هذا كالمه. »بيانه 
 
 
 

   
, رشح املحـيل )٥/١٠٨(, البحـراملحيط )٨/٣٥٦٤(, هنايـة الوصـول )٢/٢/٤٩٩(املحصـول : انظر  )١(

زت قيـام الـدليلني التحق« : , لكن قال الكوراين)٢/٢٢٩(بحاشية البناين  يـق أنـه إن أراد أن طائفـة جـوَّ
بمعنى أنّ كالً منهام يفيد العلم باملـدلول, فهـذا غـري معقـول; ألنـه حتصـيل احلاصـل, وإن أراد إيضـاحاً 

الـدرر » الدليل عىل املسألة اإلمجاع والـنص والقيـاس : واستظهاراً فلم خيالف فيه أحد, أال تراهم يقولون
 ). ١/٥٧٦(اللوامع 

 ).٣/١٩٧(, وانظره أيضاً يف تشنيف املسامع )٣/٦٦٧(الغيث اهلامع   )٢(
هـ ٦٤٤هو حممد بن عبد الرحيم االرموي امللقب بصفي الدين اهلندي, نسبة إىل اهلند حيث ولد فيها سنة   )٣(

, أخذ عن جده ألمه وعن الرسـاج األرمـوي, مـن مؤلفاتـه النهايـة, والرسـالة : كان فقيهاً شافعياً أصولياً
 .هـ٧١٥لسيفية, والزبدة, تويف يف دمشق سنة ا
, الــوايف بالوفيــات )٤/١٣٢(, الــدرر الكامنــة )٩/١٦٢(طبقــات الشــافعية الكــرب : انظــر ترمجتــه يف  

 ).٢/١٨٧(, البدر الطالع )٦/١٨٣(, الشذرات )٣/١٩٧(
 ).٨/٣٥٦٤(هناية الوصول   )٤(



אאאאאFאE א 

 

هْ ــــــرَ مَ ــــــالفَ إذْ ال ثَ ــــــام خَ  وال ب
  

هْ  بَ فيــــــهِ نَظَــــــرَ ــــــرَّ  إالَّ إذا جَ
  

ـــريَ  ـــلِ وغ ـــمِ األص ـــلَ حك ـــادٍ قب  ب
  

ـــبِيل ـــلٍ قَ ـــعْ دلي ـــازَ مَ ـــرُ جَ  والفخ
  

القيـاس لتقـدم  /٥٤ل) /خالف(أي بنص ) بام(أي غري منصوص ) ال(كونه ) و( 
هلـذا القيـاس, وإنـام ) إذ ال ثمـرة: (وإليه أشار بقوله من زيادتـه, )١(النص عليه كام تقدم
وهي مترين الـذهن ورياضـته  :التجربة من )٢( )إال إذا جرب فيه نظره: (أعاده ألجل قوله

   
وال يقـوم : (قولـه« : األصـل بقولـه , وقد اعـرتض األنصـاري عـىل صـاحب)٢٠٧(ما تقدم ص: انظر  )١(

دُ ...)قاطع عْ فلو اقترص عىل ذاك وذكـر االسـتثناء عقبـه لسـلم مـن ) وال بمخالف: (الخ يغني عن قوله بَ
 .أ/١٣٦حاشية األنصاري, ل . »التكرار 

تشـنيف : يعني أنه ال فائدة للقياس يف هذه احلالة إال جتربة النظر, وال سبيل إىل قبولـه والعمـل بـه, انظـر  )٢(
, ولكن يف هذه الفائدة نظر, فإنـه إذا كـان املقصـود جتريـب )٣/٦٦٨(, الغيث اهلامع )٣/١٩٩(املسامع 

النظر الصحيح ورياضته عىل استعامل القياس فهذا ال ينفعه وال يصلحه إال ممارسة ما صح منه, والقيـاس 
شتغال به إال تعويـد الـنفس فليس يف اال −كام سبق بيان ذلك–إذا خالف النص كان فاسداً عىل الصحيح 

عىل الغلط أو املغالطة , مع ما قد يفيض إليه من استسهال النفس معارضة النص أو اتباع خالفه, وأقل مـا 
فيه من الرضر شغل األذهان عن التجريب فيام صح فضالً عام يرتتب عليه عمل, فهو يف احلقيقة ختريب ال 

ث أبو هريرة   { الوضـوء ممـا مسـت النـار, وأورد عليـه ابـن عبـاس بحديث جتريب, وهلذا ملا حدَّ
 يا ابن أخي, إذا سمعت عن رسول اهللا « : الوضوء باحلميم واالدهان بالدهن املطبوخ; قال له أبو هريرة

 .وإسناده حسن ) ٤٨٥(, وابن ماجه )٧٩(أخرجه الرتمذي » حديثاً فال ترضب له األمثال 
ابن عباس إنـام هـي السـنة ال القيـاس , وأنـه إنـام ذكـر القيـاس هذا مع أن أبا هريرة كان يعلم أن حجة 

, فإنه كان يتوضأ ويراه ابن عباس, فقال أتوضـأ مـن : ال, قال: أتدري ممَّ أتوضأ? قال: اعتضاداً ال اعتامداً
أكل كتف حلم ثم قام  ما أبايل مما توضأت, أشهد لرأيت رسول اهللا « : أثوار أقط أكلتها, قال ابن عباس

بإسناد صحيح عىل رشط الشـيخني, ومـع هـذا مل ) ٣٤٦٤(أخرجه أمحد يف املسند » الصالة وما توضأ إىل 
اً من هني ابن عباس عن ذلك تعظيامً للسنة, فكيف بمن يعارض السنة وال حجة له سو جيد أبو هريرة بدَّ 

إن السـنن « : يب الزنادوما أحسن قول أ له غري جتريب نظره ومترين ذهنه? رأيه وقياسه الفاسد? أو ال قصد
تْبع بالرأي والتفكري, ولو فعل الناس ذلك مل يمض يوم إال انتقلوا من ديـن إىل  ال ختاصم وال ينبغي هلا أن تُ

 ).٢/٣٩٢(الفقيه واملتفقه » دين 

 الرشط السابع 
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 .)١(عىل استعامل القياس يف املسائل
ال فائدة لـه يف هـذه احلالـة إال ذلـك  :أي ,وهو استثناء منقطع« : قال الويل العراقي

 .   )٢(»قبوله والعمل به  وال سبيل إىل
 وإال لـزم ثبوتـه قبـل) قبل حكم األصـل(أي ظاهر للمكلفني ) غري بادٍ (كونه ) و(

فـإن ,  )٤(كقياس الوضوء عىل التـيمم يف وجـوب النيـة, )٣(علته; ألهنا مع األصل املتأخر
سـنة بعـدها بـه  دَ بِّـعُ , والتيمم إنـام تُ )٥(به قبل اهلجرة عند مرشوعية الصالة دَ بِّ عُ الوضوء تُ 

   
 ).٣٣٢(, الثامر اليوانع ص)٣/١٩٩(تشنيف املسامع : أ, وانظر/١٣٦حاشية األنصاري ل   )١(
 ).٣/٦٦٨(الغيث اهلامع   )٢(
, اإلحكـام )٢/٢/٤٨٧( , املحصـول)٢/٣٣٠(, املستصـفى )٢/٢٧٢(املعتمـد : انظر هذا الرشـط يف  )٣(

, )٨/٣٥٦٦(, هنايـة الوصـول )٢/٢٣٢(, خمترص ابن احلاجـب مـع رشح العضـد )٣/٣١٥(لآلمدي 
, رشح الكوكــب املنــري ) ٧١٠(, مفتــاح الوصــول ص)٢/٧٣٨(, املســودة )٣/٨٨٦(روضــة النــاظر 

 ).٤٧٢(, اجلدل البن عقيل ص)٣/٢٩٩(تيسري التحرير , )٤/١١١(
النية فرض يف التيمم باتفاق املذاهب األربعة, وفرض يف الوضوء عند املالكية والشافعية واحلنابلة, وذهب   )٤(

, القـوانني )١/٤٧(, املنهاج مع رشحه مغني املحتـاج )١/٣٢(فتح القدير : احلنفية إىل أهنا سنة فيه, انظر
 ).١/١٥٦(, املغني )١/٨٥(, كشاف القناع )٨(, خمترص خليل ص)١/١٩(الفقهية 

: ال خالف بني أهل العلم أن الوضوء كان مرشوعاً بعد اهلجرة قبل أن يرشع التيمم, وهلذا قال ابن العـريب  )٥(
يف , وقد ورد يف حديث عائشة » غري متلوّ  −أي آية املائدة–ال خالف أن الوضوء كان مفعوالً قبل نزوهلا « 

فحرضت وليسوا عىل وضوء ومل جيدوا ماء, فصلَّوا « : سبب نزول آية التيمم ما يدل عىل ذلك, فإهنا قالت
بـاب  −كتاب التفسـري–أخرجه البخاري يف الصحيح » يعني آية التيمم  −وهم عىل غري وضوء, فأنزل اهللا

مل يصل قـط   عىل أن النبي وأما ما قبل اهلجرة فقد حكى ابن عبد الرب اتفاق أهل السري) ٤٥٨٣(, )١٠(
, أما ابن حزم فقد جزم بأنه مل يرشـع إال باملدينـة , حكـاه عنـه »وهذا ما ال جيهله عامل « : إال بوضوء , قال

, )١/٥٥٨(أحكام القرآن البـن العـريب : انظر.احلافظ ابن حجر, وعزاه ابن األمري الصنعاين إىل املحققني
 ).٦٠(, سبل السالم ص)١/٢٣٣(, فتح الباري )٣/١٥٥(االستذكار 

 الرشط الثامن  
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 .)٢(, وثبوت احلكم قبل علته غري جائز; ألنه تكليف حمال)١(أربع أو مخس
إن ذكر ذلك إلزاماً للخصم جاز كام قال الشافعي ريض اهللا عنه  نعم,« : قال املحقق

يعني أنـه يصـح إلزامـاً للخصـم ,  )٣(» طهارتان أنى يفرتقان لتساوهيام يف املعنى: للحنفية
بأنه يقول بحكم األصل هلذه العلة فيجب أن يقول بحكم الفرع لوجود العلة وإن مل يكن 

 .)٤(قياساً 
تقـدم حكـم الفـرع عـىل ) جاز: ()٥(ر الدين الرازي قالأي فخ) الفخر(اإلمام ) و(

, يستند إليه حالة التقدم دفعـاً  للمحـذور املـذكور ) مع دليل قبيل(حكم األصل إذا كان 
بعض كمعجـزات  ىل مدلول واحد وإن تأخر بعضها عنوبناء عىل جواز دليلني أو أدلة ع

   
وأصحابه لغزو بني املصطلق من خزاعة, وهبذا جزم ابن عبد الرب, وسبقه ابـن  رشع وقت خروج النبي   )١(

سنة ست, ورجح احلافظ ابن حجـر : سعد وابن حبان, وكانت هذه الغزوة سنة مخس , وقال ابن إسحاق
خاري عن موسى بن عقبة أهنا كانـت سـنة أربـع األول, وهو قول قتادة وعروة وغريمها, وأما ما ذكره الب

, ثـم ذكـر أن الـذي يف » كأنه سبق قلم, أراد أن يكتب سنة مخس فكتب سـنة أربـع « : فقد قال ابن حجر
, )١/٤٣٢(فـتح البـاري : انظـر. مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق عند احلاكم وغريه أهنا سنة مخس

 ).٣/١٤١(تذكار , االس)٢/٤٨(, طبقات ابن سعد )٧/٤٢٩,٤٣٠(
وال جيـزئ طهـارة مـن : قال الشـافعي« :  −باب نية الوضوء−» األم « من ) ٨/٩٤(قال املزين يف خمترصه   )٢(

:  عىل من أجاز الوضوء بغـري نيـة بقولـه  −يعني الشافعي–غسل وال وضوء وال تيمم إال بنية, واحتج 
 .» ان فكيف يفرتقان وال جيوز التيمم بغري نية, ومها طهارت) األعامل بالنيات(

, وممن صححه بقصد إلزام اخلصم اآلمدي وابن احلاجب واهلندي )٢/٢٢٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
ــامم ــن اهل ــر. واب ــام : انظ ــع رشح العضــد )٣/٣١٥(اإلحك ــة الوصــول )٢/٢٣٢(, املخترصــ م , هناي

 ).٣/١٣٨(, التحرير مع التقرير )٨/٣٥٦٦(
 ).٢/٢٢٩(شية البناين تقريرات الرشبيني مع حا  )٤(
لو مل يوجد عـىل حكـم الفـرع دليـل إال ذلـك : واحلق أن يقال« : , ونص عبارته)٢/٢/٤٨٧(املحصول   )٥(

كان هذا احلكم حاصالً من غري : القياس مل جيز تقدم الفرع عىل األصل; ألنه قبل هذا األصل يلزم أن يقال
ة فيكون ذلك كالنسخ, وأما إن وجد قبل ذلك دليـل دليل, وهو تكليف ماال يطاق, أو ما كان حاصالً ألبت

 .» آخر سو القياس يدل عىل ذلك احلكم فجائز, فإن ترادف األدلة عىل مدلول واحد جائز 



אאאאאFאE א 

 

وقد سبق اإلمام إىل ما قالـه أبـو ,  )١(املتأخرة عن املعجزة املقارنة البتداء الدعوة النبي 
 .)٣(وابن الصباغ )٢(احلسني
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٢/٢٣٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
هـان , واجلـويني يف الرب)٢٥٦(, وسبقه أيضاً الشريازي يف املعونة يف اجلـدل ص)٢/٢٧٢(املعتمد : انظر  )٢(

جيوز من صاحب الرشع أن يودع فـيام يرشـع « ): ٣٩٩(, وقال أيضاً يف الكافية يف اجلدل ص)٢/١٠٩٤(
 .» آخراً معنى يستدل به عىل حكم أو وصف يف يشء قد تقرر ثبوته فيام رشعه أوالً 

مـارات الذي حكاه الزركيش عن ابن الصباغ إطالق امتناع هذا الرشط, وجتويز أن يكـون احلكـم عليـه أ  )٣(
 ).٣/٢٠٠(, تشنيف املسامع )٥/١٠٩(البحراملحيط : انظر. متقدمة ومتأخرة

عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد, أبو نرص البغدادي الشافعي الفقيه األصـويل, أحـد : وابن الصباغ هو  
اً ورعاً صاحلاً ٤٠٠األئمة, فقيه العراق, ولد سنة  , قال  هـ, وتفقه عىل القايض أيب الطيب, وكان خريِّ زاهداً

الشـامل يف الفقـه, مـن أجـلِّ كتـب : , من مصـنفاته"كملت له رشائط االجتهاد  ": أبو الوفاء ابن عقيل
 .هـ٤٧٧الشـافعية, والكامل يف اخلالف مع احلنفية, والعمدة يف أصول الفقه, تويف سنة 

فعية البـن قـايض , طبقات الشـا١٠١, العقد املذهب ص)٥/١٢٢(طبقات ابن السبكي : انظر ترمجته يف  
, العـرب يف خـرب مـن غـرب )١٨/٤٦٤(, سري أعالم النـبالء )٣/٢١٧(, وفيات األعيان )١/٢٥١(شهبة 

)٣/٢٨٩.( 
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طْ ــــــةً رشَ ل ــــــالنَّصِّ مجُ ــــــهُ ب  ثبوتُ
  

طْ  َ ــــرتَ ـــمِّ ذا ال يُشْ  قـــومٌ وعنــــد اجلَ
  

ــــهْ جَّ ــــا امجــــاعٍ ونــــصٍّ حُ تِفَ  وال انْ
  

ـــهْ  جَّ ي واحلُ ـــدِ ـــفَ اآلمِ لْ فقِ خُ ـــالوَ  ب
  

ــــتُ  ــــ: قل ىضَ ــــيام مَ ــــهِ فِ  وذا لِقولِ
  

ناقِضـــا وغـــريُ منصـــوصٍ  ـــى مُ  )١(أَتَ
  

ويطلـب بالقيـاس تفصـيله ) مجلـة(حـال كونـه ) بالنص(أي حكم الفرع ) ثبوته( 
فلوال العلم بورود مـرياث اجلـد مجلـة ملـا  :قالوا, )٢(منهم أبو هاشم) قوم(ذلك ) رشط(

) ذا ال يشـرتط(أي اجلمهور فـ) عند اجلم(أما ) و(,  )٣(جاز القياس يف توريثه مع األخوة 
تارة » أنت عيل حرام«وا ذلك االستدالل بأن الصحابة وغريهم قاسوا وردُّ , )٤(كروهبل أن

   
   :, هو قوله٣٣٧زاد عليه بيتاً آخر يف مهع اهلوامع ل  )١(

ــه للمخترصــ ــار ذا يف رشح  واخت
  

 وهو الذي اجلـلُّ كـام قـال نصـــــر
  

 

, والغـزايل يف املستصـفى )٤٤٣(, والشـريازي يف التبرصـة ص)٢/٢٧٤(عتمد نسبه إليه أبو احلسني يف امل  )٢(
 ). ٢/٢/٤٩٨(, والرازي يف املحصول )٢/٣٣٠(
بَّى إحـد قـر البرصـة, ولـد : وأبو هاشم هو   عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي, نسبةً إىل جُ

األبـواب الكبـري : ليـه, مـن مؤلفاتـههـ, أحد رؤوس املعتزلة, كـان صـانعاً للكـالم مقتـدراً ع٢٤٧سنة 
 .هـ٣٢١والصغري, تويف سنة 

, فضـل االعتـزال وطبقـات املعتزلـة ٩٤, طبقـات املعتزلـة ص)١١/٥٦(تـاريخ بغـداد : انظر ترمجته يف  
 ).٤/١٧(, لسان امليزان )١٥/٦٣(, السري )٢/٨٧(, وفيات األعيان ٣٠٤ص

: انظـر.واإلمجـاع] ١١:النساء[ چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ه چ: عاىلوالدليل عىل مرياثه مجلة إطالق النص يف قوله ت  )٣(
 ).  ٣٣٤(الثامر اليوانع ص

, املستصــفى )٤٤٣(, التبرصــة ص)٢/٢٧٤(املعتمــد : انظــر مــذهبهم ودليلــه والــرد عــىل املخــالف يف  )٤(
, )٢٩٥(, اجلدل البن عقيـل ص)٤/١٣٦٧(, العدة أليب يعىل )٣/٣١٥(, اإلحكام لآلمدي )٢/٣٣٠(

, التحريـر )٥/١١٠(, البحـر املحـيط )٨/٣٥٦٦(, هناية الوصول )٢/٢٣٣(رشح العضد  املخترص مع
 ).٤/١١٢(, رشح الكوكب املنري )٣/٣٠١(مع التيسري 

رشوط يف الفرع 
مردودة عند 

 اجلمهور 
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, وتارة عـىل الظهـار, وهـو قـول ابـن )١(عىل الطالق فتحرم, وهو قول عيل بن أيب طالب
, وعـىل )٤(, وعـىل األول مالـك)٣(, وتارة عىل اإليالء, وهو قول أيب بكر وعمـر)٢(عباس

 ال مجلـةً  ريض اهللا عنهم, ومل يوجد يف ذلـك نـصٌّ  )٦(ث الشافعي, وعىل الثال)٥(الثاين أمحد
 .)٧(وال تفصيالً 

 إمجـاع( )٨( ]القصـر للـوزن) [انتفا(يشـرتط يف الفرع عند اجلمهـور أيضـاً ) وال( 
حلكمه, أي ال يشرتط انتفاء واحد منهام بل جيـوز القيـاس ) بالوفق ونص حجة /٥٥ل/

جيـوز عنـد انتفـائهام ال عنـد خمــالفتهام; ألن القــياس ال مع موافقتهام أو أحدمها له, كام 

   
, وصـححه ابـن حـزم يف املحـىلَّ )٤/٩٥(, مصنف ابـن أيب شـيبة )٦/٤٠٣(مصنف عبد الرزاق : انظر  )١(

)٩/٣٠٢.( 
 ).٩/٣٠٣(, وصححه ابن حزم يف املحىلَّ )٦/٤٠٤(مصنف عبد الرزاق : يف أحد قوليه, انظر  )٢(
, مصـنف ابـن ايب شـيبة )٦/٣٩٩(مصـنف عبـد الـرزاق : , انظـر{ وهو القول اآلخر البـن عبـاس  )٣(

 ., ومل أجد يف يشء من هذه األصول عزوه إىل أيب بكر)٥/٥٧٦(, سنن البيهقي )٤/٩٦(
وهـي عبـارة العضـد يف رشح » فيكـون إيـالء وتارة عـىل اليمـني « : كان األجدر باملصنف أن يقول: تنبيه

 ).٣٣٥(, واألزهري يف الثامر اليوانع ص)٣/٢٠٢(, والزركيش يف تشنيف املسامع )٢/٢٣٣(املخترص 
 ).١/١٥٢(القوانني الفقهية : , وانظر)٥/٣٩٣(, )٣/١٠٦: (انظر  قول مالك يف املدونة  )٤(
اإلنصـاف : هـو يمـني, انظـر: هـو املـذهب, وعنـهو) ٣٦٥(مسائل اإلمام أمحد روايـة ابنـه عبـد اهللا ص  )٥(

 ).٥/٢٥٣(, كشاف القناع )٨/٤٨٦(
أنت عيل حرام , مل يقع : ولو قال الرجل المرأته« ): ٥/٢٧٩( −احلجة يف البته وما أشبهها−» األم «قال يف   )٦(

» فارة يمـني أردت حتريمها بال طالق مل تكن حراماً وكانت عليه ك: وإن قال.. به طالق حتى يريد الطالق
 ).٣/٢٨٣(, املنهاج مع مغني املحتاج )١٣٥٤(روضة الطالبني ص: وانظر

دلـيالً آخـر ملـذهب : , وانظـر)٣/٢٠٢(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٢٣٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(
 ).٤/٣٢٨(اجلمهور يف املنهاج للبيضاوي يف رشحه لألسنوي 

 ).ب(سقطت من   )٨(
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أي حجة اإلسالم ) اآلمدي واحلجة(سـيف الدين ) خـلف( )١(خيـالف اإلمجــاع والنص
الغزايل يف اشرتاطهام انتفاءمها مع جتويزمها دليلني عىل مدلول واحـد نظـراً إىل أن احلاجـة 

, بخالف مسألة )٢(ص وإن مل تقع مسألته بعدإىل القياس إنام تدعو عند فقدان اإلمجاع والن
 .)٣(ابن عبدان السابقة فإهنا ال تدعو إليه عنده إال عند فقدمها ووقوع مسألته

مطلقة واألصل عدم التقييد فال يرتكـب  )٤(ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ: وأجيب بأن أدلة القياس نحو
ئدة الـنص ثبـوت , وفائدة القياس مع النص زيادة معرفة العلة أو احلكم, وفا)٥(إال بدليل
 .)٦(احلكم
وغـري (قريباً ) لقوله فيام مىض(الكالم ) ذا(لكن ) و(عىل األصل  )٧(متوركاً ) قلت( 

وخمالفاً له حيث نفى هنا اشـرتاط انتفـاء الـنص ) أتى مناقضا(بام الوفاق حاز ) منصوص
نهام بأن مـا , وأما مجع الزركيش بي)٩(فهذا تناقض ال يمكن اجلمع بينهام, )٨(وفيام تقدم أثبته

فيـه نظـر, فكيـف « : فقـال العراقـي, )١٠(تقدم يف الفرع نفسه وهذا يف النص عىل مشبهه
   
, كـام سـينبِّه عليـه النـاظم » وال يكون منصوصـاً بموافـق « (): ررة من قوله فيام سبق صهذه املسألة مك  )١(

 .والشارح تبعاً للمحيل وغريه, فانظر اخلالف يف هذه املسألة هناك
 ).٣/٣١٤(, اإلحكام )٢/٣٣١(املستصفى   )٢(
 ).١٤٧(ما سبق ص: , وانظر)٢/٢٧٢(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٣(
 ).٢: (سورة احلرش  )٤(
 ).٢/٢٧٢(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٥(
 ).٣/٦٦٩(, الغيث اهلامع )٣/٢٠٢(تشنيف املسامع   )٦(
الً صاحب األصل اخلطأ, من قوهلم  )٧( َمِّ ك الذنب عليه: أي حمُ , )١٥/٢٧٩(لسـان العـرب : انظر. محله: ورَّ

 ).١٢٣٥(القاموس املحيط ص
 ).٢١١(ما تقدم ص: انظر  )٨(
ــاين رش:  انظــر  )٩( , رشح الكوكــب الســاطع )٣٣٨(, مهــع اهلوامــع ص)٢/٢٣١(ح املحــيل بحاشــية البن

)٢/١٩٨.( 
 ).٣/٢٠٣(تشنيف املسامع   )١٠(
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يتخيل أن النص عىل مشبهه يمنع جريان القياس فيه?وهل النص عـىل مشـبهه إال الـنص 
 .)١(»عىل أصله الذي هو مشبهه, وذلك مقتض للقياس ال مانع منه 

ع الزركيش بام ذكره بني الكالمني ال يصلح إن مج« : وحاصله كام قاله شيخ اإلسالم
, فاملخالفة بينهام ظاهرة كام تقرر   .)٢(»مجعاً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــقِّ يتِ ــــلُ احل ــــةُ أَهْ لَّ ــــعُ العِ  الراب
  

ــتِ  بـِ ـــلِ أَثْ فٌ وحكـــمَ االَصْ ـــرِّ عَ  مُ
  

   
 ).٣/٦٧٠(الغيث اهلامع   )١(
 .ب/١٣٦حاشية األنصاري, ل   )٢(
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ــــي نَفِ ــــفَ احلَ لْ هِ ال الــــنَّصِّ خُ  هبــــذِ
  

..................................  
  

صـف اجلـامع بـني األصـل وويعرب عنها بال )١( )العلة(من أركان القياس  )الرابع( 
, ويف معناها حيثام أطلقت عىل يشء يف كالم محلـة الرشـع أقـوال ينبنـي عليهـا )٢(والفرع

ـمُ (العلـة ) يت(إن :) )٤(أهـل احلـق(, فقال )٣(مسائل تأيت للحكـم, فمعنـى كـون ) فرِّ عَ
, فـإذا قـال )٥(رمـة املسـكر كـاخلمر والنبيـذاإلسكار علة أنه معرف, أي عالمـة عـىل ح

   
, لسـان العـرب )٤٢٦(خمتـار الصـحاح ص: انظـر. تأيت العلة يف اللغة بمعنى السـبب والعـذر واملـرض  )١(

)٩/٣٦٧.( 
وسمي الوصف اجلامع علة ألن تأثريه يف احلكم كتأثري العلة يف املريض, وقيل ألنه ينقل حكم األصـل إىل   )٢(

, قواطـع )٣٣٦(الثامر اليوانـع ص: الفرع , كاالنتقال بالعلة من الصحة إىل املرض, وقيل غري ذلك, انظر
 .)٥/١١١(, البحر املحيط )٢/٣٠١(, أصول الرسخيس )٢/١٤٠(األدلة 

 ).٢/٢٣١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
ف أو العالمة, والذي محلهم عليه هو ما ذهبوا إليه مـن : يعني األشاعرة, فإهنم هم القائلون بأن العلة   )٤( املعرِّ

أهـل : عند أهل احلـق −ال يبعثه يشء عىل يشء عندهم, واحلق −تعاىل −أن أحكام اهللا ال تعلل, ألن الرب
وعزاه ابن تيمية إىل طوائف مـن أصـحاب أيب حنيفـة  −أن اهللا خيلق حلكمة ويأمر حلكمة −السنة واجلامعة 

رفـع احلاجـب : انظـر. والشافعي ومالك وأمحد وغريهم, وإىل األكثر من أهل احلديث والتفسري والكالم
, )٣٧٧, ٨/٨٩(, جمموع فتاو ابـن تيميـة )٢/١٥٦(, رشح املقاصد )٣٣١(, املواقف ص)٤/١٧٦(

, وانظـر أيضـاً يف الـرد )٣١٩(ردَّ العالمة ابن القيم عىل شبه نفاة التعليل يف شفاء العليـل مـن ص :وانظر
, املسائل املشرتكة بـني أصـول الفقـه وأصـول )٨/٣٤٩٣(, هناية الوصول )٢/١٣٥(التوضيح : عليهم

 ).٢٨٦(الدين ص
الصرييف وابن عبدان وإىل أيب زيد  , وهذا القول نسبه الزركيش عىل)٢/٢٣١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

من احلنفية, وحكى عن سليم يف التقريب نسبته إىل بعض الفقهاء, واختاره أبو بكر الباقالين وأبو إسحاق 
الشريازي والرازي والبيضاوي واهلندي من الشافعية, وأبو يعيل القـايض وأبـو اخلطـاب والطـويف وابـن 

, )٢١٦(, اللمـع ص)٣/٢٢٣(, تلخـيص التقريـب )٥/١١٢(ط البحر املحي: انظر. النجار من احلنبلية
, هنايـة الوصـول )٤/٥٣(ومـع هنايـة السـول ) ٣/٣٩(, املنهـاج مـع اإلهبـاج )٢/٢/١٩٠(املحصول 

, رشح )٣/٣١٣(, خمترص روضة الناظر مع رشحـه )٤/٦١(, التمهيد )٤/١٣٨٥(, العدة )٨/٣٢٥٨(
 ).٤/٣٩(الكوكب املنري 

: الركن الرابع 
 العلة 
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حرمت اخلمر إلسكارها, فاملفاد بالنص بقطع النظر عن العلة ثبـوت احلرمـة يف : الشارع
اخلمر يف ذاته, واملفاد بالتعليل باإلسكار أن عالمة ثبوت احلكم اإلسكار, إذ ال فائـدة لـه 

ذٍ فهي والنبيـذ ســواء سو ذلك فيستفاد من ذلك أن خصوصـية اخلمـر ملغاة, وحينئـ
 . )١(لوجـود العالمـة فيهـام

أي كونه أصالً يقاس عليه وإال فـاحلكم نفسـه ثابـت بـالنص أو ) وحكم االصل(
/ ٥٦ل/ )٣(هذا ما عليه أصحابنا) النص(بـ) ال(العلة ) هبذه(عىل هذا ) أثبت( )٢(اإلمجاع

 . )٤(نه املفيد لثبوت احلكمثابت بالنص ال هبا; أل: أي احلنفية يف قوهلم) خلف احلنفي(
مل يفده بقيد كون حمله أصالً يقاس عليـه بـل أفـاده أصـل ثبوتـه, واملـدعى أن : قلنا

حكم األصل من حيث إنه أصل يلحق به غريه ثابت واملفيد له العلة, إذ هي منشأ التعدية 

   
 ).٢/٢٣١(تقريرات الرشبيني   )١(
 ).٢/٢٣١(, تقريرات الرشبيني )٢/٢٧٣(حاشية العطار   )٢(
يعني األكثر , فإن فيه وجهني للشافعية حكامها الزركيش ثم حكى عـن الصـرييف تـرجيح مـا ذهـب إليـه   )٣(

األكثر, ورجحه أيضاً ابن برهان , وحكاه عن الشافعية الغزايل والرازي واآلمدي واهلنـدي, ومل يرجحـوا 
, وهو  مذهب السمرقنديني من احلنفية واختاره صاحب امليزان مـنهم, وهـو الصـحيح مـن مـذهب شيئاً

, )٢/٢٧٤(, الوصــول إىل األصــول )٢/٣٤٦(, املستصــفى )٥/١٠٤(البحــر املحــيط : انظــر. مالــك
, )٦٣٦(, ميزان األصول ص)٨/٣٥٢٨(, هناية الوصول )٣/٣٠٩(, اإلحكام )٢/٢/٤٣٠(املحصول 

 ).٢/٨٢(نرش البنود , )٣/٢٩٥(تيسري التحرير 
, )٣/٢٩٥(, تيسـري التحريـر )٣/٤٦٣(أصـول البـزدري مـع كشـف األرسار : انظر مذهبهم وأدلته يف  )٤(

رشح : , وهو أيضاً مـذهب احلنابلـة , انظـر)٢/١٣٩(, التنقيح مع التوضيح )٢/٢٩٣(فواتح الرمحوت 
وجهاً ثالثـاً بالتفصـيل بـني أن يف هذه املسألة ) ٢/٣٤٧(, وحكى يف املستصفى )٤/١٠٢(الكوكب املنري 

« : تكون العلة منصوصة فيجوز إضافة احلكم إليها يف حمل النص, كالرسقة مثالً وإال فال, قـال الزركيشـ
ج » وهو غريب  , وهو أن احلكم ثبت يف األصل  −أعني الزركيش–, ثم خرَّ من كالم السمعاين وجهاً رابعاً

, قال , قواطـع األدلـة )٥/١٠٤(البحـر املحـيط : انظـر. » ن برهـان وكذا قال ابـ« : بالنص والعلة مجيعاً
)٢/١١٨.( 

حكم األصل 
ثابت بالعلة ال 
بالنص خالفاً 

 للحنفية 
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 .)١(املحققة للقياس
ه عىل خطأ ابن احلاجـب يف ووجه ذكر هذه املسألة هنا التنبي« : )٢(قال الويل العراقي

أن حكـم األصـل ثابـت بالعلـة عـىل تفسـريها  )٣( ]عـىل[إن أصحابنا بنوا قـوهلم : قوله
مع تفسريهم العلة باملعرف, ووجـه  )٤( ]هذا[بالباعث, فأشار ابن السبكي إىل أهنم قالوا 

ور توهم ابن احلاجب ذلك أنه جعل العلة فرعاً لألصل أصالً للفرع خوفاً مـن لـزوم الـد
ةً لـه وهـي إنـام عرفـت بـه لـزم الـدور, واحلـق  فَ رِّ عَ فإهنا مستنبطة من النص فلو كانت مُ
تفسريها باملعرف بمعنى أهنا نصبت أمارة يستدل هبا املجتهد عىل وجود احلكم إذا مل يكن 
عارفاً به وجيوز ختلفه يف حق العارف, كالغيم الرطب أمارة املطر وقـد يتخلـف, وختلـف 

بة للعارف ال خيرجها عـن كوهنـا أمـارة, فاتضـح أن العلـة هـي املعـرف يف املعرفة بالنس
 .)٥(»ر األصل والفرع وال يلزم الدو

ثِّ   .................................. ـــــــؤَ ـــــــلَ املُ يفِ  ُرقي ـــــــهِ وَ اتِ  بِذَ
  

   
, وقد ذهـب مجـع مـن األصـوليني )٢/٢٣١(رشح املحيل بحاشية البناين ومعه تقريرات الرشبيني : انظر  )١(

منهم الغزايل والرازي واآلمدي وابن احلاجب واهلندي وابن اهلامم إىل أن اخلـالف هنـا لفظـي, وخـالفهم 
, املحصـول )٢/٣٤٦(املستصـفى : انظـر.» التعليل بالقارصة : بل له فوائد كثرية, منها« : قالالزركيش ف

, )٨/٣٥٢٩(, هناية الوصول )٢/٢٣٢(, املخترص مع رشح العضد )٣/٣١٠(, اإلحكام )٢/٢/٤٣١(
 ).٣/٢٠٦(, تشنيف املسامع )٥/١٠٥(, البحر املحيط )٣/٢٩٤(التحرير مع التيسري 

, وانظـر قـول ابـن )٣/٢٠٤(, وهو نحو كـالم الزركيشـ يف تشـنيف املسـامع )٣/٦٧٠(الغيث اهلامع   )٢(
مـا « ): ٣/٢٠٥(, لكن قال الزركيش يف تشنيف املسامع )٢/٢٣٢(احلاجب يف خمترصه مع رشح العضد 

: , قلـت»عىل ابن احلاجب يف نقله عن األصحاب ممنوع; فـإن الغـزايل قـد ذكـره  −يعني املصنف–أنكره 
 ). ٣/٣١٠(, اإلحكام )٢/٣٤٦(املستصفى : انظر. اآلمديوذكره أيضاً 

 ) .٣/٦٧٠(انظر الغيث اهلامع . تشوش املعنى ليست يف الغيث اهلامع, وزيادهتا   )٣(
 .ساقطة من كلتا النسختني وهي ثابتة يف الغيث اهلامع, وقد استدركتها منه ليستقيم هبا الكالم   )٤(
, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح )٥٣٧, ٢/٥١٥(شـفاء الغليـل : انظر سبب اخلالف يف هذه املسألة يف  )٥(

 ).٣٧٨(, سالسل الذهب ص)٢/٢٣٢(العضد 
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ــــةُ التــــأثريُ عنهــــا حــــادِثُ  واحلجَّ
  

ــــثُ  نــــا واآلمــــديُّ باعِ بِّ ــــنْ رَ  مِ
  

يف احلكم بناء عىل أنه يتبع املصلحة واملفسدة, وإليـه ) ر بذاتهاملؤث(إن العلة :) قيل(و
, وحاصل مذهبهم كام قالـه )١(املعتزلة  قول وهو) ويف(مع التكملة أشار بقوله من زيادته 

أن كالً من حسن اليشء وقبحه لذاته وأن احلكم تابع حلسنه أو قبحـه الـذايت  )٢(ابن قاسم
ه; ألنه يستلزم احلكم باعتبار الوصف الـذايت لـه مـن صف املعلل به مؤثراً لذاتوفيكون ال

 .)٣(حسنه أو قبحه
) التـأثري عنهـا(هي املؤثر فيه, ولكن : أي حجـة اإلسالم الغزايل) احلجـة(قال ) و(

بمعنـى أنـه تعـاىل جعـل  ,)٤(عز وجل ال بالـذات) ربنا(جعل اهللا ) من حادث(أي العلة 
   
معنى تأثريها بذواهتا أن العقل حيكم « : , وفرس التفتازاين تأثري العلة بذاهتا بقوله)٢/٢٠٠(املعتمد :  انظر  )١(

موجب, وكذا يف كل ما حتقـق بوجوب القصاص بمجرد القتل العمد العدوان من غري توقف عىل إجياب 
كـل مـن « : بقولـه» التوضيح « وال فرق عندهم بني العلة العقلية والرشعية, كام بينه يف » عندهم أنه علة 

فكام أن النار علة لالحرتاق  −وهم املعتزلة–جعل العلل العقلية مؤثرة بذواهتا جيعل العلل الرشعية كذلك 
فإن القتل العمد بغري حق علة لوجوب القصـاص أيضـاً  −حرتاقبال خلق اهللا تعاىل اال –عندهم بالذات 

املحصـول : , وانظـر مـذهب املعتزلـة والـرد عليـه يف)٢/١٣٣(التوضيح مع رشحـه التلـويح . » عقالً 
)٢/٢/١٧٩.( 

هو أمحد بن قاسم العبادي املرصي اإلمام العالمـة, أخـذ العلـم عـن النـارص اللقـاين والشـهاب عمـرية   )٢(
حاشـية عـىل رشح املحـيل, وحاشـية عـىل رشح الورقـات, : رع وفاق األقران, من مصـنفاتهوغريمها, وب

 .هـ٩٩٤وحاشية عىل رشح املنهاج, تويف باملدينة النبوية عائداً من احلج سنة 
 ).٣/١١١(, الكواكب السائرة )٣/٨١(, الفتح املبني )٨/٥٠٥(شذرات الذهب : انظر ترمجته يف  

 .)٤/٤٨(حاشية ابن قاسم   )٣(
: لكنه رصح يف مواضـع أخـر بأهنـا العالمـة, انظـر) ٢٠(, شفاء الغليل ص)١/٩٤(املستصفى : انظر  )٤(

, يدل عىل أن مـراده مـن )١/٩٤(, وله كالم آخر يف املستصفى أيضاً )٣٣٦, ٢٣٨, ٢/٢٣٠(املستصفى 
يكون السـبب بمعنـى ف« : كال التعبريين واحد, فإنه ملا ذكر أن من معاين السبب عند الفقهاء املوجب قال

العلة, وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان, فإن السبب يف الوضع عبارة عام حيصـل احلكـم عنـده ال بـه, 
   =ولكن هذا حيسن يف العلل الرشعية; ألهنا ال توجـب احلكـم لـذاهتا بـل بإجيـاب اهللا تعـاىل ولنصـبه هـذه 

 تعريفات أخر
 للعلة 
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ـ :تعلـق احلكـم أي رَ ثَّـقـق الوصـف أَ تعلق احلكم تابعاً لتحقق الوصف فـأينام حت له حصَّ
, وهـذا بخـالف ]كام يتبـع االنكسـار الرقبة والقدَّ  بعه يف احلصول كام يتبع املوتُ حزَّ واتَّ [

قول اجلمهور فإنه ال حتصيل عليه أصالً وإنام الوصف جمرد أمارة يعلم هبـا أن احلكـم قـد 
 .)١(تعلق من غري أن يؤثر تعلقه

عـىل احلكـم ) باعث(هي  )٣(وتبعه ابن احلاجب )٢( )اآلمدي(قال سيف الدين ) و(
املقصـود للشـارع مـن رشع  ]يكـون[بمعنى اشتامل الوصـف عـىل مصـلحة صـاحلة أن 

 .)٤(احلكم

  =  
مات املظهرة فشاهبت مـا حيصـل احلكـم األسباب عالمات إلظهار احلكم, فالعلل الرشعية يف معنى العال

ليم الـرازي , عـزاه إليـه الزركيشـ يف البحـر . » عنده  , )٥/١١٢(وقد وافق الغزايل عىل هذا التعريف سُ
عن بعـض األصـحاب , وقـال اهلنـدي يف هنايـة ) ٢/٨٣٣(وحكاه أبو إسحاق الشريازي يف رشح اللمع 

اره من احلنفية الرسخيس والبـزدوي والبخـاري, , واخت» وهو قريب ال بأس به « ): ٨/٣٢٥٩(الوصول 
قريب من هذا التعريف » الوصف اجلالب للحكم « : وتعريف القايض أيب يعىل وأيب الوليد الباجي هلا بأهنا

, التوضـيح )٤/٢٤٤(, أصول البزدوي مـع رشح البخـاري )٣٠٢, ٢/١٧٩(أصول الرسخيس : انظر. 
 .  ٧٢ود للباجي ص, احلد)١/١٧٥(, العدة أليب يعىل )٢/١٣٣(

بمعنى أنه يتبعه يف « : , ونص عبارة ابن قاسمخملّ , وما بني املعقوفتني فيه سقط )٤/٤٨(حاشية ابن قاسم   )١(
, وكام يتبع االنكسارُ الكرس  دَّ  .» احلصول كام يتبع املوتُ حزَّ الرقبة والقَ

 ).٣/٢٥٤(اإلحكام   )٢(
 ).٢/٢١٣(املخترص مع رشح العضد   )٣(
وهو « ): ٣/٦٧١(, وقال العراقي يف الغيث اهلامع )٣/٣٠٨(, تشنيف املسامع )٣/٥٤(اإلحكام :  انظر  )٤(

, عـن ابـن )٥/١١٣(وحكاه الزركيش يف البحر » حمكي عن بعض الفقهاء  −يعني تفسري العلة بالباعث–
التحرير مع التقريـر  :القطان وأيب عيل بن أيب هريرة, واختاره ابن اهلامم وابن عبد الشكور من احلنفية, انظر

وما بني املعقـوفتني فيـه تصـحيف يف كلتـا ). ٢/٢٦٠(, مسلم الثبوت مع رشحه لألنصاري )٣/١٤٢(
النسختني يوهم أن مقصود الرشع من رشع احلكم هو الوصف حال اشتامله عىل احلكمة, وليس كـذلك, 

 .امعأي احلكمة, كام يف اإلحكام وتشنيف املسامع والغيث اهل] تكون[والصواب 
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أراد بـه إثبـات غـرض حـادث لـه  /٥٧ل/ إن « :)١(قال الشيخ تقي الدين املقرتح 
ة فسميت باعثة جتـوزاً فهـذا تعاىل فهو حمال, وإن أراد أنه يعقبها حصول الصالح يف العاد

املحـال إال أن يتحقـق إذن مـن الشـارع يف  ]إطالق[ال جيوز إطالقه عىل الباري ملا فيه من 
 .)٢(»إطالقه وال سبيل إليه 

ونحـن معـارش الشـافعية إنـام نفرسـ العلـة بـاملعرف وال « : وقال صاحب األصل
ن الرب تعاىل ال يبعثـه يشء نفرسها بالباعث أبداً ونشدد النكري عىل من فرسها بذلك; أل

ه عليـه  من الفقهاء بالباعث أراد أهنا باعثة للمكلف عىل االمتثال, نبَّـربَّ عىل يشء, ومن عَ 
 .)١(, وسيأيت بيانه)٣(»أيب رمحه اهللا تعاىل 

   
واملقرتح لقب لـه لقـب بـه ألنـه كـان حيفـظ  –هو أبو الفتح مظفر بن عبد اهللا بن عيل بن احلسني املرصي   )١(

ولد سنة إحد  –املقرتح يف املصطلح, كتاب يف اجلدل أليب منصور الربوي, ورشحه أيضاً رشحاً مستوىف 
حسن األخالق, له عدة تصانيف, منها رشحه أو اثنتني ومخسامئة, وكان إماماً يف الفقه واخلالف ديناً ورعاً 

 .هـ٦١٢هذا, تويف سنة 
, تـاريخ اإلسـالم للـذهبي ١٥٣, العقـد املـذهب ص)٨/٣٧٢(طبقات الشافعية الكـرب : انظر ترمجته  

)٤٤/١٢٨.( 
, وابن قاسـم يف )٣/٦٧٢(, والعراقي يف الغيث اهلامع )٣/٢٠٨(حكاه عنه الزركيش يف تشنيف املسامع   )٢(

 .كام يف هذه املصادر] إهيام[, وما بني املعقوفتني تصحيف وصوابه )٤/٥٢(حاشيته 
, وقد نبه غري واحد عىل أن مراد اآلمدي من تفسـري العلـة )٤/١٧٦(رفع احلاجب : نحوه مفصالً يف انظر  )٣(

, أي اشـتامهلا عـىل  بالباعث أن تكون مشتملة عىل حكمة مقصودة للشارع مـن رشع احلكـم يقينـاً أو ظنـاً
املخترصـ : الح تعود علينا دون الغرض والعلة الغائية, وعليه فال معنى لتشنيع صاحب األصل, انظـرمص

ب, حاشـية اللقـاين /١٣٦, حاشية األنصاري, ل )٥/١٢٤(, البحر املحيط )٢/٢١٣(مع رشح العضد 
 «): ٢/٢٧٥(, وقـال العطـار أيضـاً يف )٢/٢٧٤(, حاشـية العطـار )٢/٢٣٣(أ, حاشية البناين /٨٨ل 

, هذا أمر خمرتع لوالد املصنف ال معنى له; ألن البعث للحاكم عىل رشع ... أراد أهنا باعثة للمكلف: قوله
, يعني أن البعث إنام هو البعث للحاكم عـىل رشع » احلكم, أي إظهار تعلقه بأفعال املكلفني ال للمكلف 

وكيف نطبق « ): ١/٥٨٠(رر اللوامع احلكم ال البعث للمكلف كام زعم قائله, وهلذا قال الكوراين يف الد
   =قـول الغـزايل هـذا يف املستصـفى : , وانظر» عىل ما ذكره ... ال نعني بالعلة إال باعث الرشع: قول الغزايل
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ــــهْ ــــةً ورافِعَ افع ــــي دَ فِ ــــد تَ  وق
  

ــــهْ  ــــاً واقِعَ ــــرينِ أيض ــــةَ األم اعل  فَ
  

دْ رَ ـــد وَ ـــاً ق ـــاً جليَّ ـــفاً حقيقي  وص
  

ن ـــرَّ َدَ مُ فٍ اط ـــرْ ـــفَ عُ ـــبطاً أو وص  ضَ
  

ـــى ـــد أَتَ ـــاً ق ـــذا األصـــحُّ لُغويّ  ك
  

ـــثٌ أو حُ  ـــمَ رشعٍ ثال ـــى: ك تَ ـــمْ مَ عَ  نَ
  

ــــمّمَ  ــــاً أُتِ ــــراً حقيقيَّ ــــهُ أم  علولُ
  

تَــى  ال بِـــ  »ال«بـــ : قلــتُ  ــمْ «قبــلَ مَ عَ  »نَ
  

 ـــرَ ـــاً يُ ب ركَّ ـــوابُ أو مُ ـــو الصَّ  فه
  

ــرا ثَ ــنْ أَكْ ــزأَين أو مِ ــنْ جُ ــامَ مِ ــد ق  ق
  

ـــأن يتَّ  فقـــطْ هـــا اخلمـــسُثالثُ   ْلصِ
  

..................................  

ـلَّ )دافعة(العلة ) وقد تفي(  للحكم غري رافعة له كالعدة إذا علل هبا فإهنـا تـدفع حِ
تفي ) و(كام لو كانت عن شبهة ال ترفع نكاح الزوج , )٢(النكاح من غري الزوج وال ترفعه

إنه يرفع حل االستمتاع وال يدفعه جلـواز النكـاح بعـده, غري دافعة له كالطالق ف) رافعة(
كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعـه ) أيضاً (أي الدفع والرفع ) فاعلة األمرين(وتفي 

 .)٣(إذا طرأ عليه
٤(وهذه املسألة لبيان قوة العلة عىل دفع احلكم ورفعه وأقسام ما تقو(. 

  =  
أيضاً األدلة عىل أن األحكـام معللـة بمصـالح العبـاد والـردَّ عـىل شـبه املخـالفني يف : , وانظر)٢/٣٤٦(

 ).٢٠٤(, شفاء الغليل ص)٣/٣٦١(, اإلحكام )٢/٢/٢٣٧(املحصول 
 ).٢٣٧(ما سيأيت ص: انظر  )١(
أي ال ترفع حلَّ نكاح الزوج, بل الزوجية باقية معها, ولكن منعت حلَّ االستمتاع, واملعنى أهنا تدفع حل   )٢(

, تشـنيف )٣٤٠(الـثامر اليوانـع ص: انظـر. النكاح إذا وجدت يف ابتدائه, وال ترفعه إذا وجدت يف أثنائـه
ويؤخـذ مـن ). ٢/٢٣٣(, رشح املحـيل بحاشـية البنـاين )٣/٦٧٢(, الغيـث اهلـامع )٣/٢٠٩(املسامع 

 . كالمهم أن الرافعَ الطارءُ عىل احلكم, والدافعَ هو الطارءُ عليه احلكم 
, املنهـاج مـع )٢/٢/٤٣٦(, املحصـول )٢/٨٣٧(رشح اللمـع : انظر هذه املسألة وأقسامها وأمثلتها يف  )٣(

 ) .٢/٨٣(, نرش البنود )٤/٤٤(, رشح الكوكب املنري )٥/١٧٣(حر املحيط , الب)٣/١٥٣(اإلهباج 
 ) .٢/٢٣٣(أي ما تقو عليه, انظر تقريرات الرشبيني مع حاشية البناين   )٤(

 تقسيامت العلة 
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رصح النكاح وعدم االستمتاع, وقـد  ثم إن املعلل هنا هو احلكم العدمي كعدم حل
ابن احلاجب بأنه قد يعلل احلكم العدمي بوجود املـانع, بمعنـى أن وجـوده علـة النتفـاء 

 .)١(احلكم
إن العلـة هـي معـرف « : وإنام ذكر هذه املسألة هنا دفعاً ملا يتوهم من قولـه السـابق

 .)٢(يشمل احلكم العدميأن املراد احلكم الوجودي فقط, فنبه عىل أن املراد ما » احلكم 
وهو ما يتعقل يف نفسه مـن غـري توقـف عـىل ) وصفاً حقيقياً  واقعة(وقد تفي العلة 

عرف أو غريه من لغـة أو رشع, وإن كـان تعريـف الوصـف للحكـم ال يسـتفاد إال مـن 
, كالطعم يف الربا فإنه متعقل يف نفسه مدرك بـاحلس, ال خفيـاً ) جلياً ( )٣(الرشع أي ظاهراً

بحيـث ال ) قـد ورد منضـبطاً (لرحم أو اإلنزال فال تعلل به العدة ألنه قد ختفـى كعلوق ا
خيتلف باختالف األفراد, فخرج املشقة بالنظر إىل القرص والفطر فال يعلـل بـه بـل يعلـل 

فٍ اطَّـرد( )٤(باملسافة, وال خالف يف التعليـل بـذلك ـرْ بحيـث ال خيتلـف ) أو وصـفَ عُ
ة يف الكفاءة فإنه لو اختلف باختالفها جلاز أن يكـون باختالف األوقات, كالرشف واخلس

 .)٥(دون غريه من األوقات فال يعلل به /٥٨ل/ ذلك العرف يف زمن النبي 
   
, وبه يندفع ما قاله العالمـة النـارص يف )١/٤٠٥(, بيان املخترص )٢/٧(املخترص مع رشح العضد : انظر  )١(

تقريـرات : انظـر. الـدافع أو الرافـع للحكـم مـانع للحكـم ال علـة لـه أ من أن الوصف/٨٨حاشيته, ل
 ) .٢/٢٣٣(الرشبيني مع حاشية البناين 

 ) .٢/٢٣٣(تقريرات الرشبيني مع حاشية البناين   )٢(
 .أ /١٣٧, حاشية األنصاري ل)٢/٢٧٥(رشح املحيل بحاشية العطار : انظر  )٣(
, املحصـول )٣/٢٥٣(اإلحكام لآلمدي : قيقي املنضبط يفانظر حكاية االتفاق عىل التعليل بالوصف احل  )٤(

, إرشـاد )٣/٦٧٣(, الغيث اهلامع )٣/٢١٠(, تشنيف املسامع )٥/١٣٣(, البحر املحيط )٢/٢/٣٨٩(
 )  .٢/١٥٩(الفحول 

, وهـذه )٤/٤٦(, وذكره أيضـاً ابـن النجـار يف رشح الكوكـب )٢/٢٧٥(هذا تعليل العطار يف حاشيته   )٥(
, لكـن مـا يف املحصـول )٣/٢١٠(ئل املحصول كـام قـال الزركيشـ يف تشـنيف املسـامع املسألة من مسا

   =وهـي الرشـف واخلسـة, –جيـوز التعليـل باألوصـاف العرفيـة« : خيالف ما هنا, فإنه قـال) ٢/٢/٤١٣(
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التعليـل بـه, كحرمـة ) قد أتى(فإنه  )١( )لغوياً (تكون العلة وصفاً ) كذا األصح(و 
, فنقـول )٢(ة بالقيـاسالنبيذ فإنه يسمى مخراً كاملشتد من ماء العنب بناء عىل ثبـوت اللغـ

النبيذ حرام كاملشتد من ماء العنب بجـامع أن كـالً خيـامر العقـل, فمخـامرة العقـل هـو 
, وقيـل )٣(اجلامع يف القياس الثاين, والوصف اللغوي الذي الكالم فيه هو أنه يسمى مخـراً 

  =  
أن يكون مطـرداً : أن يكون مضبوطاً متميزاً عن غريه, والثاين: أحدمها: ولكن برشطني −والكامل والنقص

ف باختالف األوقات; فإنه لو مل يكن كذلك جلاز أال يكون ذلك العرف حاصالً يف زمـان الرسـول ال خيتل
 ٨/٣٥١٢(, وبمثـل تعليـل الـرازي علـل اهلنـدي يف هنايـة الوصـول », وحينئذٍ ال جيوز التعليل به( ,

ع اهلوامـع , والناظم يف مه)٣/٦٧٣(, والعراقي يف الغيث اهلامع )٣/٢١٠(والزركيش يف تشنيف املسامع 
, وتعليلهم هذا هو األظهر, ومقصودهم بيان أن الوصف العريف هنا ال يتحقق اطـراده مـا مل يعلـم ٣٤٠ل

جائز إذا كـان مطـرداً أو .. التعليل باألوصاف العرفية « : , وهلذا قال اهلنديحصوله يف زمن رسول اهللا 
هنايـة » أو حصول اإلمجاع عليـه  ل مضبوطاً متميزاً عن غريه ليعلم حصول ذلك العرف يف زمان الرسو

, لكن اعرتض القرايف عىل الرازي بأنه قد يعلم وجوده يف زمانه عليه الصالة السالم )٨/٣٥١٢(الوصول 
ثم يعلم انقطاعه ثم يعلم وجوده يف زماننا, فيتجه القياس مع عدم عمومه يف األوقـات, نفـائس األصـول 

,  )٤/٥٣(عطار, والعطار أفاده مـن ابـن قاسـم يف حاشـيته واملصنف أخذ هذا التعليل من ال). ٤/٣٣٦(
, وإما عـدوالً بـه إىل وجـه التعليـل  وابن قاسم حكاه عن الرازي يف املحصول فزاد فيه ونقص إما إيضاحاً

 .الذي جر عليه, واهللا أعلم 
جائز عىل املشـهور التعليل هبذا « : ذكره الرازي من أقسام العلة ومثل له, وكذلك اهلندي, وقال اإلسنوي  )١(

, هنايـة السـول )٨/٣٤٩٠(, هناية الوصول )٢/٢/٣٨١(املحصول : , وصححه أيضاً الفتوحي, انظر»
 ) .٤/٤٦(, رشح الكوكب املنري )٤/٢٥٥(

 ) .٨/٣٤٩٠(, وانظر له مثاالً آخر يف هناية الوصول )٢/٢٣٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
قياسـاً لغويـاً وقياسـاً : , وحاصل كالمه أن ههنا قياسـني)٢/٢٣٤(ناين تقريرات الرشبيني مع حاشية الب  )٣(

, والثاين كقياس النبيذ عىل املشتد يف  , فاألول كقياس النبيذ عىل املشتد من ماء العنب يف تسميته مخراً رشعياً
بالقيـاس  احلرمة بجامع أن كالً خيامر العقل, والقياس الثاين مبني عىل القياس األول, أي أن ثبـوت اللغـة

 .اللغوي ينتج عنه ثبوت القياس الرشعي باللغة الثابتة قبله بالقياس 

األصح التعليل 
بالوصف اللغوي 
 واحلكم الرشعي  
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 .)١(ال جيوز تعليل احلكم الرشعي باألمر اللغوي
ل حكامً رشعياً أيضاً كتعليل جواز رهن املشاع سواء كان املعلو )٢( )أو حكم رشع(

أم كان أمراً حقيقياً كتعليل حياة الشعر بحرمتـه بـالطالق وحلـه بالنكـاح  )٣(بجواز بيعه
دَّ بـأن العلـة )٥(ال تكون حكامً : , وقيل)٤(كاليد , إذ شأن احلكم كونـه معلـوالً ال علـة, ورُ

   
, )٣/٦٧٤(, الغيـث اهلـامع )٢/٢٣٤(رشح املحيل بحاشـية البنـاين : انظر هذه املسألة واخلالف فيها يف  )١(

وهـو ثبـوت –, وانظر اخلالف يف أصـل املسـألة )٤/٤٦(, رشح الكوكب املنري )٣٤١(الثامر اليوانع ص
 ) .١٥٧(ص فيام سبق −اللغة بالقياس

ذهب األكثر إىل جواز التعليل باحلكم الرشعي, حكاه عـنهم اهلنـدي والعراقـي وابـن النجـار, وكـذلك   )٢(
الزركيش, وحكى عن السهييل أنه هو الصحيح من مذهب األصوليني, واختاره أبـو إسـحاق الشـريازي 

. بد الشكور, ونسبه أبو اخلطاب إىل األصحاب من احلنابلةوالرازي وأتباعه, ومن احلنفية ابن اهلامم وابن ع
, املنهـاج مـع رشحـه اإلهبـاج )٢/٢/٤٠٨(, املحصول )٢/٣٣٥(, املستصفى )٢٢٠(اللمع ص: انظر

, رشح الكوكـب )٨/٣٥٠٩(, هناية الوصـول )٥/١٦٤(, البحر املحيط )٤/٤٤(, التمهيد )٣/١٤٢(
, مسـلم الثبـوت مـع رشحـه )٤/٣٤(ريـر مـع التيسـري , التح)٣/٦٧٤(, الغيث اهلـامع )٤/٩٢(املنري 

 ) .٢/٢٩٠(لألنصاري 
, روضـة الطـالبني )٣/٣٢٦(كشـاف القنـاع : ذهب اجلمهور إىل جواز رهن املشاع, ومنعه احلنفية, انظر  )٣(

, وانظر هذا املثـال ) ٦/٤٥٦(, املغني )١٠/١٥٢(, فتح القدير )١/٢١٢(, القوانني الفقهية )٦٢٢(ص
بيـع الكلـب بنجاسـته, وابـن حرمة , ومثل له الزركيش بتعليل )٢/٢٣٤( بحاشية البناين يف رشح املحيل
, رشح الكوكـب )٣/٢١١(تشـنيف املسـامع : , انظـر»من صح طالقـه صـح ظهـاره « : النجار بقوهلم

)٤/٩٢. ( 
نجاسته بناءً عـىل أن ذهب اجلمهور إىل أن شعر امليتة طاهر بناءً عىل أنه ال حتلُّه احلياة, وذهب الشافعي إىل   )٤(

, )١/٣٢٠(, حاشية ابـن عابـدين )٢/١٢٤(, )١/٥٧(, كشاف القناع )١/٧١(األم : احلياة حتلُّه, انظر
, وانظر هذا املثال )١/٢٠٣(, املبسوط )١/١٠٦(, املغني )١/٢٩٠(, املجموع )١/٨٩(مواهب اجلليل 

ــة الوصــول )٢/٢/٤١٢(يف املحصــول  ــاين , رشح املحــيل بحا)٨/٣٥١٢(, هناي , )٢/٢٣٤(شــية البن
 ) .٣/٢١٢(تشنيف املسامع 

, وحكاه اهلندي وصـاحب األصـل »وهو الصحيح عندي « : عزاه أبو اخلطاب إىل بعض املتأخرين, وقال  )٥(
, وزاد الفتوحي نسبته إىل بعض املتكلمـني . عن األقل, ونسبه ابن تيمية والفتوحي إىل ابن عقيل وابن املنِّيِّ =   
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 .)١(و غريهبمعنى املعرف فال بدع يف جعل حكمٍ معرفاً حلكم أ
معلولـه (كـان ) متـى(تكون العلة حكامً رشعيـاً ) نعم(أي ثالث األقوال ) ثالثٌ (و 

هذا مقتىضـ سـياق صـاحب : )٣(−كاملحقق–) قلت( )٢(ال إن كان غريه) أمراً حقيقياً أتم
اإلتيان ) ال(الخ ) متى(قوله ) قبل  » ال «(لفظة ) بـ(األصل وفيه سهو, وكان حقه اإلتيان 

 . )٤( )بنعم(
وذلك أن يف تعليل احلكم الرشعي باحلكم الرشعي خالفاً « : −أعني املحقق  −قال 

, هــل جيــوز تعليــل األمــر احلقيقــي بــاحلكم الرشــعي, قــال يف  وعــىل اجلــوازِ الــراجحِ
, فمقابله املانع من ذلك مع جتويزه تعليل احلكم الرشـعي )٥(»احلق اجلواز « : »املحصول«

, أي فإن كان املعلول حكامً رشعياً جاز كـون )٦(»يف املسألة  باحلكم الرشعي هو التفصيل
, وإن كان أمراً حقيقياً امتنع كوهنا حكامً رشعياً  اإلتيـان  :أي) فهـو( )٧(العلة حكامً رشعياً

  =  
ــر ــد : انظ ــول )٤/٤٤(التمهي ــة الوص ــري )٨/٣٥٠٩(, هناي ــب املن ة )٤/٩٢(, رشح الكوك ــودَّ , املس

 ) .٣/١٤٣(, اإلهباج )٢/٧٧١(
, )٣/٦٧٤(, الغيـث اهلـامع )٣/٢١١(, تشـنيف املسـامع )٢/٢٣٤(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )١(

 . بقة, وانظر أيضاً مناقشة هذا القول يف املصادر السا)١/٥٨٢(الدرر اللوامع للكوراين 
 ) .٤٦(مجع اجلوامع ص: انظر  )٢(
 ) .٢/٢٣٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 .إن كان املعلول أمراً حقيقياً ... ال : ثالثها: أي يقول  )٤(
 ) .٨/٣٥١٢(, وصححه أيضاً اهلندي يف هناية الوصول )٢/٢/٤١٢(املحصول   )٥(
 ) .٢/٢٣٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
, ورصح بحكايتـه اهلنـدي يف هنايـة الوصـول )٢/٢/٤١٢(هـذا القـول الـرازي يف املحصـول  أشار إىل  )٧(

, الغيــث اهلــامع )٣٤٣(, الــثامر اليوانــع ص)٢/٧٠٨(, وانظــر حكايتــه أيضــاً يف املســودة )٨/٣٥١٢(
)٣/٦٧٤. ( 
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 .)١(يف حكاية هذا القول ال ما اقتضاه سياق األصل) الصواب( »متى  «قبل  »ال  « ـب
احلاجـب اجلـواز إن كـان التعليـل بـه باعثـاً عـىل واختار ابن « : قال الويل العراقي

حتصيل مصلحة كتعليل رهن املشاع بجواز بيعه, واملنع إن كـان لـدفع املفسـدة كتعليـل 
 .)٢(»بطالن البيع بالنجاسة 

فهـو مـن مـدخول ) مركبـاً (وصـفاً ) أو: (قولـه »لغويـاً  «: ثم عطـف عـىل قولـه
إن حاصل مـا قبلـه تقسـيمها إىل مـا يكـون , وأشار به إىل تقسيم آخر للعلة, ف)٣(اخلالف

, ووجـه االنحصـار يف األربعـة كـام قالـه الـويل )٤(وصفاً حقيقياً وعرفياً ورشعياً ولغويـاً 
أن الوصف إن مل يتوقف عىل وضع فهو احلقيقي, وإن توقـف عليـه فـإن كـان « : العراقي

و من بعـدهم فهواللغوي أ /٥٩ل/الواضع الرشع فهو الرشعي أو غريه فإن كان العرب 
 .)٥(»فالعريف 

وحاصل ما هنا تقسيمها إىل ما يكون بسيطاً وهو ما ال جزء له كاإلسـكار, ومركبـاً 
وهو ما له جزء, وقد اختلف يف التعليل به عىل ثالثة أقوال فاألصح الذي عليـه اجلمهـور 

جـوب كتعليل و) من جزأين أو من أكثرا(الرتكيب  ) قد قام(التعليل به سواء ) ير(أنه 
 .)٦(القصاص بالقتل العمد العدوان ملكايفء

   
يف  , والكـوراين)٣/٢١١(الزركيشـ يف تشـنيف املسـامع : حكى هذا املذهب عىل الصواب مجاعة مـنهم  )١(

 ) .٣٤٣(, واألزهري يف الثامر اليوانع ص٣٤٠, والناظم يف مهع اهلوامع ل)١/٥٨٢(الدرر 
, وهـو املختـار عنـد )٢/٣٠(خمترص ابن احلاجب مع رشحـه للعضـد : , وانظر)٣/٦٧٤(الغيث اهلامع   )٢(

ه الزركيش بأنه حتكم; ألن احلكم الرشـعي إنـام رشع ل)٣/٢٦٥(اإلحكام : اآلمدي, انظر تحصـيل , وردَّ
 ). ٥/١٦٥(البحر املحيط : انظر. مصلحة أو دفع مفسدة, فلامذا خيصص باملصلحة دون دفع املفسدة

 ).٢/٢٧٦(حاشية العطار   )٣(
 ).٢/٢٣٤(حاشية البناين : انظر  )٤(
 ).٣/٢١٠(, وهو حاصل ما يف تشنيف املسامع )٣/٦٧٥(الغيث اهلامع   )٥(
, )٢/٣٣٦(, املستصفى )٢٢١(اللمع ص: ألدلة واملناقشة يفانظر مذهب اجلمهور ومذهب املخالف مع ا  )٦(

   =, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع )٨/٣٥١٣(, هناية الوصول )٣/٢٦٦(, اإلحكام )٢/٢/٤١٣(املحصول 

تقسيم العلة إىل 
وصف بسيط 
 ووصف مركب

األصح التعليل 
 باملركب 
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إذ بانتفاء جزء منه ينتفي عليته  ;ألنه يؤدي إىل حمال ;ال جيوز التعليل باملركب :وقيل
ال نسـلم أنـه  :ة, قلنـاألن انتفاء اجلزء علة لعدم العليِّ  ;فبانتفاء آخر يلزم حتصيل احلاصل

وإيضاحه أن انتفاء اجلزء ليس من , )١(فإن كل جزء رشط للعلية ,علة وإنام هو عدم رشط
قبيل علة عدم العلية حتى يلزم بتكرر االنتفاء حتصيل احلاصل الذي هو عدم العلية وهـو 
حمال بل من قبيل عدم الرشط فعدم العلية النتفاء رشط وجودهـا ال لوجـود علتـه أعنـي 

وجد رشط وجوده علة عدمها فال يلزم حتصيل احلاصل ألنه إذا كان عدم اليشء لكونه مل ي
 .)٢(ال يلزم من عدمه ذلك بخالف ما إذا كان لوجود علته فإنه يلزم ذلك إذا تكررت علته

نـع منـه خملصـاً اموأمثلة التعليل باملركب كثرية, وال أر لل« : قال صاحب األصل
, )٣(» طاً فيه, ويؤول اخلالف حينئذٍ إىل اللفظوإال أن يتعلق بوصف منه وجيعل الباقي رش

راد بكون اخلالف لفظياً أنه ال يرتتب عليه يشء بالنسبة لباقي األجزاء فإهنا ال بد منهـا وامل
سواء كانت أجزاء أم رشوطاً وأما املناسبة وعدمها فمعلوم أن حملهام هو العلية سواء كان 

  =  
, البحـر )٤/٣٥(, التحريـر مـع رشحـه التيسـري )٤/٥٠٦(, كشف األرسار )٢/٢٣٠(رشحه للعضد 

 ).٤/٩٣(, رشح الكوكب املنري )٥/١٦٦(املحيط 
ولو سلِّم أنه علة فحيث مل يسبقه غـريه, أي انتفـاء « : , ومتام جوابه)٢/٢٣٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

 .» جزءٍ آخر, كام يف نواقص الوضوء 
: , وقد ذكـر الـرازي واآلمـدي للمخـالف أدلـة أخـر وأجابـا عنهـا, انظـر)٤/٥٤(حاشية ابن قاسم   )٢(

 ).٢/٢٦٦(, اإلحكام )٢/٢/٤١٤(املحصول 
الـخ, » ... فمن استقرأ الرشيعة علـم أن أكثـر عللهـا مركبـة « : , ونص عبارته)٤/٢٩٨(رفع احلاجب   )٣(

واعلم أنه ال سبيل إىل إنكار جواز كون املاهية املركبة علة, فإن اسـتقراء الرشـع يـدل « : وهلذا قال اهلندي
أحكـام الرشـع غـري ثابتـة عـىل ويف اجلملة إن أكثـر « : وذكر أمثلة لذلك ثم قال» ... عىل وجوب وقوعه

إطالقها, بل بقيودٍ معتربة فيها, واستنباط العلة البسيطة من مثل هذه األحكام غري ممكن, فيلزم املصري إمـا 
» إىل كون تلك األحكام تعبدية, وهو خالف األصل, أو جتويز استخراج العلـة املركبـة, وهـو املطلـوب 

 ).٨/٣٥١٨(هناية الوصول 
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 .)١(مفرداً أم متعدداً 
وز ذلـك يعني جي) اخلمس فقط أن يتصل(أي األقوال يف التعليل باملركب ) ثالثها(و

مـن  )٤(إىل اجلرجـاين )٣(, عزاه صاحب اخلصال)٢(لكن برشط أال يزيد عىل مخسة أوصاف
, أي ألن مـا )٦(قائله طَ لَّ , وحكاه الشيخ أبو إسحاق كاملاوردي عن بعضهم, وغَ )٥(احلنفية

يثبت به علية اخلمسة من املناسبة يثبت به علية األكثر من غري فرق, واالستقراء ال ينهض 
 رف هلذا احلرصال أع« : ـواباً لقول اإلمامج −, فمعنى قول املحقق )٧(ل ذلكـيف مثدليالً 

 
 

 

   
 ).٢/٢٣٥(بيني عىل حاشية البناين تقريرات الرش  )١(
 ., واستغربه)٣/٢١٢(حكاه الزركيش يف تشنيف املسامع   )٢(
اخلصال, وهو جملد متوسـط : هو أبو بكر أمحد بن عمر اخلفاف, أحد علامء الشافعية يف زمانه, من مؤلفاته  )٣(

 .هـ٣٤٠نه, قيل وفاته سنة األقسام واخلصال, ذكر يف أوله نبذة من أصول الفقه, وقد نقل الرافعي ع: سامه
, طبقات ٣١, العقد املذهب ص)١/٤٦٤(, طبقات اإلسنوي ١١٤طبقات الشريازي ص: انظر ترمجته يف  

 ).١/١٢٤(الشافعية البن قايض شهبة 
هو حممد بن حييى بن مهدي, أبو عبد اهللا اجلرجاين, كـان مـن أعـالم احلنفيـة فقيهـاً عاملـاً مـن أصـحاب   )٤(

 .هـ٣٩٨ترجيح املذهب, تويف سنة : الرازي, من مؤلفاته التخريج, تفقه عىل
 ).٥/١٣٦(, الوايف بالوفيات )٣/٤٣٣(, تاريخ بغداد )٣/٣٩٧(اجلواهر املضية : انظر ترمجته يف  

: , نسبته إليه عن الشيخ أيب إسحاق, وقـال)٥/١٦٦(, وذكر يف البحر املحيط )٣/٢١٢(تشنيف املسامع   )٥(
 . » » رشح الرتتيب « ب ونرصه أبو إسحاق يف كتا« 

, وقد بحثت عنه يف احلاوي يف كتـاب القضـاء عنـد كـالم مصـنفه عـىل القيـاس )٢٢١(اللمع ص: انظر  )٦(
 .وأقسامه ومسائله فلم أجده

 .» هذا وجه الضعف تركه الشارح لظهوره « : , وقال)٢/٢٣٥(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٧(
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أن له حجة هـي االسـتقراء وإن  )٢(» وقد يقال حجته االستقراء من قائله « : − )١(»حجة 
 .)٣(كانت ضعيفة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـــــتَمِ   .................................. طُ إحلـــــاقٍ هبـــــا أَنْ تَشْ رشْ  لْ وَ

  

   
 ).٢/٢/٤١٨(املحصول   )١(
 ).٢/٢٣٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).٢/٢٣٥(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٣(
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ــــت] حلكمــــةٍ [ ثَ عَ ــــالٍ بَ  ْعــــىل امتث
  

ــربط[وشــاهداً  تْ ] ل ــلَحَ  )١(حكــمٍ صَ
  

ـلّ ـِ ــلِ ذا مانعهــا وصــفٌ خيُ ــن أَجْ  مِ
  

ــــلْ  قِ ــــاً عُ كمــــةٍ هلــــا وجودِيَّ  بِحِ
  

) بـ(أي إحلاق الفرع باألصل ) ورشط إحلاق: (هذا ثم رشع يف رشوط اإلحلاق فقال
, ومعنـى اشـتامهلا )٢(عـىل حكمـةأي ) حلكمـة /٦٠ل/ أن تشـتمل(أي العلة ) ـها(سببـ

عليها أن احلكمة ترتتب عىل كوهنا علة للحكم فإنه يرتتب عليه ترتبه عليها ويرتتب عـىل 
ترتبه عليها تلك احلكمة فهي مرتتبة عليها بواسطة احلكم, فاحلكمة هنا املصلحة املرتتبـة 

ل جاز أن تكون احلكمة وقي« : أو دفع املفسدة, وهي هبذا املعنى غري احلكمة اآلتية يف قوله
عـىل (, )٤(بمعنى األمـر املناسـب لشـرع احلكـم, أفـاده بعــض املحققــني مَّ , فإهنا ثَ )٣(»

أي احلكمة املكلف, وهذا حيث يطَّلِعُ عليها, وسـيأيت أنـه جيـوز ) بعثت(للحكم ) امتثال
 .)٥(التعليل بام ال يطلع عىل حكمته

   
: بحكمة, بمعنى: قويل« : وهو الصواب , ويدل عليه قوله يف الرشح» بحكمة « : ٣٤١يف مهع اهلوامع ل  )١(

⎯ô ®: عىل, كام يف قوله تعاىل ¨Β βÎ) çµ÷Ζ tΒù' s? 9‘$ oΨƒ Ï‰Î/ 〈  ]بدل » لنوط« :  اهلمع أيضاً , ويف]٧٥:آل عمران »
 . » لربط 

اشرتط هذا الرشط اآلمدي وابن احلاجب وابن اهلـامم وغـريهم, ونسـبه ابـن النجـار إىل األكثـر واختـار   )٢(
, التحريـر مـع )٢/٢١٣(, خمترص ابن احلاجـب مـع رشحـه للعضـد )٢/٢٥٤(اإلحكام : انظر. خالفه

 ).٤/٤٣(, رشح الكوكب )٣/٣٠٣(التيسري 
 ).٢٤٠(ظر ما سيأيت صان  )٣(
فإنه : معناه» فإنه يرتتب عليه ترتبه عليها « : , وقوله)٢/٢٣٦(هو الرشبيني يف تقريراته عىل حاشية البناين   )٤(

 .يرتتب عىل كوهنا علة له ترتبه عليها, وهو نص عبارة الرشبيني
 ,)٣(, تعليـق )٢٢٦(ص, وقد تقـدم )٢٤٧(, وانظر ما سيأيت ص)٢/٢٣٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

بيان أن معنى كون العلة باعثة, استعامهلا عـىل حكمـة مقصـودة للشـارع مـن رشع احلكـم, مـن حتصـيل 
مصلحة أو دفع مفسدة, وأن ما ذهب إليه املصنف من أن املراد أهنا باعثة للمكلف عىل االمتثـال ال معنـى 

 ).١/٥٨٤(له, وانظر أيضاً الدرر اللوامع للكوراين 

رشوط اإلحلاق 
 بالعلة 

: الرشط األول
اشتامهلا عىل 

 حكمة   



אאאאאFאE א 

 

, )٢(بفتح الـالم وضـمها) صلحت(هبا ) ملربط حك( )١(أي دليالً وسبباً ) وشاهداً (
حفظ النفوس, فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص عىل علته من القتل العمد العـدوان ك

عنـه  ملكايفء, فمن علم أنه يقتص منه إن قتل انكفَّ عـن قتـل غـريه وإن كـان ال ينكـف
مر عـىل امتثـال , فهذه احلكمة باعثة للمكلف من القاتل وويل األ)٣(ناً نفسه عىل تلفهاطِّ وَ مُ 

, واسـتفيد احلكمـة )٤(ڇ ک ڑ          ڑ ڇ :األمر الذي هو إجياب القصاص الدال عليه قوله تعاىل
وهـو  ,بعلتـه )٧(, وتصلح شاهداً لربط وجوب القصاص)٦)(٥(ڇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڇ: من قوله تعاىل

ثقل القتل وحيصل االمتثال بالتمكني لوارث املقتول من القصاص فيلحق حينئذٍ القتل بم
ــة  ــتملة عــىل احلكم ــة املش ــل بمحــدد يف وجــوب القصــاص الشــرتاكهام يف العل بالقت

 .)٨(املذكورة
وعلم مما تقرر أن املراد بكون العلة باعثاً أهنا باعثة للمكلف عىل االمتثال ال للشارع 

   
 ).٢/٢٣٧(ة البناين حاشي  )١(
لُح « ليس : قال ابن دريد« : , وقال)٧/٣٨٤(لسان العرب : انظر  )٢(  .» بثبت  » صَ
, وهلـذا : يعنـي» وإن كان ال ينكف عنه « : , وقول املصنف)٢/٢٣٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣( أحيانـاً

 ).٣٤٥(لثامر اليوانع صونحوه يف ا» وقد يقدم عليه توطيناً لنفسه عىل تلفها « : قال املحيل
 ).١٧٨: (سورة البقرة  )٤(
 ).١٧٩: (سورة البقرة  )٥(
تشــنيف املســامع : , وانظــر)٣٤٥(, الــثامر اليوانــع ص)٢/٢٣٧(رشح املحــيل بحاشــية البنــاين : انظــر  )٦(

)٣/٢١٣.( 
بـه القـود,  ذهب أبو حنيفة إىل أن القتل باملثقل ليس بعمد فال قود فيه, وذهب صاحباه إىل أنه عمد جيـب  )٧(

, روضـة الطـالبني )٥/٥٠٦(, كشـاف القنـاع )١٠/٢١٠(فـتح القـدير : انظـر.وهو مذهب اجلمهـور
 ).١١/٤٤٧(, املغني )١/٢٢٦(, القوانني الفقهية )١٥٨٨(ص

, ولكن عبارة املصنف فيها خلط واضح, وهو خمـالف ملـا يف رشح )٢/٢٣٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٨(
« : متعلق بقولـه قبـل ذلـك» حيصل االمتثال بالتمكني لوارث املقتول من القصاص و« : املحيل, فإن قوله

»   ... وتصـلح شـاهداً « : الخ, وال عالقـة لـه بقولـه» ... عىل امتثال األمر.. فهذه احلكمة باعثة للمكلف 
 .الخ
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احلكم, إذ الشارع قادر عىل حفظ النفوس مثالً بدون ذلك, وهو شاهد ملا  )١( ]رشع[عىل 
 .)٢(والد صاحب األصلتقدم عن 

, أي) من أجل ذا(  ) مانعهـا( )٣(اشـرتاط اشـتامل العلة عىل احلكمـة املـذكورة :لِكَ
ِل(أي العلة, أي مانع عليتها  فـاإلخالل باحلكمـة يسـقط العليـة ) بحكمـة هلـا ُّوصف خيُ

قِل( لِم) وجودياً عُ ين عىل املرجوح من جعلـه مـانع وجـوب الزكـاة عـىل )٤(أي عُ , كالدَّ
ِ )٥(ملدينا بحكمة العلـة وهـي االسـتغناء بملـك النصـاب  لُّ , فالدين وصف وجودي خيُ

إذ املدين غري مستغنٍ بملكه الحتياجه إىل وفاء دينه بـه,  الذي هو العلة يف وجوب الزكاة;
 .)٦(املثال عن اإلحلاق الذي الكالم فيه وُّ لُ خُ  وال يرضُّ 

السبب, فـإهنم جعلـوا مـن خطـاب  واعلم أن مانع العلة هو الذي عربوا عنه بامنع
 /٦١ل/الوضع احلكم عىل الوصف باملانع وقسموه إىل مانع احلكم وقـد تقـدم ذكـره يف 

 .)٧(املقدمات ومانع السبب وهو املذكور هنا
   
 .» رشح « تصحفت إىل ) ب(يف   )١(
 ) .٣(, تعليق )٢٢٦(انظر ما تقدم عن والد صاحب األصل وبيان ما فيه ص  )٢(
 ) .٢/٢٣٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
, )٣٤٦(, الـثامر اليوانـع ص)٣/٦٧٦(, الغيـث اهلـامع )٣/٢١٤(تشنيف املسامع : انظر هذه املسألة يف  )٤(

 ) .٢/٨٥(, نرش البنود )٤/٤١(رشح الكوكب املنري 
يم, وروايـة عـن أمحـد, وهـي املشـهور مـن يعني عىل املرجوح عند الشافعية, وهو قول الشافعي يف القـد  )٥(

أنه يمنع يف األموال الباطنـة, : اليمنع, وهو املذهب عند الشافعية, وله قول ثالث: مذهبه, وقال يف اجلديد
وهي الذهب والفضة وعروض التجارة, وال يمنع يف الظاهرة, وهي املاشية والزرع والثمر واملعدن, وهـو 

األم : انظـر. وقـول أيب حنيفـة إال أنـه خصـه بـالزروع والـثامرمذهب مالـك وروايـة أخـر عـن أمحـد 
, )٣/١٥٠(, التــاج واإلكليــل )٢٤٢, ٣/١٦٦(, رد املحتــار )٢٦٤(, روضــة الطــالبني ص)٨/١٤٧(

 ) .٤/٢٦٣(, املغني )٣/٢٣(اإلنصاف للمرداوي 
 ) .٢/٢٣٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 ).٤/٤١(رشح الكوكب املنري : , وانظر)٣/٢١٤(ف املسامع , ونحوه يف تشني)٣/٦٧٦(الغيث اهلامع   )٧(
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ـــــونَ  ـــــضـــــابطاً حلِ  وأن تك هْ كمَ
ــــ حيــــثُ  وقيــــلَ  الَّ وأَ  تْ طَ بَ انضَ

ـــوَ  ـــامِ  قَ فْ ـــ اإلم ـــ الفَ وخِ يدِ اآلمِ
ــ ــديْ هُ ــذي ذَ واآلم ــ او ال ــا ارتَ مَ ىضَ

ـــــرتَ ويَ  ضـــــافِ باملُ   التعليـــــلَ يضِ
ـــــتُ قُ  ـــــاأَ  الكـــــالمِ  وذا رأيُ : ل مَّ

ـــلَ   ـــازَ  وقي ـــونَ  ج ـــهْ احلِ  أن تك كم
ـــــ يف ذي الثبـــــوتِ  ذا عـــــدمٍ  ْ ىلَ جيُ

ـعَ  الصـوابُ : قلتُ  ـ سُ كْ دِ ارِ ذا الـوَ هَ
ــــن ــــ ْلك ُ ــــ صُّ خيَ َ دَ عَ ــــحَّ ماً متَ اضَ
ـــ ـــ بيـــلِ ن قَ ومِ ـــي اإلِ مِ دَ العَ ايفِ ضَ
ـــ ـــوَ  واهُ سِ ـــا فه ـــ يْ جودِ لوُ ب ىمَّ سَ

أي أمـر مناسـب لرشـع ) ضابطاً حلكمـة(وصفاً ) أن تكون(رشط اإلحلاق هبا ) و(
 .  )٢(, كالسفر يف جواز القرص)١(احلكم

 :وهل جيوز التعليل بنفس احلكمة? فيه أقوال
, وهــو ظــاهر كالمــه كاألصــل: أحــدها , وحكــاه اآلمــدي عــن )٣(املنــع مطلقــاً

قرص باملشقة التي هي نفس احلكمة عىل األصح لعـدم انضـباطها , فال يعلل ال)٤(األكثرين
   
فإهنـا : , أي»ال املصلحة املرتتبة « : , ثم قال)٢/٢٣٨(هذا تفسري الرشبيني يف تقريراته عىل حاشية البناين   )١(

غري مرادة هنا, وعىل هذا فال تكرار بني هذا الرشط وبني اشرتاط صـاحب األصـل قبـل هـذا أن يشـتمل 
أن تكـون وصـفاً ضـابطاً : ومنها« : كمة, وقد بني ابن احلاجب املقصود هبذا الرشط بقولهالوصف عىل ح

, خلفائها أو لعدم انضباطها  , ونحـوه يف )٤/١٧٨(املخترص مع رفـع احلاجـب . »حلكمة ال حكمة جمردةً
 ) .٢/٢٧٤(فواتح الرمحوت 

بـن احلاجـب مـع رشحـه للعضـد , خمترصـ ا)٣/٢٥٤(اإلحكـام لآلمـدي : انظر هذا الرشط وأمثلته يف  )٢(
 ) .٣/٦٧٧(, الغيث اهلامع )٢/٢٣٨(, رشح املحيل بحاشية البناين )٢/٢١٣(

يعني النـاظم يف نظمـه, وأمـا يف الرشـح فقـد رصح » وهو ظاهر كالمه « : , وقوله)٤٦(مجع اجلوامع ص  )٣(
وهـو –ابـن احلاجـب  واختاره اآلمدي والصفي اهلندي ورجحه: والثالث« : باختيار القول الثالث بقوله

 . ٣٤٢الخ, مهع اهلوامع ل» ...  −األوجه
عـن أيب ) ٥/١٣٣(, وحكاه يف البحر املحـيط )١٦٩(, واختاره الرازي يف املعامل ص)٣/٢٥٤(اإلحكام   )٤(

 .إىل األكثر من احلنابلة وغريهم ) ٤/٤٧(حنيفة, وعزاه يف رشح الكوكب املنري 

اخلالف يف 
 التعليل باحلكمة

 

أن : الرشط الثاين
تكون وصفاً 

 ضابطاً حلكمة 
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واختالف مراتبها بحسب األشخاص واألحوال, وليس كل قدر منها يوجب الـرتخص, 
وتعنيُّ القدر منها الذي يوجبه متعذر, فنيطت بوصف ظاهر منضبط وهو السـفر فجعـل 

 .)١(أمارة هلا
أن (مطلقـاً ) جـاز( )٢(والبيضـاويوهو القول الثاين, وهو اختيار اإلمـام :) وقيل(
; ألهنا املرشوع هلا احلكم, والوصف كالسفر إنـام )٣(أي نفسها) احلكمة(العلة هي ) تكون

نَطْ أناط الشارع احلكم بالوصـف املنضـبط  اعترب تبعاً هلا, ورده بعض املحققني بأهنا ملا مل تُ
ـ وحينئذ فاملعترب املظنة وإن ختلفت احلكمة, كـام يف سـفر امللـك ه, ولـو كانـت هـي املرتفِّ

املعتربة مل يعترب الشارع املظانَّ عند خلوها عن احلكمة, إذ ال عربة باملظنة يف معارضة املئنة, 
فر سـوالالزم منتف; ألنه قد اعتربه حيث أناط الرتخص بالسفر وإن خـال عـن املشـقة ك

 مـن أهـل األعـامل لـنيباحلرض وإن اشتمل عىل املشقة كـام يف نحـو احلامَّ  )٤(امللك ومل ينط
لْ  يُتَأَمَّ لْ  .)٥(الشاقة فَ

   
ه أيضاً بالزجر عن القتل الذي هـو حكمـة وجوبـه, فإنـه خمتلـف , ومثل ل)٢/٢٣٨(تقريرات الرشبيني   )١(

 .املراتب 
واختاره الغزايل يف شـفاء , )٤/٢٦٠(, منهاج الوصول مع رشح اإلسنوي )٢/٢/٣٨٩(انظر املحصول   )٢(

, ونسـبه الزركيشـ يف البحـر املحـيط )٢/٦١٦(وقيده بام إذا مل تنتقض, انظـر شـفاءه ) ٢/٦١٢(الغليل 
 .لشافعي إىل ا) ٥/١٣٣(
عبد اهللا بن عمر بن حممد البيضاوي, نسبةً إىل قرية بيضاء يف بالد فارس, كان إماماً مربزاً : والبيضاوي هو  

, برع يف األصول والفقه, تويف سنة  املنهاج يف أصول الفقه, والغاية القصو يف : هـ, من مؤلفاته٦٥٨خرياً
 .الفقه, وأرسار التأويل يف التفسري

, طبقات ابن قـايض شـهبة )٨/١٥٧(, طبقات ابن السبكي )١/١٣٦(طبقات اإلسنوي : يفانظر ترمجته   
 .٢٥٤, طبقات املفرسين للداودي ص)٢/١٧٢(

 ) .٣٤٨(الثامر اليوانع ص: أي سواء انضبطت أم مل تنضبط, انظر  )٣(
, وهـو »ها ـينطـ« ) ٢/٢٣٨(الرتخص, ويف تقريرات الرشبيني بحاشـية البنـاين : , أي»ينطه « ): ب(يف   )٤(

 .خطأ 
 ) .٢/٢٣٨(تقريرات الرشبيني بحاشية البناين   )٥(
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 )١(وهو القول الثالث, واختاره اآلمدي وابـن احلاجـب والصـفي اهلنـدي:) وقيل(
كحفـظ النفـوس النتفـاء املحـذور, ) حيـث انضـبطت(جيوز كون العلة نفس احلكمـة 

تنتفي بخالف ما إذا مل تنضبط كاملشقة فإهنا حقيقة غري منضبطة, إذ قد حتصل للحاضـر و
 . )٢(عن املسـافر

 أي الثبـويت ) ذي الثبـوت(احلكم ) ذا عدم يف(تكون ) أن ال(شـرط اإلحلاق هبا ) و(
حكمت بكذا لعدم كذا, وكتعليل بطالن بيع اآلبق بعدم : , كأن يقول الشارع مثالً )ىلجي(

 .)٣(القدرة عىل التسليم
جيـب قتـل املرتـد لعـدم : ومن أمثلة تعليل الثبويت بالعدمي ما يقـال« : قال املحقق

إسالمه, وإن صح أن يقال لكفره, كام يصح أن يعرب عن عدم العقل بـاجلنون; ألن املعنـى 
 .)٤(»الواحد قد يعرب عنه بعبارتني منفية ومثبتة, وال مشاحة يف التعبري 

, )٥(, هكذا وقع يف األصـل)اآلمدي(سيف الدين ) و خالف(الرازي ) وفق اإلمام(
   
, هنايــة الوصــول )٢/٢١٣(, خمترصــ ابــن احلاجــب مــع رشحــه للعضــد )٣/٢٥٥(اإلحكــام : انظــر  )١(

)٨/٣٤٩٥. ( 
« : حيـث قـال) ٣/١٤١(, ويف اإلهباج )٤/١٧٨(واختار هذا التفصيل صاحب األصل يف رفع احلاجب   )٢(

, واختاره أيضاً ابن عبد الشكور يف مسلم الثبوت, انظره مـع »ن يف هذه املسألة التفصيل والذي نختار نح
, واحـتج الزركيشـ يف )٢/٢٣٨(رشح املحـيل بحاشـية البنـاين : , وانظـر)٢/٢٧٤(رشحه لألنصـاري 

ملانع  ألنا نعلم قطعاً أهنا هي املقصود للشارع, وإنام عدل عن اعتبارها« : , بقوله)٣/١٦(تشنيف املسامع 
 .» خفائها واضطراهبا, فإذا زال املانع جاز اعتبارها 

اشرتط هذا الرشط الرازي يف املعامل, وعزاه يف املحصول إىل بعض الفقهاء, وعزاه الشـريازي والبـاجي إىل   )٣(
, )١٧٠(املعـامل ص: انظـر. القايض أيب حامد املروذي, ونسبه الزركيش إىل املقرتح, وهو مـذهب احلنفيـة

, )٣/٢١٧(, تشنيف املسامع )٢/٦٥٠(, إحكام الفصول )٤٥٦(, التبرصة ص)٢/٢/٤٠٠(ل املحصو
 ).٤/٢(, التحرير مع التيسري )٢/٢١٥(, التنقيح مع التوضيح )٣/٤٢٥(كشف األرسار 

 ) .٢/٢٤٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
 ) .٤٦(مجع اجلوامع ص: انظر  )٥(

: الرشط الثالث
أال تكون عدماً 
 يف احلكم الثبويت
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ذا انقلب عىل صاحب األصل ه: )١(تبعاً للمحقق كالزركيش) قلت(قوله وتعقبه الناظم ب
وفاقـاً  «: )٢(رشح املخترصـ /٦٢ل/وهو ما قاله يف ) الصواب عكس هذا الوارد(سهواً و
: ; لصـحة أن يقـال)٤(, أي يف جتويزه تعليل الثبـويت بالعـدمي» وخالفاً لإلمام )٣(لآلمدي

يب بمنـع صـحة التعليـل بـذلك, وإنـام يصـح رضب فالن عبده لعدم امتثاله أمره, وأج
 .)٥(بالكف عن االمتثال وهو أمر ثبويت
بأن ما عزاه صاحب األصل فيه لإلمـام مـن عـدم  )٦(هذا, لكن رصح الويل العراقي

إن « : , وصحح ههنا اجلواز, فقـول الزركيشـ)٧(اجلواز هو كذلك يف كالمه عىل الدوران
ليس كذلك, فقد عرفت أن كالمـه اضـطرب يف  )٨(»نقل ابن السبكي عنه املنع سبق قلم 
 .الخ. )٩( .ذلك فتبع ابن السبكي أحد املوضعني

   
 ) .٣/٢١٧(, تشنيف املسامع )٢/٢٣٩(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )١(
 ) .٤/١٧٨(رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب   )٢(
 ) .٣(ومن وافقه كام سبق بيانه يف الصفحة السابقة, التعليق : أي  )٣(
, واختاره أيضاً أبو إسـحاق الشـريازي والبـاجي واهلنـدي والبيضـاوي ونسـبه )٢/٢/٤٠٠(املحصول   )٤(

يب الطربي, وهـو مـذهب احلنابلـة, واختـاره ابـن عبـد الشـكور يف مسـلم الزركيش إىل القايض أيب الط
, )٦٠٠(, امللخص يف اجلدل ص)٢٢٠(, اللمع ص)٤٥٦(التبرصة ص: انظر. الثبوت, وعزاه إىل األكثر

, هنايـة )٣/١٤١(, املنهـاج برشـحيه اإلهبـاج )٨/٣٥٠٢(, هنايـة الوصـول)٢/٦٥٠(إحكام الفصول 
, املسـودة )٢٧٩(, اجلدل البن عقيل ص)٤/٤٨(, التمهيد )٥/١٤٩( , البحر املحيط)٤/٢٦٥(السول 

 ) .٢/٢٧٤(, مسلم الثبوت مع رشحه )٤/٤٨(, رشح الكوكب املنري )٢/٧٨٣(
 ) .٤/١٨١(, وانظر رفع احلاجب )٢/٢٣٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
 ) .٣/٦٧٧(الغيث اهلامع   )٦(
 ) .٢/٢/٢٨٨(املحصول   )٧(
كصـاحب –, فعـزا )٥/١٤٩(, وسبق أيضاً قلم الزركيش يف البحـر املحـيط )٣/٢١٧(ع تشنيف املسام  )٨(

 .املنع إىل الرازي واجلواز لآلمدي  −األصل
, وهلـذا قـال  )٩( وعـزو املصـنف « : وأما عزو صاحب األصل لآلمدي اجلواز فلم خيالف العراقي يف أنه سهوٌ

 ) .٣/٦٧٨(الغيث اهلامع » لآلمدي عكسه وهم 

تعقب الناظم 
لصاحب األصل 

 يف عزوه
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أي تعليـل الثبـويت ) ـهو الذي ذا(بإسكان الياء فـ) اآلمدي(أما ) و: (ثم قال الناظم
, وتبعـه ابـن )١(بتجـويزه, يعنـي أنـه مل جيـوزه بـل يمنعـه) ارتىضـ(نافيـة ) ما(بالعدمي 
 .د قويل اإلمام كام علم من كالم العراقي املذكور, وهو أح)٢(احلاجب

 .)٣(»واخلالف يف العدم املضاف كام يؤخذ من الدليل وجوابه « : ثم قال املحقق
يعني إنام منع العدم املحض لعدم ) عدماً متحضا(اآلمدي املنع بام كان ) لكن خيص(

 .)٤(ختصيصه بمحلٍّ وحكمٍ واستواء نسبته إىل الكل
) املضـاف(العــدم ) التعليـل بــ(ـيز اآلمـدي كاإلمـام واألكثـر أي جي) ويرتيض(

, إذ يصدق عـدم االمتثـال بكـف الـنفس عـن )٥(الصادق بالوجودي كام يف املثال السابق
, وبام تقرر اندفع ما يتوهم أن الصـادق بـالوجودي )٦(االمتثال وهو أمر وجودي كام تقدم

 .)٧(وجودي املتفق عليهليس من العدم الذي هو حمل اخلالف بل من ال
 .)٨(واحلاصل أنه حيث عرب بالعدم اإلضايف فهو حمل اخلالف وإن صدق بالوجودي

, وقـد  ثم اخلالف يف تعليل الثبويت بالعدمي جيري يف كون املعدوم جـزء علـة أيضـاً

   
 ) .٣/٢٥٩(ام اإلحك  )١(
 . , وهو مذهب احلنفية كام تقدم)٢/٢١٤(, ورشحه للعضد )٤/١٧٨(املخترص مع رشحه البن السبكي   )٢(
 ) .٢/٢٣٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
وما ذكروه من املعارضة الدالة عىل تعليل األمـر الوجـودي بـاألمر « : , ونص كالمه)٣/٢٦٢(اإلحكام   )٤(

وإنـام التعليـل باالمتنـاع عـن ذلـك وكـف .. ن املعلل به ليس هو العدم املحض العدمي غري صحيح, فإ
 .» النفس عنه, وهو أمر وجودي ال عدمي 

 . رضب فالن عبده لعدم امتثاله : يف قول القائل  )٥(
 ) .٢/٢١٦(, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٣/٢٦٢(اإلحكام   )٦(
 ) .٤/٥٩(حاشية ابن قاسم   )٧(
 ) .٢/٢٨١(عطار حاشية ال  )٨(
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وأمهله النـاظم كاألصـل لوضـوحه, بـل قـد يـدعى دخولـه يف  )١(رصح به ابن احلاجب
 .)٢(جزء العلة عدماً فقد صدق التعليل بالعدمي كالمه; ألنه متى كان

وجيوز وفاقاً تعليل الثبويت بالثبويت كالتحريم باإلسكار, والعدمي بالعـدمي كعـدم 
نفاذ الترصف بعدم العقل, والعدمي بالوجودي كعدم نفـاذ الترصـف بـاإلرساف, وإنـام 

 .)٣(اخلالف يف عكسه كام تقدم
 )٤(اخلالف املذكور عىل ما قاله اإلمام واآلمديالذي جيري فيه ) ومن قبيل العدمي(

كـاألبوة والبنـوة واملعيـة , )٥(أي الوصف اإلضايف, وهو ما تعقل باعتبار غريه) اإلضايف(

   
العدم ال يكون جزءاً من العلة املقتضية ... « : , تبعاً لآلمدي يف قوله)٢/٢١٦(املخترص مع رشحه العضد   )١(

 ) .٣/٢٦٢(اإلحكام . »لألمر الوجودي وال داخالً فيها 
» ن أشمل وأن ال تكون عدماً هي أو أجزاؤها لكا: لو قال« : , أما الزركيش فقال)٣/٦٧٨(الغيث اهلامع   )٢(

 ) .٣/٢١٨(تشنيف املسامع 
, )١١٥(, غاية الوصـول ص)٢/٢١٤(رشح العضد : حكاية االتفاق عىل التعليل يف هذه الثالثة يف: انظر  )٣(

, لكن ابن اهلامم من احلنفيـة جـزم بخطـأ )٣٤٩(, الثامر اليوانع ص)٢/٢٤٠(رشح املحيل بحاشية البناين 
ال : , أي»واحلنفية يمنعـون العـدم مطلقـاً « : , وقال−دمي بالعدميالع: وهو–نقل وفاق احلنفية يف الثاين 

, وأما صاحب مسـلم الثبـوت فسـاق  , سواء أكان احلكم وجودياً أو عدمياً زون التعليل بالعدم مطلقاً َوِّ جيُ
 :انظـر. حكاية االتفاق عىل اجلواز وحكاية ابن اهلامم عن احلنفية املنع مطلقاً دون أن يرجح نقالً عـىل نقـل

 ) .٢٧٤/ ٢(, مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت )٤/٣(التحرير مع التيسري 
, رشح )٢/٢٤٠(, رشح املحـيل بحاشـية البنـاين )٢/٢٦٣(, اإلحكـام )٢/٢/٤٠٥(املحصـول : انظر  )٤(

 ) .٤/٥٠(الكوكب املنري 
ا أمـور , وعرف اإلسنوي اإلضـافات بأهنـ)٣/٦٧٩(, الغيث اهلامع )٣/٢١٩(تشنيف املحصول : انظر  )٥(

هو ما يتوقـف تعقلـه عـىل غـريه, : , وقيل)٤/٢٩٠(يعتربها العقل وال وجود هلا يف اخلارج, هناية السول
 ) .٣٥٠(الثامر اليوانع ص

من قبيل العدمي 
 اإلضايف 
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 .)١(والقبلية والبعدية
) رأي(أي كون اإلضايف من العـدمي ) ذا(لكن ) و(مستدركاً عىل األصل :) قلت(

ال وجود لـه يف اخلـارج, وسـيأيت أواخـر الكتـاب نظراً إىل أنه  )٢( )الكالم( /٦٣ل/أهل 
ـ(وهو أهـل الفقـه ) سواه(من ) اأمَّ (, و )٣(تصحيحه أي سـمى ) ىمَّ فهـو بـالوجودي سَ

التمثيل للوجودي باألبوة وهو صـحيح  )٥(, وقد تقدم يف املقدمات)٤(اإلضايف بالوجودي
يس العـدم داخـالً يف عند الفقهاء نظراً إىل أهنا ليست عدم يشء, إذ الوجودي عندهم ما ل

, بـل )٦(مفهومه, ومرجع القياس إليهم, فال يناسبهم أن يقال فيه واإلضـايف مـن العـدمي
 .)٧(واإلضايف من الوجودي, هذا إيضاح كالمه: الذي يناسبهم

 
   
, ومعنى كونه عدمياً أنه الوجود له يف اخلارج )٣/٦٧٩(, الغيث اهلامع )٣/٢١٩(تشنيف املسامع : انظر  )١(

تشنيف املسـامع : انظر. املحض فإنه عدم مطلقاً يف الذهن واخلارج وإن كان ثابتاً يف الذهن, بخالف العدم
 ). ٢/٢٤٠(, حاشية البناين )٤/٥٠(, رشح الكوكب املنري )٣/٢١٩(

. , ووافقهم اآلمدي والزركيش وزكريا األنصاري وابن النجـار الفتـوحي)١/١٤٥(رشح املقاصد : انظر  )٢(
ــر ــام : انظ ــامع )٣/٢٦٣(اإلحك ــنيف املس ــري )٣/٢١٩(, تش ــية )٤/٥٠(, رشح الكوكــب املن , حاش

 .أكثرهم: » هو قول املتكلمني « : أ, وفيها التنبيه عىل أن املراد بقول الشارح/١٣٨األنصاري ل
مجع اجلوامع » وأن النسب واإلضافات أمور اعتبارية ذهنية ال وجودية « : عند صاحب األصل, وهو قوله  )٣(

 ).٢/٤٢٦(رشح املحيل بحاشية البناين : , انظر, ومثل له املحيل باألبوة والنبوة)٧١(ص
 ).١/٥٦(, ويف أساس التقديس )٢/٢/٤٠٥(ووافقهم الرازي يف املحصول   )٤(
 ).١/٩٨(, وانظره يف رشح املحيل بحاشية البناين )٦(ذكره يف مبحث املانع من مجع اجلوامع ص  )٥(
أي بعضـهم, كـام أفـاده » نـد الفقهـاء وهـو صـحيح ع« : , وقوله)٢/٢٤٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(

 .أ/٨األنصاري يف حاشيته ل 
إىل القائلني بأن العدم ال يعلل بـه القـول بـأن بـني املعـدوم ) ٥/١٥١(ونسب الزركيش يف البحر املحيط   )٧(

ولعلـه يقصـد بعضـهم, فـإن » وجوزوا التعليل هبا « : واملوجود رتبة ثالثة وهي النسب واإلضافات, قال
 .ريه من مانعي التعليل بالعدمي يعدون اإلضايف منه ويمنعون التعليل بهاآلمدي وغ

استدراك للناظم 
عىل صاحب 

 األصل 
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التمثيل للوجودي باألبوة وإن كـان ظـاهراً يف أهنـا وجوديـة, « : قال شيخ اإلسالم
ملمثل جلواز أنه مثل هبا عىل غـري خمتـاره, فاملختـار مـا قالـه عند ا ]ال يلزم أهنا منها[لكن 

 .)١( »صاحب األصل أن اإلضايف ومنه األبوة عدمي, كام صححه آخر الكتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 .الخ» ... ال يلزم منه ذلك« : أ, ونص ما بني املعقوفتني عنده/١٣٨حاشية العالمة األنصاري ل   )١(
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ـمْ لـِ ــذْ  مــا عُ وا التعليــلَ باللَّ زُ ــوَّ جَ  وَ
  

م ـــــزِ ـــــهُ فـــــإن بنفيهـــــا جُ  ْحكمتُ
  

ــل: فنِجــلُ حييــى احلجــةُ صَ  احلكــمُ حَ
  

ــــ ــــن املَظِنَّ لْ مِ ــــدَ ــــلُ اجلَ دَّ اه  ةِ ورَ
  

بـأن ال ) علـم حكمتـه(نافيـة ) باللذ مـا(للحكم ) التعليل(أي العلامء ) وجوزوا( 
; ألنـه ال خيلـو عنهـا يف نفـس )٢(, كتعليل الربويات بالطعم أو غريه)١(يطلع العبد عليها 

 .األمر
ي ظُـن أهنـا أي احلكمـة التـ) فإن بنفيها: ()٣(» لكن يف اجلملة, لقوله« : قال املحقق

م(املرتتبة عىل احلكم  زِ أي ابـن ) نجـل(قـال أبـو سـعيد حممـد ) فــ(يف بعض الصور ) جُ
احلكـم (أي حجـة اإلســالم الغـزايل ) احلجة(وشيخه  )٤(بن منصور النيسابوري) حييى(

إذ ) املظنـة(أجـل ) مـن( )١(» اللـب «, ورجحـه يف )٥(أي ثبت يف تلـك الصـورة) حصل    
, الـدرر )٣/٢١٩(تشـنيف املسـامع : انظـر. وهو التعبدي, فإنه مل يرشع إال حلكمة, لكننا مل نطلع عليهـا  )١(

 ).١/٥٨٦(للكوراين 
وافق الشارح عىل التمثيل هبذا  املثال مجاعة منهم السيوطي واألزهري والناظم, ويف التمثيل به هنـا نظـر,   )٢(

كام هو مذهب الشـافعي  −فإن وصف الطعم ليس بخفي احلكمة, فقد ذكر ابن قدامة وغريه أن التعليل به
بدان, فاألوىل االقتصار عىل التمثيل بالتعبدي , فإنه لكونه وصف رشف , إذ به قوام األ −ورواية عن أمحد

, الثامر اليوانـع )٢/٢٠٧(رشح الكوكب الساطع : انظر.−كام سبق–هو املقصود بام ال يطلع عىل حكمته 
, بدايــة )١٢/١١٥(, املبســوط )٤/١٢٩(, املبــدع )٦/٥٦(, املغنــي ٣٤٣, مهــع اهلوامــع ل)٣٥٠(ص

 ).٢/١٣٠(املجتهد 
فإن قطـع بانتفائهـا « : قول صاحب األصل: أي» لقوله « : , وقوله)٢/٢٤٠(حاشية البناين رشح املحيل ب  )٣(

 .الخ, كام يدل عليه قول الناظم... يف صورة 
 ٤٧٦أبو سعيد, النيسابوري, اإلمام العالمـة, ولـد سـنة : حممد بن حييى بن منصور, أبو سعد, وقيل: هو  )٤(

, مـن هـ, تفقه بالغزايل وغريه حتى برع يف الف قه, وانتهت إليه رئاسة الشافعية بنيسابور, كان زاهداً متـديناً
 .هـ٥٤٨املحيط يف رشح الوسيط للغزايل, واإلنصاف يف مسائل اخلالف, قتل بنيسابور سنة : مصنفاته

, طبقات الشافعية البن قايض ١٣١, العقد املذهب ص)٧/٢٥(طبقات الشافعية الكرب : انظر ترمجته يف  
 ).٢٠/٣١٢(, سري أعالم النبالء )٥/١٢٩(, الوايف بالوفيات )١/٣٢٥(شهبة 

 ).٥/١٣٣(عزاه إليهام أيضاً الزركيش يف البحر املحيط   )٥(

جواز التعليل بام 
مل يطلع عىل 

 حكمته 
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ون احلكمة, وال يلزم من خلوِّ تلك الصـورة عـن تلـك احلكمـة الشارع جعلها العالمة د
اخللو عن كل حكمة; ألن أفعال اهللا تعاىل ال ختلو عن حكمة, وهذا مبني عىل أن املظنـة ال 

رادها بمعنـى إذا وجـدت وجـدت حكمتهـا, وال انعكاسـها بمعنـى إذا انتفـت يعترب اطِّ 
 .)٢(انتفت

دَّ اهلُ ( رَ ال يثبت النتفـاء احلكمـة : فإهنم قالوا )٣( )دلاجل(بوصل اهلمزة للوزن ) وَ
 .)٤(فإهنا روح العلة, وهذا بناء عىل وجوب االطراد واالنعكاس

من مسكنه عىل البحر ونزل منه يف سـفينة قطعـت بـه مسـافة القرصـ يف : مثال ذلك
, )٦(, هـذا عـىل األول املوافـق للمعـروف يف املـذهب)٥(حلظة جيوز لـه القرصـ يف سـفره

  =  
 ).١١٥(أي األنصاري يف لب األصول ص  )١(
 ).٢/٢٤١(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٢(
, )٣/٣٠٠(اآلمـدي يف اإلحكـام  , واختـاره)٥/١٣٤(نسبه إلـيهم أيضـاً الزركيشـ يف البحـر املحـيط   )٣(

الفقيـه واملتفقـه : تعارض جيري بني متنازعني لتحقيق حق أو إبطال باطـل أو تقويـة ظـن, انظـر: واجلدل
, الكليـات )٢/٢٤١(, حاشـية البنـاين )١/٣٢(, قواطع األدلـة )٢٠(, الكافية يف اجلدل ص)١/٥٥١(
)١/٣٥٣.( 

, تقريـرات الرشـبيني )١/٣٥(, التقريـر والتحبـري )٣٥٠(, الثامر اليوانع ص)٣/٢٢٠(تشنيف املسامع   )٤(
 ).٢/٢٤١(بحاشية البناين 

هذا فيـه تـرجيح لقـول الغـزايل « ): ٤/٦٠(, قال ابن قاسم يف حاشيته )٢/٢٤٠(ذكره املحيل يف رشحه   )٥(
ولـو ثم ذكر له مثاالً آخر, وهو نقض الوضوء بالنوم, ألنه مظنة خلروج اخلارج, يعني فينتقض » وصاحبه 

, إحلاقاً بالغالب م مثالً  .تيقن عدم خروج يشء بأن تلَجَّ
أي عىل مذهب الغزايل وابن حيي املوافق للمعروف عند الشافعية من جواز ثبوت احلكم مـع تـيقن انتفـاء   )٦(

, ومما يدل عىل هذا اعتبارهم املظنة يف مواضـع )٢/٢٨٢(حاشية العطار : احلكمة إذا وجدت املظنة, انظر
 ).٤/٦٠( يف املثال اآليت وغريه, وانظر حاشية ابن قاسم كثرية كام
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 .)١(فيها ]متيقنة[الصغرية, إذ حكمة وجوبه حتقق براءة الرحم وهي  واسترباء
إن ثبوت احلكم يف ذلك غـري مطـرد بـل قـد يـرجح فيـه « : نعم قال شيخ اإلسالم

انتفاؤه, كمن قام من النوم متيقناً طهارة يديه ال يكره له غمسهام يف ماء قليل قبل غسـلهام 
ي الغزايل املذكور جيـوز اإلحلـاق, كإحلـاق الفطـر , وعىل رأ)٢(ثالثاً خالفاً إلمام احلرمني

رَّ من أنه يشـرتط يف اإلحلـاق بالعلـة اشـتامهلا عـىل حكمـة  /٦٤ل/ بالقرص للمظنة, فام مَ
 .)٣(» رشط للقطع بجواز اإلحلاق

 
 
 
 
    

, /١٣٨حاشية األنصاري ل   )١( أ, وما بني املعقوفتني هـو كـذلك يف كلتـا النسـختني, وهـو تصـحيف خمـلٌّ
فـإن االسـترباء « ): ٣/٢١٩(, وعبارة الزركيش يف تشـنيف املسـامع »منتفية « : والصواب كام يف احلاشية

 .» حم, وهو مفقود يف الصغرية رشع لتيقن براءة الر
 ). ١/٣٨٩(انظر قول إمام احلرمني يف املجموع   )٢(

هــ, ٤١٩وإمام احلرمني هو عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف حممد اجلويني أبو املعايل, ولد يف جوين سـنة          
قـدم إىل املدينـة, فـأفتى  كان فقيهاً شافعياً وأصولياً بارعاً باجلدل واملناظرة, جاور بمكـة أربـع سـنني ثـم

ودرس; ولذا لقب بإمام احلرمني, اشتغل أول أمره بالكالم ثم تاب منه وهنـى أصـحابه عنـه, وقـال عنـد 
اشـهدوا عيل أين قد رجعت عن كل مقالة ختالف السنة, وأين أموت عىل ما يمـوت عليـه عجـائز  ": موته

سرتشدين يف اخلالف, والتلخيص, والربهــان يف امل هناية املطلب يف الفقه, وغنية: ,  من مؤلفاته"نيسابور 
 .هـ٤٧٨األصول, تويف سنة 

, طبقـات الشـافعية البـن قـايض ١٠١, العقـد املـذهب ص)٥/١٦٥(الطبقات الكرب : انظر ترمجته يف  
 ).١/٢٦٠(, الفتح املبني )١٨/٤٦٨(, السري )١/٢٨٧(, وفيات األعيان )١/٢٥٥(شهبة 

 ., مع اختالف يسريأ/١٣٨حاشية األنصاري ل   )٣(
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ــــي ــــوا واحلنَفِ ةً قــــومٌ أَبَ  قــــارصِ
  

ــــي فِ ــــنَصَّ أو بإمجــــاعٍ تَ  مــــا مل يُ
  

ــــهْ الِبَ  والــــراجحُ اجلــــوازُ فهــــي جَ
  

ـــــــبَهْ  ـــــــةَ املناسَ ـــــــدةً معرف  فائِ
  

ــــهْ ويَ قْ ــــطَ تَ نْــــعَ إحلــــاقٍ ولَقْ  ومَ
  

ــــهْ  يَ نْمِ  للــــنصِّ والشــــيخُ اإلمــــامُ تَ
  

ـــلْ ـــد امتث ـــا ق ـــا ألَجلِه ـــرِ ملِ  االجْ
  

ــــلّ  َ ــــا حمَ ــــد كوهنِ ي عن ــــدِّ عَ  وال تَ
  

ــــا تصَّ ــــه خمُ ــــزءاً ل ــــمِ أو ج  احلك
  

ـــا صَّ ـــالَّزمَ أَي ذو خُ هُ ال صـــفَ  .)١(أو وَ
  

جيـوز التعليـل  )٢(−وهي التي ال تتعد حمـل الـنص−) ةقارص(هل علة : واختلف
 : عىل أقوال ?هبا

أي منعـوا عـن أن يعلـل هبـا مطلقـاً ) قـوم أبـوا: (املنع, وإليه أشار بقولـه: أحدها
 .منصوصة أو مستنبطة

وعـزاه ألكثـر  )٤(يف ملخصـه )٣(بحكاه القـايض عبـد الوهـا« : قال الويل العراقي

   
 للحكم ملا أن ألجلها امتثل: ٣٤٤البيتان يف مهع اهلوامع ل  )١(
, وسامها الشريازي وتلميـذه البـاجي )٣/٢٢٣(, تشنيف املسامع )٢/٢٤١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

, )٢/٦٣٩(, إحكـام الفصـول )٤٥٢(, التبرصة ص)٢٤٢(اللمع ص: انظر» العلة الواقفة « وابن عقيل 
 ).٢٩٦(, اجلدل ص)٥/٣٣٥(, الواضح ٧٣احلدود للباجي ص

هو أبو حممد ابن نرص البغدادي , أحد أئمة املذهب املالكي, كان حسـن النظـر, جيـد العبـارة, قـال عنـه   )٣(
, ويل القضاء بالعراق ثـم وليـه بمرصـ » كان ثقة, ومل نلق من املالكية أحداً أوثق منه « : اخلطيب البغدادي
املعونة ملذهب عامل املدينة, وكتاب األدلة يف مسائل اخلالف,ورشح عـىل رسـالة أيب : تآليفه آخر عمره, من

 ). ٤٢٢(التلقني والفروق, وغريها, تويف بمرص سنة : زيد, ورشح املدونة, وله يف الفقه
, )٢/١٠٤(, وفيـات األعيـان )٢٦١(, الـديباج املـذهب ص)١١/٣٢(تـاريخ بغـداد : انظر ترمجتـه يف  

 ).٣/٣٧٧(لذهب شذرات ا
 ).٢٦٢(الديباج املذهب ص: نسبة الكتاب إليه يف انظر. يف أصول الفقه» التلخيص  «يعني كتابه   )٤(

التعليل بالعلة 
 القارصة
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 )٤(وابـن احلاجـب )٣(واآلمـدي )٢( نقـل القـايض أيب بكـر, وهو يرد عىل)١(فقهاء العراق
 .)٦(االتفاق عىل اجلواز يف املنصوصة )٥(وغريهم

وهـو  )٩(وبعـض أصـحابنا )٨(وأبو عبداهللا البرصـي )٧( )احلنفي(ما قاله : الثاين)و(
بـأن كانـت مسـتنبطة, واجلـواز يف املنصوصـة واملجمـع ) ما مل تنص أو بإمجاع تفي(املنع 

   
, والقرايف يف )٣/١٤٤(, ويف اإلهباج )٤/١٨٢(وحكى عنه هذا العزو أيضاً ابن السبكي يف رفع احلاجب   )١(

 ).٥/١٥٧(, والزركيش يف البحر املحيط )٤٠٩(تنقيح الفصول ص
, )٣/١٤٣(, اإلهباج )٣/٢٨٦(تلخيص التقريب للجويني : انظر. » التقريب واإلرشاد « يعني يف كتابه   )٢(

 ).٥/١٥٧(البحر املحيط 
 ).٣/٢٧١(اإلحكام   )٣(
 ).٢/٢١٧(املخترص مع رشحه للعضد   )٤(
, وحكـى )٨/٣٥١٩(, هناية الوصـول )٥/١٥٧(البحر املحيط : انظر. منهم ابن برهان والصفي اهلندي  )٥(

, رشح )٣/٣١٧(رشح خمترصـ الروضـة : انظـر. االتفاق أيضـاً الطـويف والفتـوحي والبخـاري احلنفـي
 ).٣/٤٦٢(, كشف األرسار )٤/٥٣(الكوكب املنري  

, ولكن ابن السـبكي اسـتغرب حكايـة القـايض اخلـالف يف املنصوصـة يف رفـع )٣/٦٨٠(الغيث اهلامع   )٦(
وهذا يصـادم مـا نقلنـاه مـن وقـوع « : , وقال)٣/١٤٤(اإلهباج , واستغربه أيضاً يف )٤/١٨٢(احلاجب 

, واألغرب » االتفاق يف املنصوص, ومل أر هذا القول يف يشء مما وقفت عليه من كتب األصول سو هذا 
ده هناك, ثم أثبته هنا يف  الـذي ألفـه » مجع اجلوامع « من ذلك تناقض ابن السبكي حيث استغربه وجزم برِّ

 ).٥(ني كام أخرب هو بذلك يف مقدمة اجلمع صبعد ذينك الرشح
, )٢/١٥٨(, أصـول الرسخيسـ )٣/٤٦٢(, كشـف األرسار ١٥٨الغنيـة ص: انظر مذهبهم وأدلتـه يف  )٧(

, التنقــيح مــع التوضــيح )٢/٢٧٦(, مســلم الثبــوت مــع رشحــه لألنصــاري )٤/٥(تيســري التحريــر 
)٢/١٣٩.( 

 ).٣/١٤٣(, اإلهباج )٥/١٥٨(, البحر املحيط )٣/٢٧١(, اإلحكام لآلمدي )٢/٢٦٩(املعتمد : انظر  )٨(
, وانظـر نسـبته إىل )٢/١١٦(, والسمعاين يف قواطـع األدلـة )٤٥٢(عزاه إليهم الشريازي يف التبرصة ص  )٩(

, ونسبه أيضـاً الزركيشـ يف البحـر إىل أيب )٥/١٥٧(, ويف البحر املحيط )٢/١٠٨٠(احلليمي يف الربهان 
 .» االصطالم « اين يف بكر القفال وإىل ابن السمع
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إنه ال فائدة هلـا; ألن احلكـم يف األصـل بغريهـا ولـيس هلـا فـرع : , وقالوا مجيعاً )١(عليها
 .لقصورها, وسيأيت اجلواب عنه

 )٢(مطلقـاً وبـه قـال الشـافعي) اجلـواز(أي الصـحيح ) الراجح(وهو : الثالث) و(
 .)٧(وأتباعهام )٦(واآلمدي )٥(واختاره اإلمام )٤(وأمحد )٣(ومالك
أي العلـة القـارصة ) فهـي: (بقولـه )٨(احتجـاج املـانعني ثم أشار إىل اجلواب عـن 

أي مناسـبة ذلـك احلكـم لـذلك الفعـل ) معرفة املناسـبة: (بل فوائد, منها) جالبة فائدة(
فيكون أدعى للقبول, فإن النفس إىل قبول ما تعرف علته أميـل منهـا إىل قبـول مـا جتهـل 

   
وحكاه أبو اخلطاب عن احلنابلة , ولعل مراده أكثرهم كام رصح به املجد بن تيمية وابن النجـار, واختـاره   )١(

, املسـودة )٤/٦١(التمهيـد : انظـر. القايض أبو يعيل وابن عقيل والطويف والصفي البغدادي وابن النجار
, رشح خمترصــ الروضــة )٢٩٦(اجلــدل ص, )٥/٣٣٥(, الواضــح )٤/١٣٧٩(, العــدة )٢/٧٧٢(
 ).٨٦(, قواعد األصول ص)٤/٥٢(, رشح الكوكب املنري )٣/٣١٧(

, اإلحكـام )٢/٢/٤٢٣(, املحصـول )٢/١٠٨٠(, الربهـان )٣/٢٨٤(التخلـيص : انظر نسبته إليـه يف  )٢(
 ).٣/١٤٣(, اإلهباج )٣/٢٧١(لآلمدي 

إىل ) ٢/٦٣٩(, ونسبه يف إحكـام الفصـول )١٧٧(, املقدمة البن القصار ص)٣/٢٨٤(التلخيص : انظر  )٣(
 .أصحابه

واختيـار أيب « : يف الرواية األخر, وهو ظاهر كالم أيب اخلطاب وابن قدامة , واختاره يف املسـودة, وقـال  )٤(
, )٢/٧٧٢(, املسـودة )٣/٨٩٤(, الروضـة )٤/٦١(التمهيـد : انظـر.» اخلطاب واملقـديس كاختيـاري 

 ).٤/٥٢(, رشح الكوكب املنري )٣/٣١٣(ح خمترص الروضة , رش)٣/٢٧١(اإلحكام لآلمدي 
 ).٢/٢/٤٢٣(املحصول   )٥(
 ).٣/٢٧١(اإلحكام   )٦(
, املنهاج مع رشحـه )٨/٣٥١٩(, هناية الوصول )٢/٢١٧(خمترص ابن احلاجب مع رشحه للعضد : انظر  )٧(

ون مـن احلنفيـة, , وممن ذهب إىل اجلواز أيضاً السمرقندي)٣/١٤٣(, وابن السبكي )٤/٢٧٦(لألسنوي 
, )٣/٥٠١(أصـول البـزدوي : انظـر. واختاره البزدوي عند كالمه عىل الركن, والسمرقندي وابن اهلـامم

 ).٢/٢٧٦(, مسلم الثبوت مع  فواحته )٤/٥(, تيسري التحرير )٦٣٦(ميزان األصول ص
 .أ/١٣٨حاشية األنصاري ل : انظر. أي احتجاجهم بأنه ال فائدة من التعليل بالقارصة  )٨(

فوائد التعليل 
 بالعلة القارصة 
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تمل عىل وصـف متعـدٍّ ملعلوهلـا بمحل معلوهلا حيث يش) منع إحلاق: (منها) و(, )١(علته
 .)٢(ملعارضتها له ما مل يثبت استقالله بالعلية

الـخ انـدفع االعـرتاض بـأن ذلـك معلـوم مـن موضـوع .. حيث يشتمل: وبقولنا
القياس, إذ ال يتحقق بال فرع وال فرع هنا, ووجه االندفاع أن الفائدة تكون حيث اشتمل 

; ألن ا ]املعلوم[حمل  لقارصة تعارضه فال يقاس, إذ حيتمل أن يكون عىل وصف آخر متعدٍّ
لتصـح التعديـة, ومـا سـيأيت يف  ة, وأن يكون كل منهام علة ال جزءاً جزئي العلة فال تعدي

الرتجيحات من أهنام إذا اجتمعتا قدمت املتعدية عىل قول ال ينايف ما هنا; ألن حمل ذاك فيام 
لْ  أَمَّ  .)٣(إذا كانتا حلكمني متعارضني, تَ

الدال عىل معلوهلا, فيكون احلكـم ثابتـاً ) للنص تقوية(أي وجدان ) لقط(ا منه )و(
 .)٤(بالنص والعلة معاً 
إىل ما  ]معدية[وينبغي محل هذا عىل ما إذا كان النص ظاهراً فكأهنا  «: قال الزركيش

   
, والغزايل يف املستصـفى )٢/١١٨(, وممن ذكر هذه الفائدة السمعاين يف القواطع )٣/٦٨١(الغيث اهلامع   )١(

ــان يف الوصــول )٢/٣٤٥( ــن بره ــرازي يف املحصــول )٢/٢٧٢(, واب ــرب, وال ــدة الك ه الفائ ــدَّ , وع
, )٢/٢١٧(, وابن احلاجب يف خمترصه مع رشح العضد )٣/٢٧٣(, واآلمدي يف اإلحكام )٢/٢/٤٢٧(

 ).٤/٦(, وابن اهلامم يف التحرير مع التيسري )٨/٣٥٢٣(واهلندي يف هناية الوصول 
, املحصـول )٢/١١٨(, وانظـر هـذه الفائـدة يف قواطـع األدلـة )٢/٢٤١(رشح املحيل بحاشـية البنـاين   )٢(

 ).٤/٥٥(, رشح الكوكب املنري )٨/٣٥٢٣(, هناية الوصول )٣/٢٧٣(, اإلحكام )٢/٢/٤٢٨(
, وما بني املعقوفتني هو كـذلك يف كلتـا )٢/٢٨٣(أ, وعنه العطار يف حاشيته /١٣٨شية األنصاري, لحا  )٣(

 .كام يف احلاشيتني] املعلول: [النسختني, وهو تصحيف, والصواب
, )٣/٢٨٥(تلخيص التقريب : نص عىل هذه الفائدة القايض أبو بكر الباقالين واجلويني والزركيش, انظر  )٤(

 ).٥/١٥٨(, البحر املحيط )٢/١٠٨١(الربهان 
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 .)١( » "الربهان"يقبل التأويل, فأما إذا كان قاطعاً فال تقويه, وبه رصح يف 
يقبـل التفـاوت وهـو  /٦٥ل/ فيه نظر ظاهر بناء عىل أن اليقني« : »اآليات«قال يف 

 .)٢( » احلق
) االجـر تنميـة(وهـو  )٣(والـد صـاحب األصـل) الشيخ اإلمـام(منها ما قاله ) و(

يعني أن املكلف إذا فعل ذلك ألجـل العلـة ) ملا ألجلها قد امتثل(بوصل اهلمزة والثواب 
قصد الفعل ألجلها, فهو يفعل املأمور به لكونه حصل له أجر قصد الفعل لالمتثال وأجر 

 .)٤(مأموراً به ولعلته ومها عبادتان
   
, وما )٣/٦٨١(, مع بعض االختصار, وانظره بلفظ املصنف يف الغيث اهلامع )٣/٢٢٥(تشنيف املسامع   )١(

فقـرة ) ٢/١٠٨٥(ترصيح اجلويني هبذا يف الربهان : وهو أوضح, وانظر] متعدية: [بني املعقوفتني عندمها
 ).١٠٩٤(رقم 

إىل ) ٢/٢٨٦(بتفـاوت العلـوم عـزاه صـاحب األصـل يف اإلهبـاج  , والقول)٤/٦١(حاشية ابن قاسم   )٢(
 إىل أئمـة السـنة, ومـراده علـوم )٢٠/١٧٢(األكثرين ونسبه أبو العباس ابن تيمية يف جممـوع الفتـاو ,

, وانظـر هـذه املسـألة )٨/٥١٩(االضطرار عندهم دون علوم االكتساب , كام رصح به يف درء التعارض 
 ).١/٥٥(البحر املحيط : أيضاً يف

هو عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام, أبـو احلسـن السـبكي األنصـاري اخلزرجـي, ولـد يف سـبك سـنة   )٣(
هـ ثم رجع إىل القاهرة, كان حافظاً مفرساً ومناظراً أخذ عنه احلـافظ ٧٣٩هـ, توىل قضاء الشام سنة ٦٨٣

 الفقـه, واالقتنـاص يف الفـرق بـني تفسري القرآن العظـيم, ورشح املنهـاج يف: املزي والذهبي, من مؤلفاته
 .هـ٧٥٦احلرص واالختصار, تويف سنة 

, )٣/٣٧(, طبقـات الشـافعية ٤١٣, العقد املذهب ص)١٠/١٣٩(طبقات ابن السبكي : انظر ترمجته يف  
, الفــتح املبــني )٣/١٣٤(, الــدرر الكامنــة )٢١/١٦٦(, الــوايف بالوفيــات ١١٦املعجــم املخــتص ص

)٢/١٧٥.( 
, وعلَّـل املحـيل يف )٣/٦٨٢(, الغيث اهلامع )٣/٢٢٥(, تشنيف املسامع )٤/١٨٧(احلاجب رفع : انظر  )٤(

, زيادة األجر عند قصد االمتثال ألجل العلة بزيادة النشاط احلاصل بقوة )٢/٢٤٢(رشحه بحاشية البناين 
 رفـع ويف) ٣/١٤٤(اإلذعان لقبول معلوهلا, وانظر حكايـة ابـن السـبكي قـول والـده أيضـاً يف اإلهبـاج 

 ) .٤/١٨٧(احلاجب 
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َ أَ  يِّ دِ بُّ عَ بأن امتثال األمر يف التَّ  )١(ونظر فيه بعض رشاح األصل عىل النفس  وأشقُّ  زُ محْ
أفضـل العبـادات : (من املعلل, فزيادة األجـر هنـاك أوفـق بأمــور الشــارع; لقولـه 

 .)٢( )أمحزها
ـ )٣(»اآليات«وأجاب يف  إذا كانـت أشـقيته ملجـرد  قِّ بأنه إنـام يزيـد األجـر يف األشَ

   
 ).١/٥٨٨(هو الكوراين يف الدرر اللوامع   )١(
مرفوعاً بغري إسناد, وقال احلافظ ابـن القـيم يف  { , عن ابن عباس)١/٤٤٠(ذكره ابن األثري يف النهاية   )٢(

رج مـدا: ,  انظر خترجيه والكـالم عليـه يف»ال يعرف « : , وقال الزركيش» ال أصل له « : مدارج السالكني
, )٥٠(, رقـم )١/١٠٠(, األرسار املرفوعة )١٣٨(, رقم )٩٣(, املقاصد احلسنة ص)١/٨٥(السالكني 

 ). ٤٥٩(, رقم )١/١٥٥(, كشف اخلفا )٣٣(, رقم )١/٥٧(املصنوع 
, املغـرب يف ترتيـب املعـرب )١/٤٤٠(النهايـة البـن األثـري : أشدها وأقواها, انظر: »أمحزها « ومعنى 

 ) . ٥/٣٣٩( , لسان العرب)١/٢٢٣(
يَّـتُهُ « : , ومتام اجلواب عنده)٤/٦١(حاشية ابن قاسم : انظر  )٣( قِّ الناشئة من رغم النفس  −أي االمتثال–وأشَ

, لكن يف هذا التفضيل نظر, فإن »وانعقاد الصدر ال تقاوم متام االهتامم وكامل النشاط والرغبة كام ال خيفى 
يقل عن أجر االمتثال فيام اطلع عىل حكمته, لكامل االنقياد بحمل  أجر االمتثال فيام مل يطلع عىل حكمته ال

النفس عىل االمتثال مع التسليم واحتامل جماهدهتا عند انشغاهلا بالتطلع إىل احلكمة, وفتورها أو ضعف 
اهتاممها عند خفائها, بل هذا أوىل; فإن نقص االهتامم وقلة النشاط مع حتقق االمتثال فيام خفيت حكمته ال 
يفوت به من األجر ما يفوت بسبب ضعف جماهدة هو النفس احلاصل عند ذلك, وهلذا كان التفات 
الرشع إىل اعتبار جنس تلك املجاهدة فيام مل يطلع عىل حكمته أظهر من اعتبار متام االهتامم وكامل النشاط, 

y7 ®: ويدل عليه قول اهللا تعاىل Ï9≡x‹ x.uρ öΝä3≈ oΨù=yè y_ Zπ̈Βé& $ VÜ y™uρ (#θ çΡθà6tGÏj9 u™ !# y‰pκ à− ’n? tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 
tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™§9$# öΝä3ø‹ n=tæ # Y‰‹ Îγx© 3 $ tΒuρ $ oΨù=yè y_ s' s# ö7 É) ø9$# © ÉL ©9$# |MΖ ä. !$ pκön=tæ ωÎ) zΝn=÷è uΖ Ï9 ⎯ tΒ ßì Î6 ®Ktƒ 
tΑθ ß™§9$# ⎯ £ϑÏΒ Ü= Î=s)Ζ tƒ 4’n? tã Ïµø‹ t7 É) tã 4 βÎ) uρ ôMtΡ% x. ¸ο uÎ7 s3s9 ωÎ) ’n? tã t⎦⎪ Ï%©! $# “ y‰yδ ª! , قال   〉  3 #$

رصف التوجه عن بيت املقدس إىل : يعني–أي وإن كان هذا « ): ١/١٨٢(احلافظ ابن كثري يف تفسريه 
ألمراً عظيامً يف النفوس إال عىل الذين هد اهللا قلوهبم وأيقنوا بتصديق الرسول وأن كل ما جاء  –الكعبة 

ريض , ويدل عليه أيضاً أن عائشة » د ا يشاء وحيكم ما يريبه فهو احلق الذي ال مرية فيه, وأن اهللا يفعل م
ملا أنكرت عىل معاذة سؤاهلا عن الفرق بني الصالة والصوم أحالت عىل اتباع السنة والتعبد  اهللا عنها

   =دعي السؤال عن العلة إىل ما هو أهم من : املحض, ومل تزدها عىل احلوالة عىل النص, وكأهنا قالت هلا
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صعوبته يف نفسه, بخالف ما إذا كانت لعدم االطـالع عـىل حكمتـه, إذ األشـقية حينئـذ 
, وذلك يقتيض فوات  لَ الفعل جداً هُ ليست إال باعتبار رغم النفس وانعقاد الصدر وإن سَ

 .)١( » , فظهر فرقان ما بني األمرينط والرغبةامتام االهتامم وكامل النش
 عنـد كوهنـا حمـل(للعلـة ) ال تعـديو: (ومن صور العلة القارصة ما ضبطه بقولـه

 .)٢(كتعليل حرمة الربا يف الذهب بكونه ذهباً ويف الفضة  كذلك) احلكمِ 
دَّ بأن هـذا )٣(ونُظِّرَ هذا التمثيل بأن الكون وصف ملحل احلرمة ال نفسه رُ التنظـري , وَ

مبني عىل أن العلة عني الذهب من حيث هي عني مطلقة وهو ممنوع, إذ ال يعقـل أن عـني 
الذهب من هذه احليثية علة حلكم خاص بعني الذهب, وإنام املعقول أن تكون تلك العـني 

 .لذلك علةً  −ذهبٍ  إهنا عنيُ  من حيثُ −
  =  

: , يف رشحه باب)٤/١٩٣(نقياد إىل الرشع, ذكر هذا احلافظ ابن حجر يف فتح الباري معرفتها وهو اال
إن السنن ووجوه احلق لتأيت « : احلائض ترتك الصوم والصالة , وما رواه البخاري تعليقاً عن أيب الزناد

اً من اتباعها, من ذلك أن احلائض تقيض الصي ام وال تقيض كثرياً عىل خالف الرأي فام جيد املسلمون بدَّ
 .» الصالة 

 ). ٥/١٥٨(فوائد أخر للتعليل بالقارصة يف البحر املحيط : انظر  )١(
, أقواالً )٥/١٦٠(مل يذكر املصنف سبب اخلالف يف التعليل بالقارصة وقد ذكر الزركيش يف البحر : تنبيه

وعىل االكتفـاء باإلخالـة عنـد أنه مبني عىل اشرتاط التأثري يف العلة عند أيب حنيفة, : يف منشأ اخلالف, منها
الشافعي, ومنها أنه راجع إىل حكم العلة, هل هو تعدي حكم النص عىل الفرع كام تقول احلنفيـة, أم هـو 

اخلالف راجـع إىل كوهنـا : قول إمام احلرمني: تعلق احلكم يف النص املعلول بتلك العلة ال التعدي? ومنها
 ).٢/١٠٨٢(الربهان : مأموراً هبا أم ال? وانظر

ــذه املســألة يف  )٢( ــام )٢/٢/٣٨٧(املحصــول : انظــر ه ــع رشح العضــد )٣/٢٥٣(, اإلحك , املخترصــ م
, )٥/١٥٦(, البحـر املحـيط )٤٠٥(, رشح تنقيح الفصـول ص)٨/٣٤٩٢(, هناية الوصول )٢/٢١٧(

, )٢/٢٤٢(, رشح املحـيل بحاشـية البنـاين )٤/٥١(, رشح الكوكب املنـري )٤١١(سالسل الذهب ص 
 ).٣/٢٢٦(سامع تشنيف امل

 .ب/٨٨قاله اللقاين يف حاشيته, ل   )٣(

من صور العلة 
 العلة القارصة
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 هو حمـل احلكـم, ز, وجمموعهامواحلاصل أن العلة هي جمموع اجلنس والفصل املميِّ 
 .)١(فليتأمل
به بأن ال يوجد يف غريه, كتعليل ) خمتصاً (أي حمل احلكم ) جزءاً له(عند كوهنا ) أو(

; ألنه جزء معنى اخلـارج, إذ هـو )٢(نقض الوضوء يف اخلارج من السبيلني باخلروج منهام
بخالف  , فاخلروج هو حمل احلكم, أعني النقض, إذ هو الناقض,)٣(ذات ثبت هلا اخلروج

) أو( )٤(ما وجد يف غريه كتعليل النقض بخروج النجس من البدن فال ينتفي التعدي عنـه
حرمة الربا يف النقـدين بكوهنـا بأن ال يتصف به غريه, كتعليل ) وصفه الالزم(عند كوهنا 

فإنـه وصـف عـام  ,)٥(ربوية الـرب بـالطعمغريه كتعليل  »الالزم  «قيم األشياء, وخرج بـ 
إىل أن املراد بالالزم الالزم ) أي ذو خصا: (, وأشار بقوله من زيادته)٦(ري الربلوجوده يف غ

 َ أوالً باخلاص وثانياً بـالالزم  /٦٦ل/اخلاص ليخرج الالزم العام فإنه كاجلزء العام, وعربَّ
 .)٧(تفنناً 

   
يعنـي » وهذا أوجه مما يف احلاشـية « : , ثم قال)٢/٢٤٢(هذا جواب الرشبيني يف تقريراته بحاشية البناين   )١(

 ).٢/٢٤٢(جوابه يف اآليات : جواب ابن قاسم الذي اعتمده البناين, انظر
: مثل له الزركيش بتعليل حرمة اخلمـر بكوهنـا معترصـة, انظـر, و)٢/٢٤٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

 ). ٣/٦٨٢(, الغيث اهلامع )٣/٢٢٦(تشنيف املسامع 
أي اخلارج كام » .. إذ هو« : , وقوله)٢/٢٤٢(أيضاً حاشية البناين : ب, وانظر/١٣٨حاشية األنصاري ل   )٣(

 .يف احلاشيتني
كتعليل احلنفية النقض فيام ذكـر « : ه أوضح وأتم, ونصها, وعبارت)٢/٢٤٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

 .» بخروج النجس من البدن الشامل ملا ينقض عندهم من الفصد ونحوه 
 ).٢/٢٤٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
 ).٢/٢٨٤(حاشية العطار   )٦(
 ).٢/٢٨٣(ب, حاشية العطار /١٣٨حاشية الشيخ زكريا األنصاري, ل : انظر  )٧(
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 )٣(»املحصـول«يف رشح  )٢(كام نقله األصـبهاين إن األكثرين «: )١(قال الويل العراقي
واز التعليل بمحل احلكم وجزئه اخلاص, وذهب آخرون إىل املنع وحكاه اآلمـدي عىل ج

جـوازه يف  )٥(, واختار اإلمام واآلمدي وابـن احلاجـب والصـفي اهلنـدي)٤(عن األكثرين
. )٦( » أنه جيـوز التعليـل بـاجلزء دون املحـل: القارصة دون املتعدية, ويف املسألة قول رابع

 .انتهى
 
 

 
   
دون « : بعـد قولـه» واستشكل هذا ألن العلة باملحل هي القارصة « : ث اهلامع, وحذف املصنف قولهالغي  )١(

 ).٣/٢٢٨(تشنيف املسامع : وانظر» املتعدية 
هــ, مـن فقهـاء ٦١٦هو حممد بن حممود بن حممد بن عياد السلامين, أبـو عبـد اهللا األصـبهاين, ولـد سـنة   )٢(

إن ابن دقيق العيد كان حيرضـ : عاملاً باألصول واملنطق واخلالف, قيلالشافعية بأصبهان, نزيل مرص, كان 
 .هـ٦٨٨رشح املحصول, غاية املطلب يف املنطق, تويف سنة : درسه بمرص, من مؤلفاته

, شذرات الـذهب ٣٧٧, العقد املذهب ص)٢/١٩٩(طبقات الشافعية البن قايض شهبة : انظر ترمجته يف  
 ).٢/٩٣(, الفتح املبني )٦/٧٠(

, حكاية عدم اجلواز عن األكثرين, موافقـاً )٦/٥١٩(الذي رأيته لألصبهاين يف الكاشف رشح املحصول   )٣(
اعلم أهنم اختلفوا يف جواز تعليل احلكم بمحلِّـه أو بجـزء « : بذلك اآلمدي كام سيأيت, وهذا نص عبارته

, فذهب األكثرون إىل أنه ال جيوز وآخرون إىل أنه جيوز بجزء املح ل دون املحل,وآخرون إىل اجلـواز املحلِّ
 . »هبام

 ).٣/٢٥٣(اإلحكام   )٤(
 ).٨/٣٤٩٢(, هناية الوصول )٢/٢١٧(, املخترص مع رشح العضد )٢/٢/٣٨٦(املحصول : انظر  )٥(
وليس هذا يف احلقيقة مذهباً ثالثـاً كـام « ): ٥/١٥٦(وهذا التفصيل لآلمدي, لكن قال الزركيش يف البحر   )٦(

وأما اجلزء فـال يمتنـع التعليـل : وغريه, ألن مراده باجلزء العامُّ بدليل قوله بعد ذلك يوهم صاحب البديع
 ).٣/٢٥٤(اإلحكام : , وانظر» به, الحتامل عمومه لألصل والفرع 



אאאאאFאE א 

 

ــــ التعليــــ ــــبِونرتَيضِ  لَ باســــمٍ لَقَ
  

ــــال ذا أُيبِ  ــــرُ ق يْ والفخ زِ ــــريَ  كالش
  

ــــرازي ينَ ال ــــرِ ا لألكثَ ــــزَ  قلــــتُ عَ
  

ـــــ عـــــىل اجلـــــوازِ  يمٌ امليشَ ـــــلَ  سُ
  

ـــــال قَ ـــــامُ نَ ـــــا اإلم ـــــردُّ م  وذا ي
  

ــــال ظِ ــــىل أن حُ ــــاقهم ع ف ــــن اتِّ  م
  

بَه ــــحِ انٍ فوفــــاقٌ صَ ــــا   كــــزَ  أمَّ
  

ــــبَهْ  ــــا كــــأبيضٍ فصــــوريُّ الشَّ  أمَّ
  

جامـد بـدون  :أي) لقـب اسـمٍ (جمـرد ) بـ(اإلحلاق أي ) ونرتيض التعليل( 
, كتعليل جريان الربا يف النقدين بأهنام ذهب وفضة, وطهوريـة )١(وصف يؤخذ منه

, وقد اسـتعمله الشـافعي ريض اهللا عنـه يف تعليـل )٢(املاء والرتاب بأهنام ماء وتراب
نه يسمى بـه , فليس العلة كو)٣(نجاسة بول ما ال يؤكل حلمه بأنه بول كبول اآلدمي

كام يف الوصف اللغوي, بل كونه فرداً من أفراد ما أطلق عليـه لفـظ البـول, فالعلـة 
كونه من تلك احلقيقة ال كونه يسمى به, وهذه العلـة جعلهـا الشـارع عالمـة عـىل 
احلكم وترتبه عليها مشتمل عىل مصلحة هي عدم مبـارشة املسـتقذر, وهـي أيضـاً 

   
وهو مذهب احلنفية وقول األكثر من الشافعية واملالكية,ومذهب احلنابلة, نص عليه اإلمام أمحد, فإنه قـال   )١(

: انظـر» جيوز الوضوء بامء الباقالء واحلمص; ألنه ماء, وإنام أضفته إىل مـا ال يفسـده « : وينيف رواية امليم
ــزدوي مــع رشح )٢/١٧٤(, أصــول الرسخيســ )٤٥٤(, التبرصــة ص)٢٢٠(اللمــع ص , أصــول الب

, املقدمة البن القصـار )٢/٦٥٢(, إحكام الفصول )٣/٣٢٧(, التحرير مع التيسري )٣/٥٠٢(البخاري 
, اجلـدل البـن )٤/٤١(, التمهيـد )٤/١٣٤٠(, العـدة أليب يعـىل )٥/١٦٢(بحر املحيط , ال)١٩٢(ص

 ). ٤/٤٢(, رشح الكوكب املنري )٢/٧٤٦(, املسودة )٢٩١(عقيل ص
 ).٣/٦٨٣(الغيث اهلامع   )٢(
لكن , ومل أقف عليه يف األم, )٥/١٦٢(البحر : انظر هذه النسبة يف» األم « نسبه السهييل يف أدب اجلدل إىل   )٣(

فـإذا كـان املـاء قـاراً يف « : وجدت فيه تعليله طهارة املاء الراكد إذا أنتن أو تغري بكونه مـاء, وهـذا لفظـه
 ).١/٢٠(األم » األرض فأنتن أو تغري توضأ به; ألنه ال اسم له دون املاء 

التعليل باالسم 
 اللقب 
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 .)١(م رشع ألجلها هي االستقذار ضابطة حلكمة خيال العقل أن احلك
بحذف األلف بني الراء والزاي يعني وفاقاً لـه  )الشريزي(الشيخ أيب إسحاق ) كـ(

أي فخـر الــدين الـرازي ) الفخر(اإلمام ) و( )٢(يف ارتضاء التعليل بمجرد االسم اللقب
 :مفعــول, أيبالبنــاء لل) يبأُ (التعليــل بـذلك ) ذا(مدعياً االتفـاق عىل مـا قالـه ) قال(

نِعَ  اً عـىل دَّ زيـادة عـىل األصـل ورَ ) قلت: (, وقد رد الناظم دعـواه االتفاق حيث قال)٣(مُ
يف كتـاب  )٤(بـن أيـوب) الـرازي سـليم(الشيخ أبـو الفـتح ) عز لألكثرين(اإلمام قد 

, )٦(أي جواز التعليل بمجرد االسـم اللقـب) اجلواز(القول بـ ) امليش عىل( )٥(»التقريب«
دُّ ما اإلمام(أي عزو سليم اجلـواز لألكثرين  )وذا( رُ بـألف ) نَقَـال(فخـر الدين الرازي ) يَ
   
هنا بقياس اخلمر  وبه يعلم أن اعرتاض اإلمام« : , ثم قال)٢/٢٤٣(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )١(

القائـل بـه وأنـه  د, وقد تقدم بيان معنى الباعـث عنـ» يف غري حملِّه; ألنه مبني عىل أن العلة بمعنى الباعث 
 ).٢٢٦(ما تقدم ص: انظر. معنى صحيح ال يرتتب عليه حمذور

 ) .٥٩٦(, امللخص يف اجلدل ص)٤٥٤(, التبرصة ص)٢/٨٣٨(رشح اللمع : انظر  )٢(
, وهـذا هـو )٨/٣٥٢٧(, وتابعه عىل حكاية االتفاق اهلندي يف هنايـة الوصـول )٢/٢/٤٢٢(املحصول   )٣(

, ونسبه الشريازي )٢/٢٦١(املذهب الثاين, وممن منع التعليل بمجرد االسم اللقب أبو احلسني يف املعتمد 
 ).٢/٦٥٢(, إحكام الفصول )٤٥٤(التبرصة ص: انظر. والباجي إىل بعض الشافعية

وب, أبو الفتح الرازي, نسبةً إىل الريِّ من مدن الديلم, الفقيه املفرس, اشتغل يف أول عمـره هو سليم بن أي  )٤(
إحيـاء القلـوب يف التفسـري, والتقريـب, : بالنحو واللغة والتفسري ثم تفقـه بعـد األربعـني, مـن مؤلفاتـه

 .هـ٤٤٧واملجرد, تويف سنة 
, طبقـات ابـن قـايض )٢/٤٧٩(الصـالح  , طبقات ابـن)٤/٣٨٨(طبقات ابن السبكي : انظر ترمجته يف  

 .٤٤٤, طبقات املفرسين للداودي ص)١/٢٢٥(شهبة 
, ونقل عنه يف مواضع كثرية, وابن خلكـان يف )١/٧(يف أصول الفقه, نسبه إليه الزركيش يف البحر املحيط   )٥(

 ).٩/٣٤٨(, وابن حجر يف الفتح )٢/٣٢٨(وفيات األعيان 
, تشـنيف )٤١٥(, سالسل الذهب ص)٥/١٦٢(البحر املحيط : األكثر يفانظر عزو سليم هذا القول إىل   )٦(

هنايـة السـول » جائز عىل املشـهور « : , وهلذا قال اإلسنوي)٣/٦٨٤(, الغيث اهلامع )٣/٢٢٩(املسامع 
 ., وانظر تفصيل العزو يف التعليق عىل أول هذه املسألة )٤/٢٥٥(



אאאאאFאE א 

 

أي منع التعليل بذلك, موجهاً لـه بأنـا ) عىل أن حظال(أي العلامء ) من اتفاقهم(اإلطالق 
نعلم بالرضورة أنه ال أثر يف حرمة اخلمر لتسميته مخراً بخـالف مسـامه مـن كونـه خمـامراً 

 . انتهى. )١(تعليل بالوصفللعقل, فهو 
دَّ الناظم توجيهه, وكأنه ارتضاه رُ بأنـه يف غـري حملـه; ألنـه  )٣(, وقد رده غريه)٢(ومل يَ
أن أهل احلق عىل أهنـا بمعنـى املعـرف ال  )٤(مبني عىل أن العلة بمعنى الباعث, وقد تقدم

االسـم  /٦٧ل/ الباعث وال املوجب, وظاهرٌ أنه ال مـانع مـن أن ينصـب الشـارع جمـرد
اللقب أمارة عىل احلكم, إذ ما من يشء إال ويصلح للوضع أمـارة عـىل غـريه, إذ األمـارة 

ل حتصل بمجـرد اجلعـل كـام هـو الوضعية ال تتوقف عىل ربط عقيل وال مناسبة معنوية ب
  .معلوم 
وهو احلدث الصادر باختيار فاعله بدليل  )٥(املشتق املأخوذ من الفعل اللغوي) اأمَّ (

   
 ) .٢/٢/٤٢٢(املحصول   )١(
واخلـالف « : شعر بام رصح به غريه من عدم الرضا, فإنـه قـال يف رشحـهيالناظم عقيبه فيه نظر, فإن كالم   )٢(

يلتفت عىل أن العلل الرشعية عالمات أو موجبات, فإن قلنا باألول جاز, إذ ال امتنـاع مـن جعـل االسـم 
قـائلني بـأن , وقد سبق أن الـرازي مـن ال»; إذ ال يستفاد منه احلكم فال عالمة عىل احلكم, وإن قلنا بالثاين

ف, فال يقبل منه بناء املسألة عىل أهنا بمعنى املوجب أو الباعـث , ٣٤٥مهـع اهلوامـع ل: انظـر. العلة املعرِّ
 ) .٢/٢/١٩٠(املحصول 

فـة, مـا « : , واعرتض عليه قبله النقشواين بقولـه)٤/٦٣(هو ابن قاسم يف حاشيته   )٣( إذا فرسـنا العلـة باملعرِّ
? املانع من ذلك, فإن فيه تع ويقو سؤاله عىل القول بأن « : , وقال القرايف بعد حكاية قول النقشواين»ريفاً
 ) .٥/١٦١(, البحر املحيط )٤/٣٤٥(نفائس األصول : انظر. »جمرد الطرد كافٍ يف العلة 

بمعنى الباعث, انظر ما سبق  وسبق هناك أيضاً أن هذا عىل مذهب األشعرية, وأن احلق يف هذه املسألة أهنا  )٤(
 ) .٢٢٦(ص

, حاشـية )٣٥٦(, الـثامر اليوانـع ص)٣/٢٢٩(, تشنيف املسامع )٢/٢٤٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
 .ب /١٣٨األنصاري, ل

نقل االتفاق عىل 
 التعليل باملشتق 
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) فوفـاق(وسارق وقاتل, من الزنـا والرسـقة والقتـل ) كزانٍ ( )١(»األبيض«بنحو  مقابلته
, )٢(ألنـه زانٍ أو سـارق أو قاتـل: , كأن يقال يف التعليل بـذلك)صحبه(جواز التعليل به 
لسليم الرازي حكايـة قـول » التقريب«حكاية االتفاق فيه ممنوعة, ففي : )٣(لكن قال مجع

: , وذكر األصبهاين أن يف التعليل باالسم ثالثـة أقـوال)٤(مشتقاً لقباً و ,بمنع االسم مطلقاً 
, التفصيل بني املشـتق وغـريه , املنع مطلقاً املشـتق املـأخوذ مـن ) أمـا(, و )٥(اجلواز مطلقاً

والسـواد ) أبـيض(البيـاض لــ ) كــ(املعنى القائم باملوصوف بغـري اختيـار  :الصفة, أي
ألنه ال مناسـبة فـيهام وال فـيام هـو نحومهـا  )٦( )صوري الشبه(هو ) فـ(ألسود ونحومها 

   
, حاشـية )٤/٦٦(ب, وعنـد ابـن قاسـم يف حاشـيته /٢٣٥الدرر اللوامع البن أيب رشيف, خمطـوط, ل  )١(

 ) .٣٥٦(الثامر اليوانع ص: ب, وانظر/١٣٨األنصاري ل
تبع الناظم هنا ويف الرشح صاحب األصل عىل حكاية االتفاق, وتبعه أيضاً مجع منهم الكـوراين وابـن أيب   )٢(

, الـدرر البـن أيب )١/٥٨٩(, الـدرر اللوامـع للكـوراين ٣٤٥مهع اهلوامع ل: انظر. رشيف وابن النجار
 ) .٤/٤٣(ب, رشح الكوكب املنري /٢٣٥رشيف ل

أ, وهلـذا قـال يف غايـة /١٣٩, وتبعه األنصاري يف حاشية ل)٣/٢٢٩(ع منهم الزركيش يف تشنيف املسام  )٣(
أو من صفة كـأبيض .. واألصح جواز التعليل باملشتق املأخوذ من فعل كالسارق « ): ١١٦(الوصول ص

 ) .  ٢/٩٠(, نرش البنود )٢/٢٨٥(, حاشية العطار )٤/٦٦(حاشية ابن قاسم : , وانظر»يمتنع : وقيل.. 
إىل التفريق بني الوصف املشتق املناسب للحكم فيجوز التعليل به, ) ٢/٨٠٩(يف الربهان  وذهب اجلويني  )٤(

لَم فال يصح التعليل به, وتبعه الغـزايل يف املنخـول ص , لكنـه )٤٤٧(وغري املناسب فهو عنده كاالسم العَ
 .قيده باإلخالة, وهي نوع من املناسب 

 ).٦/٥٥٤(الكاشف : والقول الثاين إىل آخرين منهم, انظر ونسب القول األول لبعض الشافعية واملالكية  )٥(
ــر  )٦( ــاين : انظ ــية البن ــامع )٢/٢٤٤(رشح املحــيل بحاش ــنيف املس ــية األنصــاري, )٣/٢٣٠(, تش , حاش

ب هنا اعرتاضاً للربماوي عـىل شـيخه الزركيشـ /٢٣٥وقد أورد ابن أيب رشيف يف الدرر ل. ب/١٣٨ل
فعل ومن الصفة ال يوافق مذهب البرصيني وال مذهب الكـوفيني, حاصله أن ما ذكره من االشتقاق من ال

وبنى اعرتاضه هذا عىل ما تومهه من أن املراد اشتقاقهام من الفعل النحوي أو الوصف النحوي, ثم أجـاب 
, )٢/٨١٠(الخ, انظر الفوائد السـنية للربمـاوي .. بأن املراد بالفعل الفعل اللغوي وبالصفة املعنى القائم 

ز أن يكون املراد بالفعلأما األ    =النحوي والصفة املعنويـة, معلـالً بأنـه ال مـانع مـن  الفعل نصاري فقد جوَّ
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, فمـن احـتج )٢(, وسيأيت يف مسالك العلة اخلالف فيه)١(جللب مصلحة وال لدرء مفسدة
 .)٣(بالشبه الصوري احتج بذلك هنا

ـ] سئل[وقد « : قال الويل العراقي  لِّ عن الفرق بني العلـة القـارصة والتعليـل باملحَ
لقارصة أعم مـن املحـل; ألن املحـل مـا وضـع لـه اللفـظ والتعليل باالسم, وجوابه أن ا

كاخلمر والرب, والقارصة وصف اشتمل عليه املحل ومل يوضع له اللفـظ كالنقديـة, فكـل 
 : حمل علة قارصة وال عكس, وأما الفرق بني املحل واالسم ففيه وجهان

فة احلكم أن املراد باالسم اجلامدُ الذي ال ينبني عىل صفة مناسبة تصح إضا: أحدمها
 .زوا التعليل به وهو جامدإليها, وهذا منقوض بالرب, فإهنم جوَّ 

, إذ التسمية ال : أن املراد التعليل بالتسمية, نحو: ثانيهام حرمت اخلمر لتسميتها مخراً
 .فليتأمل. انتهى.  )٤(»تأثري هلا بخالف املعنى املستفاد من املحل بإشارة أو تنبيه 

 
 

 
  =  

انظـر حاشـية األنصـاري, . ذلك, إذ دائرة األخذ أوسع من دائرة االشتقاق, ووافقه عىل ذلك ابـن قاسـم
 ) .٤/٦٦(ب, حاشية ابن قاسم /١٣٨ل

 ) .٢/٢٨٥(حاشية العطار   )١(
 ) .٤٠٩( صانظر ما سيأيت  )٢(
« ): ٢/١٧١(عن ابن السمعاين, ونصه كام يف القواطـع ) ٣/٢٣٠(ذكر هذا الزركيش يف تشنيف املسامع   )٣(

أن يكون مشتقاً من صفة, كاألبيض واألسود, مشتق من البياض والسواد, فهذا االسم من : الرضب الثاين
 .» ل هذا علة وحجة جيوز أن جيع: علل األشباه الصورية, فمن جعل شبه الصورة حجة قال

, وما بني املعقـوفني هـو كـذلك يف )٣/٢٣٠(تبعاً للزركيش يف تشنيف املسامع ) ٣/٦٨٤(الغيث اهلامع   )٤(
 ) .١١٧(, وهو كذلك يف املخطوط ص]يسأل: [كلتا النسختني, ويف الغيث اهلامع
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ــــي ــــورُ تعل زَ اجلمه ــــعْوجــــوَّ بِ  الً تُ
  

ـــــعْ  قَ تـــــنيِ وادعـــــوهُ أَن وَ لَّ  )١(بعِ
  

ـــتْ ـــيام أَتَ كٍ ف ـــورَ ـــن فُ  والفخـــرُ واب
  

ـــتُنبِطَتْ  ـــوايت اس  منصوصـــةً دونَ اللَّ
  

 أبــــو املعــــايل مطلقــــاً هــــذا أُيبِ
  

ـــبِ  ـــازَ يف التَّعاقُ رشعـــاً وقيـــل جَ
  

نِـــعْ طْعـــاً مُ طلقـــاً قَ ـــم الصـــحيحُ مُ  ثُ
  

ــهُ امتَنَـــ  وقوعُ ــرَ ــلِ إذ يُ ـــعْ يف العق  ـ
  

ــــلّْ ّ ـــتُ حمَ ـــا تناقضـــا قل  كجمـــعِ م
  

ــ ذا بالشَّ ــفِ فيامواحدٌ ــلّْ ـاخلل  )٢(خصِ ح
  

ـــدَ نوعـــاً واختلـــفْ َ ي احتَّ ـــذَّ ـــا ال  أَمَّ
  

ـــــــفْ  ه ائتلَ  شخصــاً وفــاقٌ يف جــوازِ
  

ــــهْ ـــةٌ رشعيـَّــ لَّ ـــاً عِ ـــصَّ أيض  وخُ
  

ـــهْ  ـــي عقليـَّــــــــ ــاقِ ف ــامنَعْ باالتف  ف
  

; ألن العلـل )٣(فأكثر مطلقـاً ) بعلتني تبع(للحكم الواحد ) ز اجلمهور تعليالً وجوَّ ( 
أي ) وادعـوه( )٤(الشـرعية عالمات وال مانع مـن اجتمــاع عالمـاتٍ عـىل يشء واحــد

   
ز اجلمهور تعليالً يقع : ٣٤٦البيت يف مهع اهلوامع ل  )١(  أن قد وقعبعلتني وادعوا   وجوَّ
 : ٣٤٦البيت يف مهع اهلوامع ل  )٢(

 كجمــــع مــــا تناقضــــا قلــــت عــــىل
  

فــــــات ال ــــــرينا ذي باملعرِّ  تفس
  

ــــل ــــم حم ــــا ث ــــن اجتامعه ــــع م  من
  

...............................  

 

ونسبه أيضاً إىل اجلمهور اجلويني والعضد والزركيش والبخاري وابن السبكي والقرايف, وعزاه القايض أبو   )٣(
الباقالين يف التقريب إىل معظم القائسني, وابن تيمية واهلنـدي والبـاجي إىل أكثـر الفقهـاء, واختـاره بكر 

الباقالين والشريازي والسمعاين والرسخيس وابـن احلاجـب وابـن اهلـامم, وهـو مقتىضـ كـالم اإلمـامني 
, )٢/٢٢٤(ترصـ , رشح العضـد للمخ)٢/٨٢٠(الربهان : انظر. الشافعي وأمحد, واختاره أكثر احلنابلة

, )٢/٢٣٠(, قواطع األدلـة )٤٥١(, التبرصة ص)٢١٧(, اللمع ص)٢٨١, ٣/٢٢٦(تلخيص التقريب 
, رشح الكوكــب املنــري )٢/٧٨١(, املســودة )٥/١٧٥(, البحــر املحــيط )٢/٢٣٣(أصــول الرسخيســ 

, جممـوع فتـاو )٤/٢٣(, التحرير مع التيسري )٣/١١٥(, اإلهباج )٤/٦٥(, كشف األرسار )٤/٧١(
, رشح تنقـيح الفصـول )٢/٦٤٠(, إحكام الفصول )٣/٢٣١(, تشنيف املسامع )٢٠/١٦٧(ابن تيمية 

 ) .  ٢/٢٢٣(, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٤٠٤(ص
 ) .٢/٢٤٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

تعليل احلكم 
الواحد بعلتني 

 فأكثر
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أي وقوعـه, كـام يف اللمـس ) وقـع(بفتح اهلمـز ) أَن(تعليل احلكم الواحد بعلتني فأكثر 
أبـو ) و( )٢(الـرازي) الفخـر(مـام جوزه اإل) و(, )١(واملس والبول عللٌ للمنع من الصالة

; ألن األوصاف )٤( )أتت منصوصة(أي يف العلة التي ) فيام(والغزايل  )٣( )ابن فورك(بكر 
) دون(هيا واستقالل كل منهـا فكانـت أمـارات دِّ عَ عىل تَ / ٦٨ل / املنصوصة دل الشارع

   
 ) .٣/٢٣١(املرجع السابق, وذكر له الزركيش أمثلة أخر يف تشنيف املسامع   )١(
وللقـايض إىل هـذا صـغو « : , ونسبه الزركيش إىل أتباعه, وقال اجلـويني)٣٧٥, ٢/٢/٣٦٧( املحصول  )٢(

, وعىل نقل اجلويني هذا اعتمد ابن احلاجب يف نسبة هذا القول إىل القـايض, » »التقريب « ظاهر يف كتاب 
« ضـاً يف ولكن الذي يف تلخيص اجلويني للتقريب هو قوله بـاجلواز مطلقـاً كـام سـبق, وهـو املوجـود أي

ولعلـه يريـد « : عىل ما نقله الزركيش, وقال ابن السبكي بعد أن حكى هذه النسبة عن اجلـويني» التقريب 
, )٥/١٧٦(البحر املحـيط : انظر. »التقريب الكبري, أما التقريب الذي وقفنا عليه فليس فيه إال ما ذكرناه 

( , احلاصـل )٢/٢٢٠(, التحصـيل )٣/١١٥(املنهاج مـع اإلهبـاج : , وانظر)٣/٢٣٢(تشنيف املسامع 
, رفــع احلاجــب )٢/٢٢٣(, خمترصــ ابــن احلاجــب مــع رشح العضــد )٢/٨٢٠(, الربهــان )٣/١٩١
)٤/٢٢٠. ( 

, هنايـة الوصـول )٢/٨٢٠(, الربهـان )٤/٢٢٠(, رفع احلاجـب )٣/١١٥(اإلهباج : انظر نسبته إليه يف  )٣(
 ). ٥/١٧٦(, البحر املحيط )٨/٣٤٧٠(
د بن احلسن , أبو بكر األنصاري األصبهاين, كان واعظاً عاملاً باألصول والكالم, مـن حمم: وابن فورك هو  

مشـكل : هـ, من مؤلفاته٤٠٦فقهاء الشافعية, أخذ عنه أبو بكر البيهقي وأبو القاسم القشريي, تويف سنة 
 .احلديث وغريبه, واحلدود يف األصول, وأسامء الرجال

, وفيــات األعيــان )٣/٥٢(, طبقــات ابــن الســبكي )١/١٣٦(طبقــات ابــن الصــالح : انظــر ترمجتــه يف  
 ).١/٢٣٨(, الفتح املبني )١/٤٨٢(

, فإنه أطلق اجلواز يف أول املسألة, ثـم خـص باملنصـوص يف )٢/٣٤٢(وهو حاصل كالمه يف املستصفى   )٤(
−هببعد أن ذكر هذا املذ–) ٤/٢٢٠(جوابه عىل اعرتاض ساقه, وهلذا قال ابن السبكي يف رفع احلاجب 

, وأما », وإن كان أطلق رصيح اجلواز يف صدر املسألة إطالقاً »املستصفى « وإليه يرشد كالم الغزايل يف « : 
مـن نـص الشـارع أو  −يعنـي اخلصـم–وما ذكره « : فأطلق اجلواز ثم أكده بقوله) ٤٩٧(يف املنخول ص

, وقـد تبـع »اقي إىل استنباط األمـة اإلمجاع ال ينكر أن ذلك ينتج خياالً, ولكن ال بعد يف وكول الشارع الب
 .الغزايلَّ يف تفصيله ويف مسلكه يف املستصفى ) ٣/٩١٧(ابن قدامة يف الروضة 
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يكون جمموعهـا  ألهنا يف حالة صالحية كل منها للعلية جيوز أن) اللوايت استنبطت(العلل 
 .هو العلة عند الشارع فال يتعني استقالل كل منها بالعلية

, وبيانه أن يكون اجتمعت يف حملٍّ )١(وأجيب بأنه يتعني االستقالل باالستنباط أيضاً 
ينفرد كلٌّ يف حمل فثبت احلكم فيه فيستنبط العقل أن العلة كل واحد ال الكل, كام وجـدنا 

حلدث معهام فعلمنا أن كل واحد مـنهام علـة احملني وثبت اللمس وحده واملس وحده يف 
 .)٢(مستقلة وإال ملا ثبت احلكم يف انفرادها فيحكم بذلك عند االجتامع

حكاية قول بعكس ذلـك وهـو اجلـواز يف  )٤(تبعاً البن احلاجب )٣(»الكوكب«ويف  
الف املسـتنبطة ; ألهنا قطعية فلو تعددت لزم املحال اآليت بخـ)٥(املستنبطة دون املنصوصة

 )٦(جلواز أن تكون العلة فيها عند الشارع جمموع األوصاف, ومل يذكره الناظم تبعاً ألصله
 .)٧(»مل أره لغريه « : لقول صاحبه يف رشح املخترص

أي منصوصـة كانـت أو مســتنبطة, يف ) مطلقـاً : (إمام احلـرمني) أبو املعايل(وقال 
بالبناء للمفعـول, أي ) يبأُ (احلكم الواحـد بعلتني أي تعليـل ) هذا(التعاقب أو يف املعيـة 

   
 ) .٢/٢٤٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
وهـو أن يكـون كـام اجتمعـت يف « : , ونص أول العبارة)٢/٢٤٥(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٢(

 ., وهو أوضح مما هنا » حمل حملٍّ ينفرد كلٌّ يف
 : , وهو قوله)٢/٢١٠(الكوكب الساطع مع رشحه : انظر  )٣(

ــا«  ــل يف املنصــوص ال م ــتنبطا وقي  اس
  

ـــا  لِّط ـــن غُ ـــى ولك ـــه  حيك  »وعكس
  

 

 ) .٢/٢٢٤(املخترص مع رشح العضد   )٤(
« :  ثم قال» رشح الربهان « والزركيش ونقل حكايته عن ابن املنري يف  ,اهلنديذهب مجع منهم امل حكى هذا   )٥(

: انظـر. »ومل أره لغـريه  −يعنـي ابـن احلاجـب –حكاه املصـنف « : , وقال ابن السبكي»ه غربت حكايتُ وقد استُ 
لـذهب , سالسل ا)٥/١٧٦(, البحر املحيط )٨/٣٤٧٠(, هناية الوصول )٢/٢٢٣(املخترص مع رشح للعضد 

   ).٤/٢٢٠(, رفع احلاجب )٤٠١(ص
 ) .٤٦(ص مجع اجلوامع    )٦(
 ) .٤/٢٢٠(رفع احلاجب   )٧(
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نِعَ  , قال) رشعاً (مُ ألنه لو جاز رشعاً لوقع ولو نادراً ولو وقع لعلم ولو علم : فقط ال عقالً
, وأجيب عىل تقدير تسليم اللزوم بمنع عدم الوقوع, وسند املنـع مـا )١(لنقل, لكنه مل يقع

إن اإلمام جيعل احلكـم « : ها, نعم, قال املحققمرَّ من أسباب احلدث من النقض يف كل من
 .)٢(»فيها متعدداً فيوجد عنده حدث اللمس بدون حدث املس 

ويرد عليه أن إثبات التعدد ال يتيرس له, وجمرد التجويز ال يكفيه; ألنـه « : قال السعد
 .)٣(»يف مقام االستدالل عىل امتناع التعدد وعىل أن احلكم يف صورة تعدد العلل متعدد 

, أي إحــدامها يف وقــت )٤(أي تعاقــب العلــل) يف التعاقــب(ذلــك ) وقيــل جــاز(
   
 ) . ٢/٨٣٢(الربهان : انظر قول اجلويني ودليله يف  )١(

فحصـلنا عـىل ثالثـة آراء « عزا اآلمدي القول باملنع مطلقاً إىل القايض أيب بكر الباقالين, : األول: تنبيهان
, رفـع )٣/٢٩٥(ام اإلحكـ: انظـر. , وتقـدم حتقيـق مذهبـه−كام قال ابن السبكي−»منقولة عن القايض 

 ). ٤/٢٢٠(احلاجب 
, فظن ابن السبكي أنه أخطأ, فإنه بعد أن صـحح نقـل : الثاين نسب اآلمدي أيضاً إىل اجلويني املنع مطلقاً

, وتبعه الزركيشـ, ومـن تأمـل »بخالف ما نقله اآلمدي عنه « : ابن احلاجب عنه اجلواز دون الوقوع; قال
اختلفـوا يف جـواز تعليـل احلكـم الواحـد يف « : خطئته, وهذا نصـهنقل اآلمدي لألقوال ال ير وجهاً لت

, كالقـايض أيب بكـر وإمـام احلـرمني ومـن تـابعهام,  , فمنهم من منع ذلك مطلقاً صورة واحدة بعلتني معاً
ل بني العلل املنصوصة واملستنبطة, فجوزه يف املنصوصة ومنع  , ومنهم من فصَّ ز ذلك مطلقاً ومنهم من جوَّ

املنع يف املنصوصة واملستنبطة, : , وهو ظاهر يف أن مراده باملنع مطلقاً »تنبطة, كالغزايل ومن تابعه منه يف املس
اإلحكـام : فإنه مل يتطرق أصالً للجواز العقيل والوقوع الرشـعي, كـام مل يتطـرق للتعاقـب واملعيـة, انظـر

 ) .٥/١٧٥(, البحر املحيط )٣/٢٣٢(, تشنيف املسامع )٤/٢٢٠(, رفع احلاجب )٣/٢٩٥(
 ) .٢/٢٤٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
, واملصنف حكى اجلواب بمعناه )٢/٢٢٦(جواب السعد يف حاشية عىل املخترص مع رشح العضد : انظر  )٣(

 ) .٢/٢٤٦(تبعاً للرشبيني يف تقريراته عىل البناين 
بن احلاجب يف خمترصه, فإن ابن هذا املذهب مل حيكه غري صاحب األصل, وحكايته إياه استنباط من كالم ا  )٤(

احلاجب مل يرصح بحكايته, ولكنه ذكر بعد ذلك خـالف اجلمهـور القـائلني بـالوقوع يف كيفيـة التعليـل 
   =بعلتني حال االجتامع واملعية, ففهم ابن السبكي من إطالقه أوالً ثم ختصيصه ثانياً أن اخلالف الـذي سـاقه 
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للـزوم املحـال اآليت دون )١(واألخر يف وقت, وال جيوز التعليـل هبـام يف حالـة واحـدة;
وحينئـذٍ  , أي)٢(التعاقب, فإن الذي يوجد يف الثانية منهام مثل الذي يوجد باألوىل ال عينه

 .)٣(له كام سـيأيت الواحد بالشخصحم خرج عن حمل النزاع; ألن
اقِبَني يف حمل اخلالف ردٌّ « : قال الويل العراقي عـىل ابـن  ويف إدخال ابن السبكي املُتَعَ

 .)٤(»احلاجب, فإن كالمه يقتيض أن حمل اخلالف يف املعية وأنه جيوز مع التعاقب قطعاً 
ل وفاقـاً الـذي عليـه صـاحب األصـ) الصـحيح( /٦٩ل /)٥(بمعنى الـواو ) ثم( 

والرشع, يعنـي أن الصـحيح ) يف العقل مطلقاً قطعاً منع( )٧(واآلمدي )٦(للقايض أيب بكر
القطع بامتناع ذلك عقالً ورشعاً مطلقـاً سـواء كانـت العلـة منصوصـة أم مسـتنبطة, يف 

دفعاً ملا يتوهم من تقييده بالعقل جواز » والرشع « : , وإنام زدت قويل)٨(التعاقب ويف املعية
  =  

, وأنه رصيح فيه, واألوىل أن يقالأول املسألة يعم تعاقب العلل واجتامعها مع إن كالمه يقتضيه, وهو ما : اً
 ) .٣/٢٣٣(, تشنيف املسامع )٢٤٤, ٤/٢٢٠(رفع احلاجب : انظر. عربَّ به الزركيش

 ) .٣/٦٨٦(الغيث اهلامع   )١(
 ) .٢/٢٤٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ) .٢/٢٤٦(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٣(
الـخ يعنـي كـالم  ابـن السـبكي يف رشح خمترصـ ابـن » .. فإن كالمه « : , وقوله)٣/٦٨٦(يث اهلامع الغ  )٤(

يعني جريـان اخلـالف –والصواب عند املصنف الثاين « : , وهلذا قال الزركيش)٢٤٤, ٤/٢٢٠(احلاجب 
نيف املسامع , تش»جيوز يف التعاقب : وقيل: بقوله −يعني قول ابن احلاجب–وهلذا ضعفه  −يف املعية خاصة

 .املفيدة للتمريض » قيل « , ومراده أنه أورده بـ )٣/٢٣٣(
 ) .١٥٨(, مغني اللبيب ص)٢١٥(الصاحبي ص: انظر  )٥(
, فنسـبة املنـع إليـه خطـأ تـابع فيـه ) ٢٦٥(سبق ص  )٦( بيان أن الصواب من مذهبه هو القول باجلواز مطلقـاً

 ) .٣/٢٩٦(املصنف وغريه اآلمدي يف اإلحكام 
 ) .٣/٢٩٦(حكام اإل  )٧(
» وحكاه القايض عبد الوهاب عن متقدمي أصحاهبم « : , وقال»الدالئل « ونسبه الزركيش إىل الصرييف يف   )٨(

 ) .٥/١٧٥(البحر املحيط 

خمتار صاحب 
األصل يف هذه 

 املسألة



אאאאאFאE א 

 

ال ينبغي أن يكون مراداً ألن املمتنع عقالً ممتنع « : »اآليات«يف الرشع, فإنه كام قال يف  ذلك
 .)١(»رشعاً رضورة أن الرشع إنام جييز املمكنات دون املستحيالت 

)ملا فيه من لزوم املحال, فإن اليشـء املسـتند إىل كـل ) وقوعه امتنع(العقل ) إذ ير
تني أم ال يستغني عن األخر فيلزم كونه مستغنياً عـن واحدة من علتني مستقلتني متعاقب

كجمـع مـا : (كام يرصح به قولـه ,)٢(كل منهام وغري مستغنٍ عنه وذلك مجع بني النقيضني
ومنهم من قرص اجلمع بني النقيضني عىل املعية واستدل عـىل املنـع  ,)٣(وهو حمال) تناقضا

, )٤(مـثالً نفـس املوجـود بـاألوىل يف التعاقب بلزوم حتصيل احلاصل حيث يوجد بالثانيـة
ولكن أجيب من طرف اجلمهور بأن املحال املذكور إنـام يلـزم إذا كانـت العلـة املسـتقلة 
عقلية مفيدة لوجود أمر, وأما إذا كانـت رشعيـة مفيـدة للعلـم بـأمر فـال; ألهنـا بمعنـى 

ذكره  يـفـام[الدليل, وجيوز اجتامع األدلة عىل مدلول واحد ثم عىل املنـع حيـث قيـل بـه,
أحـدمها  :وقيـل ,العلة فيه جمموع األمرين :قيل)٥( ]ىل التفصيلاملجيز من املتعدد مطلقاً ع

, فاحلكم املسـتند إىل واحد غري املســتند إىل آخــر )٦(يتعدد احلكم أيضـاً  :وقيل ,ال بعينه    
 ) .٤/٦٧(حاشية ابن قاسم   )١(
 ) .٢/٢٤٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
يقتيضـ عـدم انحصـار املحـال يف اجلمـع بـني إثباتـه بالكـاف « : أ/١٣٩قال األنصـاري يف حاشـيته, ل  )٣(

, وانظر نحوه البن أيب رشيف يف » »ويلزم أيضاً حتصيل احلاصل « : النقيضني, وقد نبه عليه الشارح بقوله
 .أ /٢٣٦حاشيته ل

 ) .٢/٢٤٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
, أما التصحيف فقولـهما بني املعقوفتني هو املثبت يف كلتا النسختني, وفيه تصحيف ومزج   )٥( املتعـدد « : خملّ

« ): ٤/٦٨(, وابـن قاسـم )٢/٢٨٨(, والعطـار )٢/٢٤٦(, وصوابه كام رشح املحيل بحاشية البنـاين »
, وأما املزج فإنه مزج بني رشح املحيل وحاشية العطاربام أد إىل تشويش املعنى وغموضه, ونص »التعدد 

» وهم اجلمهور مطلقاً وغريهم عىل التفصيل السابق ) املجيز فام يذكره: (قوله« ): ٢/٢٨٨(عبارة العطار 
. 

 )  ٢/٢٤٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
   = : تنبيهان
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  . وإن اتفقـا نوعاً 
 )١(كام قاله اآلمـدي) حمل ذا اخللف(زيادة عىل األصل وحتريراً ملحل النزاع :) قلت(

لّ ( )٣(وغريمها )٢(والصفي اهلندي يعنـي تعليـل احلكـم الواحـد ) فيام واحد بالشخص حَ
وعـىل أن العلـة بمعنـى : )٤(بالشخص بعلتني فأكثر بناء عـىل أن كـالً علـة, زاد بعضـهم

الباعث أي املتصف بالبعث ال أنه يكون باعثـاً إذا انفـرد, وحينئـذ اجتـه تصـحيح القطـع 
ز فقد أخل بقيد من القيودبامتن  .تأمل .اعه عقالً مطلقاً وأن من جوَّ

كتعليـل إباحـة قتـل زيـد بردتـه, وعمـرو ) أما الذي احتد نوعاً واختلف شخصاً (
كـذا رصح بـه ) وفـاق يف جـوازه ائتلـف(بالقصاص, وخالد بالزنـا بعـد اإلحصـان فــ 

 .)٥(مجاعة
  =  

? وقد رصح ابن تيمية بأن النزاع لفظي فقال: األول « : مل يبني املصنف إن كان اخلالف هنا لفظياً أم معنوياً
, ثـم بـني »ونزاع يف العبارة ال إىل نزاع تناقض معنـوي  النزاع يف تعليل احلكم بعلتني يرجع إىل نزاع تنوع

, وانظـر أيضـاً حكايـة الزركيشـ يف البحـر )٢٠/١٦٩(جممـوع الفتـاو : انظـر. ذلك تفصـيالً ومتثـيالً 
 .عن ابن رحال السكندري عدم حتقق اخلالف املعنوي يف هذه املسألة ) ٥/١٧٧(

: خلالف يف هذه املسألة ينبني عىل تفسري العلة, فإن قلناأن ا) ٢/٥١٥(ذكر الغزايل يف شفاء الغليل : الثاين
إهنا بمعنى الباعث والداعي إىل الفعل جاز تعدد العلل, وكذلك إن قلنـا بمعنـى العالمـة, وإن قلنـا إهنـا 
بمعنى املؤثر املوجب لليشء امتنع, فمأخـذه يف بيـان سـبب اخلـالف خيـالف مأخـذ اآلمـدي وصـاحب 

 .ول الباعث وعند الثاين العالمة وكالمها يمنعان التعليل بعلتني األصل, فإن العلة عند األ
 .» واختلفوا يف جواز تعليل احلكم الواحد يف صورة واحدة بعلتني معاً « : , ونصه)٣/٢٩٥(اإلحكام   )١(
 ) .٨/٣٤٦٩(هناية الوصول   )٢(
 ) .٤/٢١٩(, رفع احلاجب )٥/١٧٤(البحر املحيط : انظر. منهم الزركيش وابن السبكي  )٣(
 ) .٢/٢٤٥(هو الرشبيني يف تقريراته عىل حاشية البناين   )٤(
منهم اآلمدي واهلندي والزركيش وحكى أيضاً نقل االتفاق عليه عن أيب منصور البغدادي, وحكاه أيضـاً   )٥(

, )٥/١٧٤(, البحر املحيط )٨/٣٤٦٩(, هناية الوصول )٣/٢٩٥(اإلحكام : أبو العباس ابن تيمية, انظر
 ) . ٢٠/١٦٩(فتاو ابن تيمية جمموع 

حترير حمل 
اخلالف عند 

 الناظم 
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; ألن كـل واحـد معلـل وإذا تأملت وجدت عـدم التعـدد« : / ٧٠ل/قال العطار 
بعلة, وأما النوع وهو القدر املشرتك بني أفراد القتل فلم يعلل وإنام التعليل ألفراده, فتدبر 

«)١(. 
د العلـم ـوهـي مـا يفيـ) رعيةـعلـة شـ(بام إذا كانـت ) اً ـأيض(ذا اخللف ) وخص(

يفيـد وجـود وهي ما  )٣( )عقلية(علة ) باالتفاق يف(التعليل بعلتني ) فامنع( )٢(بوجود أمر
بة إىل معلول واحد بالشخص ـع تعددها بالنسـأما العقلية فيمتن« : ارة الكاملـ, وعب)٤(أمر

 بال خالف; ألهنا بمعنى تأثري كل واحد استقالالً, واملؤثرات استقالالً ألثـر واحـد حمـال
 .انتهى. )٥(»

 
 
 
    

 ) .٢/٢٨٥(حاشية العطار   )١(
 ) .٢/٢٨٨(رشح العضد للمخترص, وعنه العطار يف حاشيته   )٢(
, )٣/١١٥(, اإلهبـاج )٤/٢١٩(رفـع احلاجـب : حكاية االتفاق عىل امتنـاع التعليـل بالعقليـة يف: انظر  )٣(

« : ضعَّف حكاية االتفـاق بقولـه) ٥/١٧٤(, لكن الزركيش يف البحر املحيط )٣/٢٣١(تشنيف املسامع 
, وهذا اخلالف هو لبعض املعتزلـة »التقريب « , لكن ألهل الكالم فيه خالف حكاه القايض يف » كذا قيل 

 ) .٨٦(كام يف املواقف ص
 ) .٢/٢٨٨(, وعند العطار يف حاشيته )٢/٢٢٥(رشح العضد للمخترص   )٤(
 . أ /٢٣٦الدرر اللوامع البن أيب رشيف ل  )٥(

اجلـواز إذا مل تكـن , وهـو املصنف تبعاً للنـاظم وصـاحب األصـل آخر مل يذكره يف املسألة مذهب: تنبيه
 العلتني هي الدليل عىل حكم األصل بل كان الدليل عليه الـنص أو اإلمجـاع, فـإن كانـت إحـد إحد

سـني ومل يـرجح العلتني هي الدليل عىل حكم األصل مل جيز التعليل باألخر, حكى هذا املذهب أبـو احل
, وحكاه أبو اخلطاب ورجح اجلواز يف كلتا احلالتني  ) . ٤/٥٨(, التمهيد )٢/٢٦٧(املعتمد : انظر. شيئاً



אאאאאFאE א 

 

ــــة ــــاً بعلَّ ــــنيِ مع كم ــــوعُ حُ  وق
  

ةِ  ــــقَ ْ  اختــــريَ إثباتــــاً كــــام يف الرسَّ
  

ـــا ـــلُ م ـــاً مث ـــرمِ ونفي  للقطـــعِ والغُ
  

ــــ نَّ ألمــــورٍ حَ ــــهِ يضِ  مــــا رَّ يف حَ
ةِ   دَّ  قلــــتُ وذانِ مثــــلُ مــــا يف الــــرِّ

  

ت ـــدَّ  للقتـــل واألمـــرِ الـــذي قـــد صَ
  

ــــــاددا ــــــلام تض ــــــا إن س  ثالثه
  

............................... )١(    
  

أو ) وع حكمنيوق: (ل فقالسألة وهو احتاد العلل وتعدد املعلَّ ثم ذكر عكس تلك امل
أي اختـاره صـاحب األصـل مـن ثالثـة ) اختري(واحدة ) معاً بعلة(أحكام كام هو ظاهر 

, كام رصح بـه )٣(, لكن اخلالف فيه مفرع عىل مرجوح وهو تفسري العلة بالباعث)٢(أقوال
, ومثلوه )٥(, أما عىل تفسريها باملعرف كام هو احلق فواقع قطعاً كام أنه جائز قطعاً )٤(مجاعة

روب الشمس فإنه علة جلواز اإلفطار ووجوب املغرب وبطلوع فجر يوم مـن رمضـان بغ

   
 : تتمة من زيادات الناظم وهي ٣٤٧للبيت يف مهع اهلوامع ل  )١(

............................. 
  

ــد ــأيت ل ــام ي ــالف إن ــت اخل  قل
  

ف  مــن قــال بالباعــث ال املعــرِّ
  

 ا ومــن رشوط االحلــاق يفــيفيهــ
  

 

نسبه اهلندي وصاحب األصل إىل اجلامهري واختاراه, واختاره أيضاً اآلمدي وابن احلاجب وابن اهلامم وابن   )٢(
عبد الشكور وابن اللحام احلنبيل والفتوحي, وحمل اخلالف إذا كانت العلة بمعنى الباعث, أمـا إذا كانـت 

, املخترص مـع )٣/٢٩٨(اإلحكام : انظر. ام قال اآلمدي والزركيشبمعنى األمارة فال خالف يف اجلواز ك
ــة الوصــول )٢/٢٢٨(رشح العضــد  ــاج )٨/٣٥٤٤(, هناي ــري )٣/١٥٥(, اإلهب ــع التيس ــر م , التحري

, رشح )٢١١(, خمترصــ ابــن اللحــام ص)٢/٢٨٨(, مســلم الثبــوت مــع رشحــه لألنصــاري )٤/٢٩(
 ) .٥/١٨٣(, البحر املحيط )٤/٧٦(الكوكب املنري 

 .أن تفسري العلة بالباعث صحيح ال حمذور فيه وال إشكال, فالتفريع عليه كذلك ) ٢٢٦(تقدم ص  )٣(
ب, الدرر /١٣٩حاشية األنصاري ل: منهم األنصاري وابن أيب رشيف تبعاً لآلمدي وابن احلاجب, انظر  )٤(

 ) .٢/٢٤٦(ب, وانظر تقريرات الرشبيني عىل البناين /٢٣٦اللوامع ل
اللمع : انظر. بجوازه الشريازي والرازي ومل يذكرا فيه خالفاً بناءً عىل أن العلة عندمها املعرف وهلذا رصح  )٥(

 ) .٢/٢/٤٣٤(, املحصول )٢١٧(ص

تعليل حكمني أو 
 أكثر بعلة واحدة 
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أي يف نفس اإلثبات أي الكالم ) إثباتاً : (, وقوله)١(فإنه علة حلرمة الفطر ووجوب الصبح
َوَّ  كـام ( )٢(الً عن املضاف إليه, أي وقوع إثبات حكمنياملشتمل عليه, وجيوز كونه متييزاً حمُ

) و(زجراً للسارق حتى ال يعود ولغريه حتـى ال يقـع فيهـا ) للقطع(علة  فإهنا) يف الرسقة
أي ويف ) ونفيـاً (حني يتلف املرسوق جرباً لصـاحب املـال, أي لوجـوهبام ) الغرم(علة لـِ 

عليهن ) ألمور حرما(أي النسوة ) مثل ما يف حيضهن(نفس النفي أو وقوع نفي احلكمني 
شكال يف هذا التمثيـل ألن احلرمـة وإن كـان حكـامً , وال إ)٣(من الصوم والصالة وغريمها

 .    )٤(ثابتاً فهي نفي يف املعنى, فإن النهي يشبه النفي
مثــل مـا يف (أي اإلثبــات والنفـي ) وذان(زيادة عىل األصـل يف التمثيـل :) قلت(
ت(علـة لــِ ) و(أي لوجـوب قتــله ) للقتـل(فإنـها علـة ) الردة ) األمر الـذي قـد صـدَّ

يمتنع تعليل حكمني بعلة واحدة عـىل أهنـا : , وقيل)٥(ي منعته الردة كالترصف يف أموالهأ
ـ; ألن مناسبتها حلكـمٍ حتُ )٦(بمعنى الباعث وعىل اشرتاط املناسبة فيها ل املقصـود منهـا صِّ

وهو املقصود, وأجيـب بمنـع فلو ناسبت آخر لزم حتصيل احلاصل  برتتيب احلكم عليها,
صف الواحد عـىل مصـالح ودد املقصود, إذ ال بعد يف أن يشتمل التع ازذلك, وسنده جو

   
 .ب /١٣٩, تبعاً لألنصاري يف حاشيته, ل)٢/٢٨٩(حاشية العطار   )١(
الً عن املضاف إل: , وقيل)٢/٢٨٩(حاشية العطار   )٢( . »ونفيـاً « : يـه; ألجـل قولـهال يصح كوهنام متييزاً حموَّ

 ) .٢/٢٤٦(حاشية البناين 
 ).٢/٩٣(, نرش البنود )٤/٧٧(, وانظر أيضاً رشح الكوكب املنري )٢/٢٤٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
, البحـر )٣/١٥٥(, وانظر تقسيامً آخر لتعدد احلكـم لعلـة واحـدة يف اإلهبـاج )٢/٢٨٩(حاشية العطار   )٤(

 ) .٥/١٨٣(املحيط 
 . ٣٤٧انظر هذا املثال يف رشح الناظم ل. أي باإلرث  )٥(
هنايـة : اهلندي إىل بعضهم, انظر هذا القول ودليله وجوابه يفعزاه حكاه ابن السبكي عن رشذمة قليلني, و  )٦(

, البحـر )٣/١٥٥(, اإلهبـاج )٢/٢٢٨(, خمترص ابن احلاجـب مـع رشح العضـد )٨/٣٥٤٥(الوصول 
 ) .٢/٢٤٦(يل بحاشية البناين , رشح املح)٥/١٨٣(املحيط 
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مجة فاحلاصل ثانياً غري احلاصل أوالً كام مرَّ يف الرسقة املرتتب عليهـا القطـع زجـراً عنهـا 
 .والغرم جرباً ملا تلف من املال, فتعدد املقصود لتعدد احلكم

بفـك اإلدغـام, ) ادداإن سلام تضـ(أي األقوال جيوز تعليل حكمني بعلة ) ثالثها(و 
كالرسقة لوجوب القطع والغرم, وكاحليض حلرمة الصوم والصالة وغريمها, بخالف مـا 

اليشـء الواحـد  )٢( ]إذ[, )١(إذا مل يسلام من التضاد, كالتأبيد لصحة البيع وبطالن اإلجارة
ار ال يناسب املتضادين بناء عىل أن العلة بمعنى الباعث كام تقدم, وأجيب من طرف املخت

باملنع, وسنده أنه ال مانع من أن يناسـب الوصـف الواحـد حكمـني متضـادين بجهتـني 
, كالتأبيد فإنه مناسب لصحة البيع لكونه نقـل ملـك الرقبـة واملنفعـة فيقطـع )٣(خمتلفتني

تعلق البائع هبام, وعدم التأبيد وهو التوقيت ينافيه القتضائه بقاء العلقة بيـنهام, ومناسـب 
ألهنا ال تقطع تعلق املؤجر بالرقبة, فالالئق ضبط املنفعة مـع بقـاء الرقبـة لبطالن اإلجارة 

 .)٤(لدفع التشاجر بني العاقدين, والتأبيد ينافيه
 
 
 
 
 

 
   
 ) .٢/٢٤٧(, رشح املحيل بحاشية البناين )٥/١٨٣(البحر املحيط : انظر هذا القول ودليله يف  )١(
 ., وهو الصواب )ب(, واملثبت هنا من ]إذا): [أ(يف   )٢(
ني واحدة فإنه ال أما إذا كان احلكامن املتضادان جلهة واحدة أو يف عني واحدة, كتحريم الوطء وحتليله يف ع  )٣(

 ) .٢/٨٣٦(رشح اللمع : انظر. يصح; ألهنام ضدان متنافيان فال جيوز أن يقتضيهام معنى واحد
 .ب /١٣٩حاشية العالمة األنصاري, ل  )٤(
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ا  .................................. ــــدَ ــــن رشوطِ علــــةٍ فــــيام بَ  ومِ
  

ــــــلِ ــــــا يف النَّق  ثبوهتُ ــــــرَ  أالَّ يُ
  

ــرَ[  عــن ثبــوتِ حكــمِ األصــلِ  )١( ]أُخِّ
ــــــــــةٍ   رقَ فــــــــــاً لفِ لْ  .........خُ

  

..................................  

, ورصح به لطـول الفصـل) علةٍ فيام بدا(اإلحلاق بـ ) ومن رشوط(   :أي ظهر سابقاً
ر( بـأن يكـون  )٢( )عـن ثبـوت حكـم األصـل(أي متأخراً ) أن ال ير ثبوهتا يف النقل آخِ

عث أم املعرف; ألن الباعث عىل اليشء أو املعرف ثبوهتا مبنياً عىل ثبوته سواء فرست بالبا
ألهنا حينئذ ال توجد يف الفرع إال بعـد ثبـوت حكـم األصـل لـه, أي  )٣(له ال يتأخر عنه;

, والغرض إحلاق الفـرع باألصـل بواسـطتها يف احلكـم,  حكم مماثل له ترتتب عليه أيضاً
ف حكم األصل من حيث إنـه وذلك قبل ثبوهتا يف الفرع ال يمكن, فاملراد باملعرف ما يعر

مـن ) خلفـاً لفرقـة( )٤(أصل يلحق به غريه, وهذا ال يوجد يف العلة إذا ترتبت عىل احلكم
عـرق الكلـب : , كـام يقـال)٥(ر ثبوهتا بناء عىل تفسريها باملعرفزوا تأخُّ أهل العراق فجوَّ 

   
ر « ويف الرشح ) ب(يف   )١(  . ٣٤٨أوضح, وهو املوافق ملا يف مهع اهلوامع ل) أ(, وما يف »آخِ
إىل املالكيـة وأكثـر أصـحاب الشـافعي, » امللخـص «  عبـد الوهـاب يف هذا املذهب األول, نسبه القايض  )٢(

واختاره هو واآلمدي وابن احلاجب, واختاره ابن عبد الشكور من احلنفية, واشـرتطه أيضـاً ابـن النجـار 
, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع )٣/٣٠٢(, اإلحكام )٥/١٤٧(البحر املحيط : انظر. الفتوحي وابن اللحام

, هنايــة الوصــول )٢/٢/٤١١(, املحصــول )٢/٢٨٩(, مســلم الثبــوت )٢/٢٢٨(رشح العضــد 
ــع التيســري )٨/٣٥٥١( ــر م ــري )٤/٣٠(, التحري ــن اللحــام )٤/٧٩(, رشح الكوكــب املن , خمترصــ اب

 ) . ٢١١(ص
 ) .٢/٢٤٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 ) .٢/٢٤٧(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٤(
عبد الوهاب يف امللخص, واختاره الـرازي واهلنـدي والبيضـاوي وابـن اهلـامم, وهـو نسبه إليهم القايض   )٥(

, )٨/٣٥٥١(, هنايـة الوصـول )٢/٢/٤١١(, املحصول )٥/١٤٧(البحر املحيط : انظر. املذهب الثاين
 ) .٤/٣٠(, التحرير مع التيسري )٤/٢٦٥(املنهاج مع هناية السول 

الرشط الرابع من 
رشوط صحة 

أال يكون : العلة
ثبوهتا متأخراً عن 

 حكم األصل 
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 .)١(كلعابه; ألنه مستقذر, فإن استقذاره إنام يثبت بعد ثبوت نجاسته
, )٣(وبـأن ثبوهتـا قـد يقـارن ثبوهتـا )٢(يه بأن االستقذار ال يستلزم النجاسـةونظر ف

, وأن املـراد الرتتـب )٤(وأجيب بأن املراد االستقذار املخصـوص الـذي خيـص النجاسـة
 .)٥(العقيل وهو ال ينايف التقارن يف الزمان

 
 
 
 
 

   
الخ, وقد سقطت » ... عرق الكلب نجس كلعابه; ألنه « : ولفظه, )٢/٢٤٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

من كلتا النسختني, واملثال ال يتم بدوهنا, فإن ثبوت النجاسة هو حكـم األصـل, وإيضـاح ] نجس[كلمة 
أصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسـاً : أن يقال فيام أصابه عرق الكلب −كام يف الرشح العضدي−املثال

, فيقالكلعابه, فيمنع كون عر ألنـه مسـتقذر, فـإن اسـتقذاره إنـام حيصـل بعـد احلكـم : ق الكلب نجساً
, تشـنيف )٥/١٤٧(البحـر املحـيط : وانظر املثال أيضاً يف). ٢/٢٢٨(رشح العضد للمخترص . بنجاسته
, وانظر اعرتاض ابن اهلامم عىل املثال وجواب ابن عبـد )٤/٧٩(, رشح الكوكب املنري )٣/٢٣٤(املسامع 

وانظر مثاالً آخر لـه ). ٢/٢٨٩(, مسلم الثبوت مع الفواتح )٤/٣٠(ه يف التحرير مع التيسري الشكور عن
 ., مع املراجع السابقة )٨/٣٥٥٢(, هناية الوصول )٣/٢٠٣(يف اإلحكام 

 .أ /١٤٠هذا اعرتاض األنصاري عىل املثال, انظر حاشيته, ل  )٢(
, )٤/٣٠(التحريـر مـع التيسـري : انظـر. األنصـاري هعنـوهذا االعرتاض الثاين, أبداه ابن اهلامم, وحكاه   )٣(

 .أ /١٤٠حاشية زكريا األنصاري ل
 ) .٤/٧٢(هذا جواب االعرتاض األول, أجاب به ابن قاسم يف حاشيته   )٤(
, وأجـاب عنـه ابـن )٢/٢٤٧(وهذا جواب االعرتاض الثاين, أجاب به الرشبيني يف تقريراته عىل البنـاين   )٥(

واالستقذار رشعاً ...االستقذار طبعاً متقدم عىل نجاسة اللعاب « : لفظه مع رشحهعبد الشكور بنحوه, و
 ) .٢/٢٨٩(, فواتح الرمحوت »فليس ههنا استقذار مقارن ... متأخر عن النجاسة ولو رتبةً 
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ـــــــــــفْ..............   وأالَّ تنعطـِ
  

ـــفْ  ـــبطالنٍ عـــىل أصـــلٍ أُلِ ـــوداً ب  عَ
  

ودِهــــا عليــــهِ بالتَّخصــــيصِ اليف   عَ
  

ــــعمِ تَ  ــــهِ قَ ــــاليمِ َصَّ  )١(والنِ قــــد حتَ
  

ـــدْ ـــالتعميمِ ق ـــودُ ب ـــي تع ـــتُ الَّت  قل
  

ــدْ  قَ تْ بإمجــاعٍ مــن الكــلِّ انعَ  جــازَ
  

املراد به هنا ما ) عوداً ببطالن أن ال تنعطف(ط اإلحلاق بالعلة من رشو) و(/ ٧٢ل/
,; )٢(استنباطها منه) أصلٍ أُلِف(حكم ) عىل( ليس بتخصيص وال تعميم بدليل مقابلته هلا

 .)٤(, فلو صححناها لزم اجتامع النقيضني)٣(ألنه منشؤها فإبطاهلا له إبطال هلا
بتجويز احلنفية إخراج القيمة اسـتنباطاً مـن  )٥(له أصحابناومثَّ « : قال الويل العراقي

ة املسـتحقني وهـي تنـدفع املعنى يف ذلك دفع حاجـأن  )٦( )يف أربعني شاةً شاةٌ : (قوله 
إنام يعود باإلبطال لو منعـوا إخـراج الشـاة, : , وقد يقال)٧(يمالقِ  زوا إخراجَ بالقيمة, فجوَّ 

   
 : ٣٤٨يف مهع اهلوامع ل  )١(

جا: قوالن قلت  يف عودها عليه بالتخصيص جا   واجلواز روِّ
, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع )٣/٣٠٧(, وحكى االتفاق عليه يف )٣/٣٠٦( اإلحكام انظر هذا الرشط يف  )٢(

ــد  ــول )٢/٢٢٨(رشح العض ــة الوص ــول )٨/٣٥٥٣(, هناي ــة الس ــيط )٤/٣٠١(, هناي ــر املح , البح
ــر مــع التيســ)١/١٥٠(ول الرسخيســ ـ, أصــ)٥/١٥٢( ــري )٤/٣١(ري ـ, التحري , رشح الكوكــب املن
)٤/٨١. ( 

 ) .٣/٢٣٥(, ونحوه عند الزركيش يف تشنيف املسامع )٢/٢٤٧(بناين رشح املحيل بحاشية ال  )٣(
 ) .٢/٢٤٧(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٤(
 . الصفحة هذه من) ٢(انظر تعليق . واإلسنوي والزركيش منهم اهلندي واآلمدي والعضد  )٥(
كلهم من حديث عبد اهللا ) ١٨٠٥(, وابن ماجه )٦٢١(, والرتمذي )١٥٦٨(أخرجه هبذا اللفظ أبو داود   )٦(

, ولفظـه)١٤٤١(, وصححه احلاكم {بن عمر  ويف صـدقة « : , وله شاهد من حـديث أنـس مرفوعـاً
أخرجه البخاري يف كتاب الزكـاة, بـاب زكـاة » الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل عرشين ومائة شاة 

 ) .١٣٨٦(الغنم, رقم احلديث 
اج القيمة يف الزكاة, وهو رواية عن أمحد, وذهب املالكية والشـافعية إىل عـدم ذهب احلنفية إىل إجزاء إخر  )٧(

أنـه جيـزيء : رواية ثالثـة أمحد واملعتمدة عند أكثر أصحابه, وعن إجزائها, وهو الرواية املشهورة عن أمحد
   =فـتح : رانظـ. للحاجة, واختارها ابن تيمية, واختار اإلجزاء أيضاً إذا كان إخراجها للمصلحة أو العـدل 

: الرشط اخلامس
أال تعود عىل 

 األصل باإلبطال 
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واملأمور ال خيرج عن العهدة إال بامتثال املأمور به, وهلم أن  ,قد أبطلوا تعيينها: لكن نقول
الخ, اسـتنباطاً مـن .. ريقولوا ما الفرق بني هذا وبني جتويزكم االستنجاء بكل جامد طاه

َ األحجـار املـأمور  أمره  ـنيُّ يف االستنجاء بثالثة أحجار, فإنكم أبطلتم هبذا التوسع تَعَ
بعـد أمــره باالسـتنجاء بثالثـة − إنام فهمنا إبطـال تعينـها مـن قولـه : هبا, لكنا نقول

جـار ومـا يف األحأوالً فدل عـىل أنـه أراد  )١(»برجيع وال عظم  ]تستنج[وال « : −أحجار
 .)٢( » , واهللا أعلممعناها وإال مل يكن للنهي عن الرجيع والعظم وقعٌ 

ال  : (, وقولـه)٣(لـه) بالتخصـيص(أي عـىل األصـل ) عليـه(أي العلة ) يف عودها(
, )٥(جيوز, فال يشرتط عدمـه: , قيل)٤(لألصوليني) قوالن(سيأيت يف زيادته معناه ) تعميمه
استنباطاً من اخـتالف قـويل الشـافعي ريض اهللا ) حتصال قد(, ومها )٦(ال, فيشرتط: وقيل   =  

, اإلنصاف )٢/١٩٥(, كشاف القناع )١/١٥٠(, املهذب )٣/٢٤٧(, مواهب اجلليل )٢/١٩١(القدير 
 ) .٢٥/٨٢(, جمموع فتاو ابن تيمية )٣/٥٩(

هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي « : , ولفظهمن حديث سلامن ) ٢٦٢(أخرجه مسلم   )١(
فهـو عنـد  −الذي ذكره املصنف–, وأما لفظ األمر »جي برجيع أو عظم بأقل من ثالثة أحجار أو أن نستن

, ومل أجـد  , من حديث أيب هريرة )٣١٣(, وابن ماجه )٤٠(, والنسائي )٨(, وأيب داود )٧٤٠٠(أمحد 
, بل الروايات كلها موافقة للفظ مسـلم, وهـو أيضـاً »تستنج « فيام وقفت عليه من روايات احلديث لفظ 

 .يث اهلامع املثبت يف الغ
, التحرير مـع التيسـري )٢/٢٢٨(, وانظر مثاالً آخر هلذا الرشط يف رشح العضد )٣/٦٨٨(الغيث اهلامع   )٢(

)٤/٣١. ( 
اخلالف يف عودها بالتخصيص ليس هو اخلالف يف ختصيص العموم بالقياس, كام تومهـه « : قال الزركيش  )٣(

آخر, وهذا معناه أن العلة املستنبطة من أصـل بعضهم; ألن ذلك يف قياس نص خاص إذا قابل عموم نص 
 ) .٣/٢٣٦(تشنيف املسامع » عام من كتاب أوسنة, هل يشرتط أال تعود عىل أصلها بالتخصيص? 

, رشح الكوكـب املنـري )٣/٣٧٧(, البحـر املحـيط )٤/٢٩١(رفـع احلاجـب : انظر حكايـة القـولني يف  )٤(
)٤/٨٢. ( 

 ) .١١٦(, غاية الوصول ص)٨/٣٥٥٣(هناية الوصول : انظر. اختاره اهلندي وزكريا األنصاري  )٥(
البحـر : اختاره الزركيش ونسبه إىل األستاذ أيب إسحاق اإلسفرايني وتلميذه أيب منصور البغـدادي, انظـر  )٦(

   =, وحكى الزركيش أيضاً يف باب العموم عن أيب املعايل جواز ختصـيص العمـوم )١٥٣, ٥/١٥٢(املحيط 

حكم عود العلة 
عىل األصل 
 بالتخصيص 
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املنع نظـراً : النقض متسكاً بالعموم, والثاين: عنه يف نقض الوضوء بمس املحارم, أحدمها
, فقـد )١(إىل أن ذلك إنام هو إذا كان امللموس يف مظنة االستمتاع, واملحارم ليست كـذلك

, )٣(ذلك النهي عن بيـع اللحـم بـاحليوان, ونظري )٢(عادت العلة عىل أصلها بالتخصيص
فإن عمومه يقتيض اطراده يف املأكول وغريه, واملعنى يقتيض اختصاصه باملأكول; ألنه بيـع 

, وملـا )٥(, وللشـافعي يف ذلـك قـوالن)٤(ربوي بأصله, فغري الربوي ال مدخل له يف النهي
لنقض ويف الثانية اضطرب الرتجيح يف ذلك فكان الراجح عند األصحاب يف األول عدم ا

مجاعة مـنهم  /٧٣ل/ , لكن رجح)٦(بطالن البيع سكت الناظم تبعاً لألصل عن الرتجيح
قــول اجلــواز إحلاقــاً للتخصــيص بــاللفظ, بــل جعلــه  )١(وشــيخ اإلســالم )٧(اإلســنوي

  =  
البحـر املحـيط . يه املعنى, وأما ما ال يتطرق إليه املعنى فاألصل فيه التعلق بالظـاهربالقياس فيام يتطرق إل

, وير الغزايل أن العلة إذا عكرت عىل األصل بالتخصيص ال تقبل إال إذا كان املعنـى سـابقاً )٣/٣٧٧(
 ) .٢/٣٢٦(املستصفى . إىل الفهم, فإنه يكون قرينة خمصصة للعموم

. ال ينتقض, ومل يذكر الشافعي هذه املسـألة إال يف حرملـة: −قال يف اجلديد والقديموبه –والصحيح منهام   )١(
 ) .٣٤(, روضة الطالبني ص)٢/٣١(املجموع : انظر

 ) .٣/٢٣٦(, ونحوه يف تشنيف املسامع )٣/٦٨٨(الغيث اهلامع   )٢(
« : يث سعيد بن املسيبمن حد) ٦٤(رقم  −باب بيع احليوان باللحم −كتاب البيوع–رواه مالك يف املوطأ   )٣(

أخرجـه  ما: , وهو مرسل, وله شاهدان يتقو هبام, أحدمها»هنى عن بيع احليوان باللحم  أن رسول اهللا 
ة احلسـن وهـو نـ, وفيـه عنع»هنى عن بيـع الشـاة بـاللحم « : من حديث سمرة مرفوعاً ) ٢٢٥١(احلاكم 

وهـو  −يعني البرصـي–تفرد به ثابت « : , قال البزار{ عند البزار من حديث ابن عمر: مدلس, والثاين
 ) .٣/١٠(تلخيص احلبري : وانظر). ٨٨٣(خمترص زوائد البزار البن حجر, حديث رقم . »ضعيف 

 ) .٣/٢٨٩(الغيث اهلامع   )٤(
األم : انظـر. التحـريم, ومقابـل األظهـر اجلـواز −ونـص عليـه الشـافعي يف األم–األظهر عند الشـافعية   )٥(

 ) .٢/٢٩(, املنهاج مع رشحه املغني )٥٢٤(ني ص, روضة الطالب)٣/٨٢(
 ) .٢/٢٤٨(, رشح املحيل بحاشية البناين )٣/٣٧(تشنيف املسامع : , وانظر)٣/٦٨٩(الغيث اهلامع   )٦(
 ) .٣٧٥(التمهيد لإلسنوي ص: انظر   )٧(
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تـارة اخلـالف هنـا  )٣(من ختصيص العموم بالقياس, وجعـل الصـفي اهلنـدي )٢(بعضهم
مبنيـاً  )٥( ], وتـارة جعلـه)٤(ز ختصيص العموم بالقياس أو ال جيوزهل جيو: مبنياً عىل أنه[

 .)٦(عىل القولني يف ختصيص العلة
) التـي تعـود(أما العلة » ال التعميم « : زيادة عىل األصل ومبيناً ملعنى قوله:) قلت(

ال حيكم أحد بـني اثنـني ((كتعليل احلكم يف احلديث املتفق عليـه ) بالتعميم(عىل أصـلها 
ش الفكـر كـالفرح بتشويش الفكر فإنه يشمل غري الغضـب ممـا يشـوِّ  )٧( ))و غضبانوه

بإمجاع من الكل (كام هو الغالب يف األقيسة ) قد جازت(فـ  )٨(واجلوع الشديدين وغريمها
ألهنا ال تغري املعنى املفهوم من النص وال يعود بإبطال يشء يف األصل بخـالف  )٩( )انعقد
  =  

يـاس, مـن مل أره يف حاشيته, فلعل مراد املصنف ما رجحه شيخ اإلسالم يف مسـألة ختصـيص العمـوم بالق  )١(
 .مسائل التخصيص باألدلة املنفصلة 

 .ب /٢٣٧ابن أيب رشيف يف الدرر ل −ومل يسمه −حكاه عن البعض  )٢(
 ) .٣/٢٣٧(تشنيف املسامع : انظر. حكاه عنه الزركيش, وعزاه إىل رسالته السيفية  )٣(
نبطة جيـب أال تكـون رشط قوم أن العلة املست« : , ونصه)٨/٣٥٥٥(ذكره الصفي أيضاً يف هناية الوصول   )٤(

» خمصصة لعموم القرآن والسنة املتواترة, وهو بناء عىل أنه ال جيوز ختصيصهام بالقياس, وقـد بينـا صـحته 
 .يعني التخصيص, عند كالمه عىل ختصيص العموم باألدلة املنفصلة 

 ) .ب(ما بني املعقوفني سقط من   )٥(
يعني بطالن العلـة إن رجعـت إىل –هذا « : , ونصه)٨/٣٥٥٣(ذكر نحوه اهلندي أيضاً يف هناية الوصول   )٦(

صحيح إن عنى بذلك إبطاله بالكلية, فأما إذا لزم منـه ختصـيص احلكـم بـبعض  −حكم األصل باإلبطال
 .»األفراد دون البعض فينبغي أن جيوز, ألنه كتخصيص العلة بحكم نص آخر, وهو جائز, فكذا هذا 

, )٧١٥٨(هل يقيضـ القـايض أو يفتـي وهـو غضـبان, رقـم : ابأخرجه البخاري يف كتاب األحكام, ب  )٧(
 ) .١٧١٧(يف كتاب األقضية, باب كراهة قضاء القايض وهو غضبان, رقم  −واللفظ له–ومسلم 

 ) .٢/٢٤٨(حاشية البناين   )٨(
, )٢/٣٤٨(, واملحـيل يف رشحـه بحاشـية البنـاين )٣/٢٣٨(حكى االتفاق الزركيش يف تشنيف املسـامع   )٩(

 ) .٤/٨٣(ي يف رشح الكوكب املنري والفتوح
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 .)١(رة التعليل وإال المتنع القياسالتخصيص, وألنه من رضو
أمجعوا عىل أنه لـيس : )٢(ومن العجب قول القايض أيب الطيب« : قال الويل العراقي

لنا علة تعود عىل أصلها بالتعميم إال ذلك املثال وذلك جائز باإلمجاع, وإنام تعجبنا منه ملـا 
 . )٣(»ما عداه ] ينعقد[تقرر من غلبة ذلك يف القياس فكيف 

 
 
 
 
 
 

   
 ) .٢/٢٤٨(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )١(
هو طاهر بن عبد اهللا الطربي, اإلمام وشـيخ اإلمـام أيب إسـحاق الشـريازي, ولـد بآمـل طربسـتان سـنة   )٢(

, وثقة ورعاً حسن اخللق, من مؤلفاته٣٤٨ , واملجرد, تـويف خمترص املزين, والتعليق: هـ, كان فقيهاً أصولياً
 .هـ٤٥٠سنة 

, طبقـات )٢/١٥٧(, طبقات اإلسـنوي ١٣٥طبقات الفقهاء أليب إسحاق الشريازي ص: انظر ترمجته يف  
 ).١٧/٦٦٨(, السري )٥/١٢(ابن السبكي 

, كـام يف نسـختي ]ينفـى[, وما بني املعقوفني تصـحف يف كلتـا النسـختني عـن )٣/٦٨٩(الغيث اهلامع   )٣(
 .أ /١١٨املخطوطة لاملطبوعة, و: الغيث
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نافيــــــاها مُ ســــــتنبطِ مُ  وفقــــــدُ [
ـــــل ىلفـــــوأال تُ  وال الفـــــرعِ : قي

ـــنصِّ  ـــىل ال ـــ وال ع ـــدِ  تْ وَ حَ لزائ

ـــارَ عَ   وافيـــا قـــامَ  ها باألصـــلِ ضَ
ــــنصٍّ او إمجــــاعٍ آتٍ  لْ ل ــــخُ )١( ]افَ

ــــ قتضــــاهُ نافــــاه مُ  ــــ قَ وفْ يدِ اآلمِ

صَّ امل) فقد مستنبطها(من رشوط اإلحلاق بالعلة ) و( ة عـن ستنبطة, وهي احلاصلخَ
منافيا ( )٢(ملعارضا رضة بخالف املنصوصة فإن النص ألغىألهنا تقبل املعارأي املجتهد, 

بأن كان النايف موجوداً فيه, إذ ال عمل )باألصل قام وافيا(أي عارض مقتضاها  )عارضها
أنـه ال  )٤(, وحاصل هذا الرشط كام حرره بعض املحققـني)٣(للعلة مع وجوده إال بمرجح

تنبطة أن ال يكون معها يف األصل وصف يصلح للتعليل ويكون مقتضـاه منافيـاً يف املس دَّ بُ 
ملقتىض علة املعلل بأن يقتيض أن يكون حكم األصل غري منصوص عليه كـام يفيـد ذلـك 

 .الخ.. إذ ال عمل: الخ, ويدل له قولنا.. أما انتفا معارض فمبتنى: قوله اآليت
ود يف األصل املنـايف حلكمـه, إذ ال عمـل وباجلملة فاملشرتط نفيه هو املعارض املوج

للعلة مع وجوده, والذي ال يشرتط نفيه فيام يأيت هـو املعـارض املوجـود يف األصـل غـري 
 .)٥(املنايف حلكمه وهو العلة األخر املقتضية حلكمه أيضاً املفقودة يف الفرع

إنام وجب ومثال املعارض يف األصل املنايف حلكمه ما قيل يف صوم رمضان « : )٦(قال
   
حذف الناظم من النظم اشرتاط صاحب األصل أال تكـون العلـة املسـتنبطة  معارضـةً  بمعـارض منـافٍ   )١(

أمـا انتفـا : وال يف الفرع, وعلل ذلك بأنه سيأيت ما يغني عن ذكره هنا, وهو قولـه: موجود يف األصل, قيل
 ) .٢٩٦(, وما سيأيت ص ٣٤٩انظر مهع اهلوامع ل. الخ... املعارض 

 ) .٢/٢٤٨(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٢(
, هنايـة )٢/٢٢٨(, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح العضـد )٣/٣٠٧(اإلحكـام : انظر هذا الرشـط يف  )٣(

 ) .٤/٨٤(, رشح الكوكب املنري )٤/٣٢(, التحرير مع التيسري )٨/٣٥٥٥(الوصول 
 .يعني الرشبيني يف تقريراته   )٤(
 ) .٢/٢٤٨(الرشبيني عىل حاشية البناين  تقريرات  )٥(
 .يعني الرشبيني  )٦(

 :الرشط السادس
أال تكون 
املستنبطة 
معارضة 

بمعارض منافٍ 
 :يف األصل, وقيل

 وال يف الفرع   
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; ألنـه صـوم )١( )من مل يبيت النية فـال صـيام لـه( / :٧٤ل/ التبييت املأخوذ من قوله 
, فهـذا )٢(هو صوم ال يقبل وقته غريه فال دخل لالحتيـاط فيـه :واجب فيحتاط له, فيقال

املعارض منافٍ حلكم األصل, وحينئذ ال يصح إحلاق غري رمضان به يف وجوب التبييـت 
ته بالعلة األخر بل ال بد من التعليل بعلة غري معارضة فإن وجدت يف لالحتياط ملعارض

 .)٣( » فليتأمل فال وإال قَ حلِ ه أُ غري
, إذ )٤(أي اشرتط بعضهم فقـد املعـارض املنـايف يف الفـرع أيضـاً ) وال الفرع: قيل(

آخر املقصود من ثبوت العلة ثبوت احلكم يف الفرع ومع وجود املنايف فيه املستند إىل قياس 
   
ــو داود   )١( , وأمحــد )١٧٠٠(, وابــن ماجــه )٢٣٣٠(, والنســائي )٧٣٠(, والرتمــذي )٢٤٥٤(أخرجــه أب

, وهو أصح )٢٦٤٥٠( , ورواه بعض الرواة موقوفاً , ألن −كام قال الرتمذي–, من حديث حفصة مرفوعاً
, لكن للحديث شواهد أخـر موقوفـة صـحيحة, وهلـذا » رفعه خطأ« : اريرواته  أكثر, وهلذا قال البخ

ـرب :, وانظـر)٩١٤(, رقم )٤/٢٥(حسنه األلباين يف إرواء الغليل  رباخلَ , تلخـيص )٢/٢٠٨(موافقـة اخلُ
 ). ٢/١٨٨(احلبري 

ــور إىل   )٢( ــة يف صــيام الفــرض وكــل صــوم معــني, وذهــب اجلمه ــة إىل عــدم اشــرتاط الني ذهــب احلنفي
, روضـة )٣/٣٣٦(, خمترص خليل مع مواهب اجلليـل )٢/٣٠١(اهلداية مع فتح القدير : انظر.هااشرتاط

 ).٤/٣٣٣(, املغني )٢/٣١٤(, كشاف القناع )٣٣١(الطالبني ص
ملحقـق صاحب األصل وا ه للمثال عكس تقريرريقرت, و)٢/٢٤٩(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٣(

صـوم عـني : أن يقول احلنفي يف نفي التبييـت يف صـوم رمضـان: اصله, وحوالزركيش والعراقي والناظم
صـوم فـرض فيحتـاط فيـه وال يبنـى عـىل : فيتأد بالنية قبل الزوال كالنفل, فيعارض الشـافعي فيقـول

: يعني فقد اجتمع يف صـوم النفـل وصـفان« : ٣٥٠السهولة, وقال الناظم يف رشح املثال يف مهع اهلوامع ل
صوم الفرض به, وهو كونه صوم عني, واآلخر يأباه, وهو كونه مبنياً عىل السـهولة;  أحدمها يقتيض إحلاق
, تشـنيف )٢/٢٤٩(, رشح املحيل بحاشـية البنـاين )٤/٢٩١(رفع احلاجب : انظر » ألنه يتوسع يف النفل

 .) ٣/٦٩٠(, الغيث اهلامع )٣/٢٣٨(املسامع 
, وضعفه بإيراده بصيغة التمريض, وكـذلك الزركيشـ ذكر هذا الرشط أيضاً ابن احلاجب, ومل يسمِّ قائله  )٤(

, البحـر املحـيط )٤/٣٣(, التحرير مـع التيسـري )٢/٢٢٨(املخترص مع رشح العضد : انظر. وابن اهلامم
)٥/١٥٤.( 
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مسح الرأس ركن فيسن تثليثه كغسل الوجـه, : , ومثله صاحب األصل بقولنا)١(ال يثبت
 .)٢(فيعارض بأنه مسح فال يسن تثليثه كمسح اخلفني

; ألن الكـالم يف رشوط )٣(ومقتىض كالمه كأصله أن الـراجح خـالف هـذا القـول
ن قبـول املعارضـة , وال ينايف هذا مـا تقـدم مـ)٤(العلة وهذا رشط لثبوت احلكم يف الفرع

نقيض أو ضد احلكم عىل املختار; ألن اشرتاط انتفاء املعارض إنام هـو يف ثبـوت  بمقتضٍ ٍ
حكم العلة ال يف صـحتها يف ذاهتـا, فهـي عنـد املعارضـة صـحيحة لكـن ختلـف احلكـم 

املعارض باملنايف ألنه قد  دَ يَّ , وقَ )٥(للمعارض وظهر أثره يف عدم ثبوت احلكم ال يف بطالهنا
ينايف كام سيأيت فال يشرتط انتفاؤه لصحة العلة يف نفسها, وجيوز أن يكون هو علة أيضاً  ال

 .)٦(عىل القول بجواز التعليل بعلتني, فتأمل ذلك كله
ألهنـا ) لنصٍّ (أي ال توجـد خمالفـة ) ال تلـفى أن(من شـروط اإلحلـاق بالعلـة ) و(

   
 ).٢/٢٤٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ).٤/٢٩٢(رفع احلاجب   )٢(
 ).٤/٢٩٣(رفع احلاجب : , وانظر)٤٦(امع صمجع اجلو: , انظر»قيل « حيث حكاه بصيغة التمريض   )٣(
يعني أن انتفاء املعارض يف الفرع رشط ثبوت حكم العلة فيه ال رشط صحة العلة نفسها , فإهنـا يف نفسـها   )٤(

جيوز أن تكون صحيحة سواء ثبت احلكم يف الفرع أم ختلَّف لسبب من األسباب اقتىض ختلفه, فمن ادعـاه 
أن التضعيف  −كام قال اللقاين–, واحلاصل )٣/٢٤١(تشنيف املسامع : نظرا. رشطاً للعلة نفسها فقدوهم

. إنامهو  لذكره يف رشوط العلة ال لضعفه يف نفسه, إذ رشطيته صحيحة لكن باعتبار ثبوت احلكم يف الفرع
 .ب/٨٩حاشية اللقاين, ل 

 ).٣/٦٩٠(الغيث اهلامع   )٥(
: وقيـل« : ابن احلاجب مذهباً ثالثاً وضعفه أيضاً بقوله, وقد حكى )٢/٢٥٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(

املخترصـ مـع :انظـر. , أي يشرتط انتفاء املعارض يف الفرع مـع تـرجيح املعـارض» مع ترجيح املعارض 
هو اشرتاط انتفاء املعارض يف الفرع ولـو كـان : , وحكى الزركيش مذهباً رابعاً )٢/٢٢٨(رشحه للعضد 

 ).٥/١٥٤(ط البحر املحي: انظر. مساوياً 

: الرشط السابع
أال ختالف نصاً أو 

 إمجاعاً 



אאאאאFאE א 

 

ة مالكة لبضـعها فيصـح نكاحهـا بغـري إذن املرأ: , كقول احلنفي)١(ال تقاومه فيقدم عليها
ـ: ((, فإنه خمالف للـنص وهـو حـديث)٢(وليها قياساً عىل بيع سلعتها ام امـرأة نكحـت أيُّ

) خلفـا أو إمجـاع آتٍ (, )٣(رواه أبـو داود وغـريه)) نفسها بغري إذن وليها فنكاحها باطـل
جـامع السـفر لتقدمه عىل القياس, كقياس صالة املسافر عىل صومه يف عـدم الوجـوب ب

   
املستصفى : , وانظر أيضاً )٣/٣٠٧(اإلحكام : انظر. حكى اآلمدي االتفاق عليه وعىل أال ختالف اإلمجاع   )١(

, املخترصـ البـن )٥/١٣٥(, البحر املحيط )٢/٢٢٩(, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٢/٣٤٨(
, فـواتح الرمحـوت )٤/٣٢(, التحريـر مـع التيسـري )٤/٨٥(, رشح الكوكـب املنـري )٢١٢(اللحام ص

 ).٣/٢٤٠(, تشنيف املسامع )٢/٢٥٠(, رشح املحيل بحاشية البناين )٢/٢٨٩(
فـتح القـدير : ذهب احلنفية إىل صحة نكاح املرأة بغـري إذن وليهـا, وذهـب اجلمهـور إىل اشـرتاطه, انظـر  )٢(

غنـي , امل)٥/٤٨(, كشـاف القنـاع )٥/٤٢(, مواهب اجلليـل )١١٨١(, روضة الطالبني ص)٣/٢٥٦(
)٩/٣٤٥.( 

ــو داود   )٣( ــنه,وابن ماجــه ) ١١٠٢(, والرتمــذي )٢٠٨٣(أخرجــه أب  ,)٢٤٢٥١(, وأمحــد )١٨٧٩(وحسَّ
, وقـال احلـاكم يف املسـتدرك  ريض اهللا عنها, من حديث عائشة )٢٧٠٦(واحلاكم  « ): ٢/١٨٢(مرفوعاً

, وانظـر )٢/٢٠٥(, وحسنه احلافظ ابن حجر يف ختريج أحاديث املخترصـ » صحيح عىل رشط الشيخني 
, رشح املحــيل بحاشــية البنــاين )٣/٢٤٠(, تشــنيف املســامع )٤/٢٩٤(رفــع احلاجــب : هــذا املثــال يف

التحريـر مـع : , وانظر مثاالً آخر يف)٤/٨٥(, رشح الكوكب املنري )٣/٢٩١(, الغيث اهلامع )٢/٢٥٠(
 ).٥/١٥٣(, وثالثاً يف البحر املحيط )٤/٣٢(التيسري 

وهـو املوجـود يف أكثـر كتـب األصـول للشـافعية » نكحت نفسـها « : حلديث بلفظأورد املصنف ا: تنبيه
أنه هو الـوارد يف املصـادر احلديثيـة : األول: لوجهني» أنكحت نفسها « : واحلنفية, وهو خطأ, والصواب

 املذكورة آنفاً ويف غريها, ومل أجد لفظ املصنف يف يشء مما اطلعت عليه منهـا, وقـد عـزاه املصـنف إىل أيب
: الثاين. وهو أسلوب صحيح فصيح, كام سيأيت يف الوجه الثاين» ... نكحت بغري إذن« : داود, ولفظه عنده

نكحت غريهـا, ويف : أنكحت نفسها, أو يقال: نكحت املرأة نفسها, ولكن يقال: أنه ال يصح لغة أن يقال
ـتْ هـي, أي: تقـول« , )١٤/٢٧٩(» نكـح « لسان العرب, مادة  حَ جـت : نكحتُهـا ونكَ : , وانظـر» تزوَّ
 ).١٠٤٧(مقاييس اللغة ص
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 .)١(الشاق, فإنه خمالف لإلمجاع عىل وجوب أدائها عليه
, )٢(حمصل هذا الكالم أن ال خيالف حكمها الثابت هلا يف الفرع نصاً أو إمجاعـاً : قيل

 :وظاهر أنه ال فائدة فيه بعد ما تقدم من قوله
ــــاطع عــــىل ــــام ق ــــا ق ــــه م  وكون

  

ــــتىل ــــاً جي ــــه وفاق ــــالف حكم  خ
  

ــــــد ــــــرب الواح ــــــخ.. وخ  )٣(ال
  

 
  

وهي اإلشــارة إىل أن خمالفـة الـنص كـام تـؤثر يف جانـب  «بأن له فائدة  )٤(وأجيب
الفرع تؤثر يف جانب العلة أيضـاً فهـي مفسـدة لكـال احلـالتني ومانعـة لـه مـن / ٧٥ل/

الصالحية فيصح أن يضاف فساد القياس إىل كل منهام وال يتعـني إضـافته إىل خصـوص 
مجيعاً وهـو أبلـغ يف رده مـن إضـافته إىل أحـدمها, واحد منهام كام يصح أن يضاف إليهام 

 . » وكفى هبذا فائدة
بأن يدل النص عـىل عليـة وصـفٍ فتزيـد ) لزائد(أي العلة ) وال عىل النص حوت(

, أي )نافـاه(بـام إذا  )١(, وقيده الناظم كأصله)٦(, كذا أطلقه مجاعة)٥(علته باالستنباط قيداً     
مثاالً : , وانظر)٢/٢٥٠(, رشح املحيل البناين )٣/٢٤١(, تشنيف املسامع )٤/٢٩٤(رفع احلاجب : انظر  )١(

 ).٤/٣٢(آخر يف التحرير مع التيسري 
 .أ/٩٠أورد هذا االعرتاض العالمة اللقاين يف حاشيته ل  )٢(
 ) .٢٠٧(انظر ما تقدم ص  )٣(
 ).٤/٧٧(ذا جواب ابن قاسم يف حاشيته ه  )٤(
فعلَّـل « : قـال) سواء بسواء ال تبيعوا الطعام بالطعام إال(, بحديث )٥/١٥٤(مثل له الزركيش يف البحر   )٥(

 .» فيام يوزن كالنقدين, فيلزم التقابض, مع أن النص مل يتعرض له رباً ة بأهنا ماحلر
: اللحام والفتوحي, وهو الذي يشعر به كالم الرازي, فإنه قالمنهم ابن احلاجب والزركيش, واختاره ابن   )٦(

من رشط العلة اختصاصها بمن له احلكم, وإال مل يكن اقتضاء حصول احلكم ليشـء أوىل مـن اقتضـائه « 
ابن : انظر. وإطالق هذا الرشط هو مذهب أكثر احلنفية, بناءً عىل أن التقييد عندهم نسخ كاملخالفة» لغريه 

, املخترصـ )٥/١٥٤(, البحـر املحـيط )٢/٢/٤٣٦(, املحصـول )٢/٢٢٩(ح العضـد احلاجب مع رش
 ).٢/٢٨٩(, مسلم الثبوت مع فواحته )٤/٨٦(, رشح الكوكب املنري )٢١٢(البن اللحام ص

: الرشط الثامن
أال تتضمن زيادة 
عىل النص منافية 

 ملقتضاه
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بدل من الضمري املنصوب فال يُعمل حينئذٍ باالستنباط ) مقتضاه(ناىف الزائد النص, فقوله 
ألن اإلطـالق ال  )٣( )اآلمـدي(سيف الـدين ) وفق(, وهذا القيد )٢(ألن النص مقدم عليه

 .)٥(وهو قول احلنفية كام تقدم ,)٤(يتجه إال عىل القول بأن الزيادة عىل النص نسخ له
قه بالعلة أن ال تتضـمن زيـادة فاحلاصل أنه يشرتط يف إحلا« : )٦(قال بعض املحققني

عىل النص الدال عليها بأن يكون استنباطها من حكم األصل مع تلـك الزيـادة صـحيحاً 
ثبت احلكم يف الفرع عـىل مـا اقتضـته لكن النص الدال عليها تنافيه تلك الزيادة, فإنه لو أُ 

سـخ سـخ نـص العلـة باالسـتنباط, والـنص ال ينالزيادة املستنبطة مـن حكـم األصـل لنُ 
 . » باالستنباط

ومل يمثلوا لذلك, ويمكن التمثيل له بأن يـنص عـىل أن عتـق « : قال العالمة النارص
العبد الكتايب ال جيزي لكفره, فيعلل بأنه عتق كافر يتدين بدين, فهـذا القيـد ينـايف حكـم 
 النص املفهوم منه وهو إجزاء عتق املؤمن املفهوم منه باملخالفة وعدم إجزاء عتق املجويس

 .)٧(»املفهوم باملوافقة األوىل 
  =  

 ).٤٦(مجع اجلوامع ص  )١(
 ).٢/٢٥١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
: انظـر. , واختاره ابن اهلامم والربماوي)٨/٣٥٥٥( , ووافقه اهلندي يف هناية الوصول)٣/٣٠٧(اإلحكام   )٣(

 ).٢/٨٢٨(, الفوائد السنية )٤/٣٣(التحرير مع التيسري 
, )٢/٢٥١(, رشح املحيل بحاشـية البنـاين )٣/٢٤١(, تشنيف املسامع )٨/٣٥٥٥(هناية الوصول : انظر  )٤(

ادة العلة عىل النص مطلقاً مـع , وفيه التنبيه إىل تناقض ابن احلاجب يف منعه زي)٢/٢٨٩(فواتح الرمحوت 
 .جتويزه ختصيص العام وتقييد املطلق هبا

ــة يف  )٥( ــر )٣/٢٨٣(, كشــف األرسار )٢/٨٢(أصــول الرسخيســ : انظــر مــذهب احلنفي , تيســري التحري
)٣/٢١٨.( 

 ).٢/٢٥١(هو الرشبيني يف تقريراته عىل حاشية البناين   )٦(
 .يسريأ, مع اختالف /٩٠حاشية النارص اللقاين  ل  )٧(
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ــــىلَ ــــيام انج ــــةً ف ــــتْ مبهم  وال أتَ
  

ـــــاً لبعضـــــهم وال ف لْ شـــــرتكاً خُ  مُ
  

ــرُ أمّ ــا الفخ ــىل م راً ع ــدَّ ق ــفاً مُ  )١(وص
  

..................................  

, وهـذا معنـى )٣(أن تتعني, أي تكون وصفاً معيناً  )٢(من رشوط اإلحلاق بالعلة) و( 
بـني املقـيس واملقـيس عليـه; ألن ) مبهمة فيام انجىل مشـرتكاً (أي العلة ) تتأ وال: (قوله

العلة منشأ التعدية املحققة للقياس الذي هو الدليل, ومن شـأن الـدليل أن يكـون معينـاً 
أي حيث مل يشرتط التعيني فيها, واكتفـى بعليـة ) خلفاً لبعضهم( )٤(فكذا منشأ املحقق له

ه اجلمهور بأنه يلزم منه مسـاواة دَّ , ورَ )٥(ل املقصودصِّ ألنه حيُ  مبهم من أمرين مثالً مشرتك;
العامي للمجتهد يف إثبات األحكام بأن يعلم مساواة ذلك الفرع ألصـل مـن األصـول يف 

 .)٦(وصف عام يف اجلملة

   
 :٣٥١يف مهع اهلوامع ل   )١(

ــــزا ـــا مي ـــبهم م ـــف م  وال بوص
  

زا  قــد ألفيــت خلفــاً لــبعض جــوَّ
  

ـــر أمّ ـــا الفخ ـــىل م ـــدرٍ ع  وال مق
  

.............................  

 

 ).ب(سقطت من   )٢(
حـر , عن اهلندي نسبته إىل اجلامهري, ونص عىل اشرتاطه يف الب)٣/٢٤٢(نقل الزركيش يف تشنيف املسامع   )٣(

, يدل عىل اشرتاطه, )٢١٧(, ويف اللمع ص)٤٥٨(, وكالم أيب إسحاق يف التبرصة ص)٥/١٤٨(املحيط 
 ).٤/٨٩(رشح الكوكب املنري : وانظر هذا الرشط أيضاً يف

 ).٢/٢٥١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
جوا أيضـاً بقـول , واحت)٥/١٤٨(البحر املحيط : حكى الزركيش هذا املذهب عن بعض اجلدليني, انظر  )٥(

. , فيكفي كون اليشء مشبهاً لليشـء شـبهاً مـا» اعرف األشباه والنظائر, وقس األمور برأيك « :  عمر 
 ).٤/٨٩(رشح الكوكب املنري : انظر

ه الزركيشـ أيضـاً بإمجـاع )٣/٢٤٢(, ونحوه يف تشنيف املسامع للزركيش )٣/٦٩١(الغيث اهلامع   )٦( , وردَّ
اإلحلاق من االشرتاك بوصف خاص, فإهنم كانوا يتوقفون يف احلادثة وال يلحقوهنا السلف عىل أنه البد يف 

 . بأي أصل اتفق

: الرشط التاسع
أن تكون وصفاً 

 معيناً 
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 /٧٦ل/والكالم يف جواز التعليل باألحد الدائر بني أمرين « : )١(قال شيخ اإلسالم
ن مسَّ مِن اخلنثـى غـري املَ : لية كلٍّ منهام أو منها فال ينافيه قولنافأكثر إذا مل يثبت ع ـمَ م رَ حْ

ْـ )٢(]فرجه[ رم ألن كـالً مـن املـس أو أحدث; ألنه إما مآسَّ فرج آدمي أو المـس غـري حمَ
 .»اللمس ثبتت عليته للحدث يف اجلملة

ال حقيقة له  أي فرضياً ) راً وصفاً مقدَّ (تكون ) ال(من رشوط اإلحلاق بالعلة أن ) و(
أي ) أمّ (أي فخـر الـدين الـرازي ) الفخـر(اإلمـام ) عىل مـا(, وهذا الرشط )٣(يف اخلارج

الفاً لـبعض ـدرة خــفات املقــل بالصــوز التعليــاحلق أنـه ال جيـ« : د, حيث قالـقص
املِلـك معنـى مقـدر رشعـي يف املحـل أثـره إطـالق : , مثاله قـوهلم)٤(الفقهاء العرصيني

 .انتهى .)٥( »الترصفات
, )٦(ووافقه ابن السبكي فجعل من رشوط اإلحلاق بالعلة أن ال تكون وصـفاً مقـدراً 

ِّي , وقـد سـبقه إليـه )٧(وأشار الناظم إىل عـدم وفاقـه حيـث أتـى يف النقـل صـيغةُ التَّـربَ

   
.. والكالم يف عدم جواز التعليـل« : ب, ونص أول كالمه هنا/١٤١حاشية األنصاري عىل رشح املحيل ل  )١(

 .الخ» 
, مغنـي املحتـاج )٢/٥١(وع املجمـ: انظـر املسـألة يف. وهـو الصـواب» فرجيـه « : يف حاشية األنصاري  )٢(

)١/٣٦.( 
هنايـة الوصـول : انظـر. حكاه اهلندي عـن األكثـرين, ونسـبه األصـبهاين إىل الـرازي ومجاعـة, واختـاره  )٣(

 ).٦/٥٦٦(, الكاشف )٢/٢/٤٣١(, املحصول )٨/٣٥٣٠(
ال يكـاد « : لحكاه اهلندي عن األقلني عن املتأخرين, واختاره هو والزركيش, واختاره أيضاً القـرايف وقـا  )٤(

هنايـة : انظـر» يعر باب من أبواب الفقه عن التقدير, فإنكار اإلمام منكـر, واحلـق التعليـل باملقـدرات 
 ).٤١١(, رشح تنقيح الفصول ص)٥/١٤٨(, البحر املحيط )٨/٣٥٣٠(الوصول 

 ).٢/٢٥٢(رشح املحيل بحاشية البناين : , وانظر)٢/٢/٤٣١(املحصول   )٥(
 ).٤٧(مجع اجلوامع ص  )٦(
 . »عىل ما الفخر أمّ « : ليتربأ من عهدته حيث نسبه إليه بقوله   )٧(

: الرشط العارش
أال تكون وصفاً 

 مقدراً 
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« : لفقـا ر كون امللـك معنـى مقـدراً باملحـلِّ وقرَّ , )٢(فاختار جواز التعليل به )١(التربيزي
وال  ب بالسـبببَّ يمكن إنكاره وال جيوز تفسريه بأسباب امللك لبطالن تفسري املسَ امللك ال 

إذ يستحيل كون اليشء أثره, فال بد وأن يقـدر يف املحـل  بأثره الذي هو إطالق الترصف;
 . )٣(هذا كالمه. » معنى رشعي وهو املطلوب

قدير املـذكور, إذ تفسري امللك من غري حاجة إىل الت لكن تعقبه األصبهاين بأنه يصحُّ 
أَ  :القـدرة,: امللك لغـةً [ ـملكـتَ فَ , ورشعـاً قـدرة ]قـدرت فأحسـن العفـو :, أيحْ جِ سْ

خمصوصة عىل ترصفات خمصوصة, واملالك هو املتصف بأنه قادر هـذه القـدرة بنفسـه أو 
بغريه كالويل والوكيل, واململوك متعلق قدرته يف إيقاع الترصف فيه, فهذا تفسري للملـك 

وبغري أثره, وبه يظهر أنه ال حاجة إىل تقدير معنى باملحل, ومثل ذلـك يقـال يف  بغري سببه
أعتق عبدك عني بكذا, : احلدث ونحوه, وليس مما نحن فيه قول املشرتي يف البيع الضمني

ملكته بكذا فأعتقه عني, فاملعلل به فيه معنىً حمقـقٌ : بل هو من داللة االقتضاء, إذ التقدير
 .تأمل. )٤(, ال معنى مقدر يف املحل»ملكته«در متعلق هو دلَّ عليه لفظ مق

 

   
س   )١( هو املظفر بن أيب حممد الواراين التربيـزي, مـن أجـل العلـامء بمرصـ, فقيـه أصـويل زاهـد, تفقـه ودرَّ

س هبا, ثم عاد إىل العراق, ومنها إىل شرياز, ومات هبا سنة  ه يف , لـ)هــ٦٢١(بالنظامية, ثم قدم مرص ودرَّ
اخترصــ فيــه » التنقــيح « الفقــه خمترصــ مشــهور, ولــه فيــه أيضــاً ســمط املســائل, ولــه يف أصــول الفقــه 

 ).١٥٦(, العقد املذهب ص )٨/٣٧٣(طبقات الشافعية الكرب : انظر ترمجته يف.املحصول
 ).٦/٥٦٥(, وحكاه عنه األصبهاين يف الكاشف )٣/٦٥٥(يف كتابه التنقيح يف اختصار املحصول   )٢(
, انظر نص كالمه يف التنقيح   )٣(  ) . ٣/٦٥٦(يعني بمعناه خمترصاً
امللـك يف اللغـة هـو « : , باختصار, ونص ما بـني املعقـوفتني عنـده)٥٦٧ −٥٦٤(, من ص٦الكاشف ج  )٤(

, أي: ملكتُ العجني, إذا قدرتَ عليه, ويقال أيضاً : القدرة, يقال حْ جِ أَسْ إذا قدرت فأحسـن : إذا ملكت فَ
املستقىص : هو من أمثال العرب, انظر معناه واملناسبة التي قيل فيها يف» ملكت فأسجح « : وله, وق»العفو 

 ) .٦/١٧٤(, لسان العرب )٢/٢٨٣(, جممع األمثال للميداين )٢/٣٤٨(يف أمثال العرب للزخمرشي 
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.......................... ........  
ـــن ـــهُ م ـــام لَ ـــومِ  ب ـــارِ  العم يالس

ـــمِ وال دليلُ   ـــا حلك ـــرعِ  ه ـــ الف مّضَ
ـــــ ـــــارِ ه عـــــىل املُ أو بخصوصِ خت

أي ) دليلها حلكـم الفـرع ضـمّ باملـه(يكون ) ال(من رشوط اإلحلاق بالعلة أن ) و(
الطعـام : ((كـام يف حـديث مسـلم )١( )من العموم السـاري(وصف الذي ثبت للدليل ال

فإنه دال عىل علية الطعم فال حاجة يف إثبات ربويـة التفـاح مـثالً  )٢( ))بالطعام مثالً بمثل
 .)٣(احلديث /٧٧ل/إىل قياسه عىل الرب بجامع الطعم لالستغناء عنه بعموم 

يف احلـديث عـىل  صَّ نَـ :لم أن قوهلم يف الفـروعمن هنا يع« : )٤(قال الشهاب عمرية
 .)٥(»الرب ويقاس عليه ما يف معناه من املطعومات غري صحيح نظراً إىل هذا الرشط 

مما سبق أن اجلمهور عىل خـالف هـذا الرشـط, وقـد  مَ لِ بأنه عُ » اآليات«وأجاب يف 

   
فتـوحي حكى اآلمدي هذا الرشط عن بعض الشافعية,وهو اختيار ابن احلاجب واإلسنوي والزركيش وال  )١(

وأما اآلمدي فلم يرصح بقبوله أورده, وكالمه يشعر بتضعيفه, فإنه بعد أن نسبه إليهم وذكر دلـيلهم أورد 
, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح العضـد )٣/٣٠٨(اإلحكـام : انظـر.عليـه مـا يضـعفه,ومل جيـب عنـه

 ).٤/٨٧(, رشح الكوكب املنري )٥/١٥٥(, البحر املحيط )٤/٣٠١(, هناية السول )٢/٢٢٩(
 ) .١٨٤(تقدم خترجيه ص  )٢(
رشح املحيل بحاشية البناين, واعرتض عىل إضافة صاحب األصل هذا الرشط إىل العلة بأنه مسـتغنىً عنـه   )٣(

وأال يكون دليل حكمه شـامالً حلكـم الفـرع, : بموضعني سبقا يف كالمه , أحدمها قوله يف رشوط األصل
منصوصاً بموافق, انظر هذا االعرتاض وجوابه البن قاسم وال يكون الفرع : واآلخر قوله يف رشوط الفرع

 ).٢/٢٥٢(, وفيه لني كام قال البناين يف حاشيته )٤/٨٥(يف حاشيته 
هو أمحد الربليس املرصي الشافعي, أخذ عن عبد احلق السنباطي والنور املحيل, كان زاهـداً ورعـاً حسـن   )٤(

 .هـ٩٥٦يل, ورشح البسملة واحلمدلة, تويف سنة حاشية عىل رشح املح: األخالق ذا علم, من مؤلفاته
 ).٣/٧٦(, الفتح املبني )٢/١٢٠(, الكواكب السائرة )٨/٣١٦(الشذرات : انظر ترمجته يف  

 ., وأجاب عنه بام سيأيت)٤/٨٥(حكاه عنه ابن قاسم يف حاشيته   )٥(

الرشط احلادي 
أال يتناول : عرش

دليلها حكم 
الفرع بعمومه, أو 

بخصوصه عىل 
 املختار 
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 .)٢(, فكالمهم املذكور مبني عليه, وهو صحيح)١(» رشح املخترص «رجحه يف 
مـن قـاء أو رعـف : ((كحـديث ابـن ماجـه وغـريه) خصوصـه(ماله مـن ) أو بـ(
فإنه دال عىل علية اخلارج النجس يف نقض الوضوء فال حاجة للحنفـي إىل  )٣( ))فليتوضأ

قياس الرعاف عـىل اخلـارج مـن السـبيلني يف نقـض الوضـوء بجـامع اخلـارج الـنجس 
لصـاحب األصـل, ملـا تقـرر مـن  )عـىل املختـار( )٤(لالستغناء عنه بخصوص احلـديث

 .)٥(االستغناء عن القياس حينئذٍ بذلك الدليل
ال يشرتط ذلك; ألن االستغناء عن القياس ال يوجـب إلغـاءه جلـواز تـوارد  :وقيل

 .)١(»اللب«, ولذا رجحه شيخ اإلسالم يف )٦(األدلة عىل مدلول واحد

   
 −أنـه تطويـل بـال فائـدةيعني اعرتاض املخـالف ب −وإن وضح يف التطويل« : نص عبارة ابن السبكي فيه  )١(

 ).٤/٢٩٧(رفع احلاجب » مقصد فقهي فهو مقبول, وإال فال, وهذا هو املختار, والتطويل فيه ذو فائدة 
مل يتعقب املصنف جواب ابن قاسم,وكأنه ارتضاه, والذي يظهر يل أنه جـواب غـري سـديد, فـإن شـيخه   )٢(

ة قـول الفقهـاء هـو بـالنظر إىل هـذا الشهاب مل يرصح بتصحيح هذا الرشط, وإنام رصح بأن عـدم صـح
الرشط, وليس هذا برصيح يف اعتبار هذا الرشط, وإنام يتوجـه اجلـواب لـو رصح باشـرتاطه أو نسـبه إىل 

 .اجلمهور, فكان الالئق محل كالمه عىل حممل الصواب ال عىل ما احتمل اخلطأ, واهللا أعلم
« : , ورفعه ال يصح, قال اإلمام أمحـد)٦٦٩(ي , والبيهق)٥٥٥(, والدارقطني )١٢٢١(أخرجه ابن ماجه   )٣(

. , وكذلك  قـال الـدار قطنـي والبيهقـي وغـريهم» مرسالً  الصواب عن ابن جريح عن أبيه عن النبي 
: انظر» ضعيف باتفاق احلفاظ « : , وقال النووي)١/٨٤(, نصب الراية )٣/٢٧٤(تلخيص احلبري : انظر

 ).٢/٦٤(املجموع 
افعية إىل أن خروج الدم من البدن ال ينقض الوضوء, وذهب احلنفيـة واحلنابلـة إىل أنـه ذهب املالكية والش  )٤(

, كشـاف )١/٣٨(, فـتح القـدير )١١(, خمترصـ خليـل ص)٢/٦٢(املهذب مع املجموع : ينقض, انظر
» بخصـوص احلـديث « : , وقوله)٢/٢٥٣(, انظر املثال يف رشح املحيل بحاشية البناين )١/١٢٤(القناع 
 ).٣/٦٩٢(الغيث اهلامع : , وانظر مثاالً آخر يف)٢/٢٣٥(صه بالفرع, حاشية البناين خصو: أي

 .تكرار للدليل ال حاجة إليه   )٥(
 ).٢/٢٥٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
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فــالثِ شُ ـرتاطِ ذي الثـنفيُ اش       اـَرِّ
  

ـــى قطـــعٍ بحكـــمِ  نتفَ  )٢(أصـــلِها أن يُ
  

الفُ  ــــعِخِ ــــحايبْ القط ــــا رأيَ الص  ه
  

ــــــا موجــــــودةً يف الفــــــرعِ   بكوهنِ
  

) نفـي اشـرتاط ذي: (ثم ذكر ثالثة رشائط للعلة عـىل قـولٍ الـراجحُ خالفـه فقـال
فا(اآلتية ) الثالث(اخلصال  قطـعٍ بحكـم : (من الـثالث قولـه ليعني صححا, وأبد) رشِّ
بأن يكون دليلـه قطعـي املـتن والداللـة مـن كتـاب أو سـنة  أي العلة املستنبطة,) أصلها

األصـل عـىل متواترة أو إمجاع قطعي, فإنه ال يشرتط عىل الصـحيح, بـل جيـوز القيـاس 
أن (, و )٤(يشــرتط ذلـك :, وقيـل)٣(الثابت أصله بدليل ظني, فإن أكثـر األصـول ظنيـة

أي مذهبه, فال يشــرتط عـىل  )رأي الصـحايب(أي خمالفة العلة املستنبطة ) خالفها نتفى يُ 
 .; ألن قوله ليس بحجة)٥(الصحيح

وعىل تقدير حجيته فمذهبه الذي خالفته العلة املستنبطة من النص يف « : قال املحقق

  =  
, واختاره أيضاً ابن اهلامم وابن عبد الشـكور, انظـر اختيـارهم )١١٧(انظره مع رشحه غاية الوصول ص  )١(

 ).٢/٢٩٠(, مسلم الثبوت مع فواحته )٤/٣٣(تحرير مع التيسري ال: وأدلتهم يف
 :٣٥٢يف مهع اهلوامع ل   )٢(

 نفــي اشــرتاط ذي الثالثــة اصــطفي
  

ـــي ـــلها أن ينتف ـــم أص ـــعٍ بحك  قط
  

 

, خمترص ابن احلاجب مع )٣/٣٠٧(, اإلحكام )٢/٣٩٤(املستصفى : وهو مذهب أكثر األصوليني , انظر  )٣(
, مسلم الثبـوت مـع )٣/٢٩٤(, التحرير مع التيسري )٥/١٦٨(ملحيط , البحر ا)٢/٢٣٢(رشح العضد 

 ).٤/٩٩(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٥٦(الفواتح 
, ودليلهم هو دليل الرشط الثالـث اآليت مـع )٥/١٦٨(البحر  : نسبه الزركيش عىل قوم ومل يسمهم , انظر  )٤(

 .اجلواب عنه
له, وسيأيت دليله, واجلواب عنه يعلم من دليـل املصـنف وهو مذهب اجلمهور, ومقابله مل أر من سمى قائ  )٥(

, البحر املحـيط )٢/٣٣٢(, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٣/٣٠٧(اإلحكام : انظر. عىل بطالنه
 ).٤/١٠٠(, رشح الكوكب املنري )٥/١٦٩(

الثة رشوط ث
للعلة اشرتطها 

قوم, والصحيح 
 عدم اشرتاطها  
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غري ذلك النص وهو ال يرض  )١(» األصل بأن علل هو بغريها جيوز أن يستند إىل دليل آخر
, وقيل يشرتط ذلك; ألن الظاهر اسـتناده إىل )٢(يف استنباط العلة من النص املخالفة ملذهبه

 .)٣(النص املذكور
فال يشرتط عىل الصـحيح ) موجودة يف الفرع(أي العلة املستنبطة ) بكوهنا والقطعِ (

, وقيـل )٥(; ألنه غاية االجتهاد فيام يقصـد بـه العمـل)٤(بل يكفي الظن به كحكم األصل
  .)٧(دمات فربام يضمحل فال يكفي; ألن الظن يضعف بكثرة املق)٦(يشرتط القطع بذلك

 
   
ام اإلحكـ: انظـر. , وهـو جـواب اآلمـدي والعضـد والزركيشـ)٢/٢٥٣(رشح املحيل بحاشية البنـاين   )١(

 ).٥/١٦٩(, البحر)٢/٣٣٢(, رشح العضد للمخترص )٣/٣٠٧(
 ).٢/٢٩٧(حاشية العطار   )٢(
تشـنيف املسـامع » وبتقدير كونه حجة فال نسلم أرجحيته عىل القيـاس « : ذكر الزركيش جواباً ثالثاً فقال  )٣(

 ).٣/٦٩٣(, ومثله يف الغيث اهلامع )٣/٢٤٥(
, )٢/٢٣٢(, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح العضـد )٣/٣٠٧(اإلحكام : وهو مذهب اجلمهور, انظر  )٤(

 ).٤/٩٩(, رشح الكوكب املنري )٤/٢٩٤(, التحرير مع التيسري )٥/١٦٨(البحر املحيط 
, وقـال )٢/٢٥٣(, رشح املحيل بحاشية البناين )٤/٢٩٤(, التحرير مع التيسري )٢/٢٣٢(رشح العضد   )٥(

, )٥/١٦٩(البحـر املحـيط » الظن, فكذا مـا نحـن فيـه وألن سائر أركان القياس يكفي فيه « : الزركيش
 ).٤/٩٩(, رشح الكوكب املنري )٣/٣٠٧(اإلحكام : وانظر  هذا الدليل أيضاً يف

البحـر : انظـر. ونقله عن شيخه حممد بن حييى تلميـذ الغـزايل» جدله « وهو مذهب قوم منهم املروزي يف   )٦(
)٥/١٦٨.( 

نظر إىل أن الظن يضـعف بكثـرة .. ولعل من رشط القطع« : فقال» لعل « أورد العضد هذا الدليل بصيغة   )٧(
واملخـالف كأنـه « : الخ, وكأنه مل يقف للمخالف عىل حجة فاحتج له, وتبعه املحـيل فقـال» .. املقدمات 

الخ, وقد ذكر الزركيش أهنم احتجوا بأن القطع إنام قام عىل العمل بالظن يف األحكـام الرشـعية » .. يقول
وهو ضعيف , فإن القاطع ال خيـتص داللتـه يف يشء دون يشء, بـل يـدل « : وصاف احلقيقية, قالدون األ

, رشح )٥/١٦٩(, البحـر املحـيط )٢/٣٣٢(رشح العضـد : انظـر.» عىل العمل بالظنون حيث حتققت 
 ). ٢/٢٥٣(املحيل بحاشية البناين 
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 /٧٨ل/وأجيب بأنه إن أراد ظاهره من احتامل حصول االضـمحالل فـال يـنهض 
 .)١(االستدالل, وإن أراد لزومه فمع كونه خالف الظاهر ممنوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ضـمحالل بـل هـو انضـامم موجـب إىل , وأجاب ابن اهلامم بـأن ال يسـتلزم اال)٢/٢٩٦(حاشية العطار   )١(

وانضامم املوجب إىل املوجب يوجب قـوة يف املوجـب, التحريـر  −كام يف الرشح–موجب يف الرشع, يعني 
 ).٤/٢٩٤(مع التيسري 
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ــــأَ  ــــا انتِ مَّ ــــارضٍ فمُ ا مُ فَ ــــبتَ ع ىنَ
ـــفٌ  ـــا وص ـــه هن ـــ ب ـــلعلَّ حْ لَ ةٍ صَ

ـــ ـــؤولُ لكنَّ ـــلُ  ه ي ـــمِ الطُّ  مث ـــ ع عْم
ــــــتُ ويف كَ  ــــــ احٍ فَّ ــــــ ؤولُ يَ فِوانْ

ـــمـــا مل يَ , الثالـــثُعٍ عـــن فـــر قِرُفْ

ىنَــــعتَ يُ  تــــنيِ علَّ  عــــىل جــــوازِ  
ـــ ـــ غـــريُ  هُ الحُ صَ حْ نَ منـــافٍ قـــد سَ

ــــكَ  ــــا وَ يــــلٍ بــــربٍّ فالتنــــايف مَ عْ قَ
ــ تكليــفَ  ــ نْ مَ ــارض نَ عَ الوصــفِ  يَ فْ

ــداءَ  ــاً اْو إب ــلٍ  رصحي ــذا انتُ  أص )١(يقِ

أن ينتفـى و«: للعلـة بـاملعنى اآليت لـه, وهـذا مقابـل لقولـه )٢( )معارضٍ   أما انتفا(
, )٣(فـأكثر) علتـني(تعليل احلكم الواحد بــ) فمبتنى عىل جواز(» الفها رأي الصحايب خ
النـاظم  حِ جَّ رَ وأما عىل مُ  ,ام هو رأي اجلمهور فال يشرتط انتفاؤه جلواز أن يكون كلٌّ علةً ك

 .)٤(كاألصل من عدم اجلواز فيشرتط

   
 : ٣٥٣األبيات يف مهع اهلوامع ل  )١(

أمـــا انتفـــاء معـــارض فابنِـــهْ عـــىل 
  

ــــال ـــز فــــ ـــني إن جي ـــل علت  تعلي
  

ـــو ـــةٍ صلحَ ـــفٌ لعل ه وص ــــحدُّ  ــ
  

جــح ــف رَ ــا وص ــالح االول وم  ص
  

ــــاال ـــافٍ حـــ ـــا من ـــاه اْم  ومقتض
  

 ملقتيضــ مــا عــورض اْو مـــــــآال
  

ـــث يف ـــربٍّ حي ـــل ب ـــالطعم والكي  ك
  

 إحلـــاق أرزٍ التنـــايف ينتفــــــــــــي
  

ـــــف إن ــــؤول وانـ ــــاح ي  ويف كتف
  

ــن ــي الوصــف ع مُ نف ــزَ لْ ــا يُ  معرتضً
  

ـــثٌ , وثال ـــرعٍ ـــا: ف ـــم إن رصح  نع
  

ــالفرق, قلــت  اجبي ذا انتحــىاحلــ: ب
  

ـــــا ــــا املعرتضـ ــــف أيضً  وال تُكلِّ
  

ـــى ــداء أصــل شــاهد يف املرتضـــ  إب
  

 

اشـرتاط انتفـاء ) ٢٨٢(, وقـد تقـدم ص)٣٧٤(انظر الثامر اليوانـع ص . يعني انتفاء املعارض غري املنايف  )٢(
 .املعارض املنايف

, )٢/١٠٥٦(الربهـان : يشـ , انظـررصح بابتنائه عىل جواز التعليـل بعلتـني اجلـويني واآلمـدي والزرك  )٣(
 ).٥/٣٣٥(, البحر املحيط )٤/١١٣(اإلحكام 

 ).٢٦٤(سبق الكالم عىل مسألة التعليل بعلتني ص  )٤(

رض حكم املعا
 غري املنايف 
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 )١(بخالفه فيام سبق حيث وصف باملنايف) هنا(أي باملعارض ) به(أي يراد ) يعتنى(و
يعنـي كصـالحية مـا عـورض ) صـالحه(أي وصف صالح للعلية ) حْ لَ صَ  وصف لعلةٍ (
يعني من غري منافاة بني الوصفني بالنسـبة ) غري منافٍ (وإن مل يكن مثله من كل وجه  )٢(هلا

 .إىل األصل املقيس عليه
ألهنام وصفان ليس بيـنهام تضـاد −من زيادته تكملة−عرض :أي) سنحقد : (وقوله
 .)٤(إىل االختالف بني املتناظرين يف الفرع) يؤول(أي األمر ) لكنه( )٣(وال تناقض

 :وإيضاح ما يف املقام أن املعارض ثالثة أقسام
, بأن يقتيض كون حكـم األصـل غـري مـا أثبتـه املسـتدل  معارض يف األصل منافٍ

 .ية, وهذا ال بد من انتفائهبعل
ومعارض يف الفرع, وهو املنايف فيه املستند إىل قياس آخر, بأن يثبـت فيـه املعـرتض 

 .)٥(وصـفاً بقياس آخر منافياً ملا أثبته املسـتدل, وهذا ال بد من انتفائه أيضاً 
ومعارض يف األصل ال ينايف احلكم الذي أثبته املستدل يف األصل بام علـل بـه لكـن 

ايف ثبوت احلكم يف الفرع بكونه موجوداً يف األصـل دون الفـرع, وهـو وصـف صـالح ين
للعلية, كوصف املستدل بأن يثبت املعارض به صالحيته للعلية بطريقه كام أثبت املستدل 
وصفه بذلك, وهذا ال يشرتط يف صحة التعليل بالوصف اآلخر حلكم األصل انتفاؤه بناء 

مداره عىل الصالحية له فالتعليل بأحدمها ال ينافيـه بـاآلخر عىل جواز التعليل بعلتني, إذ 
فاملعارضة به ال ترض املستدل, أما لو بنينا عىل امتناع تعدد العلل فال بد مـن انتفائـه لعـدم 

   
 ).٣/٢٤٦(تشنيف املسامع : انظر  )١(
 ).٢/٢٥٤(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر −بفتح الراء–أي كصالحية املعارَض   )٢(
 ).٣٧٤(الثامر اليوانع ص: ظر, وان)٣/٦٩٣(الغيث اهلامع   )٣(
 ).٣/٢٤٦(تشنيف املسامع . أي يف الفرع املعقود له جملس املناظرة   )٤(
حتى يثبت احلكم يف الفرع, وليس انتفاؤه من رشوط العلة, إذ هي صحيحة يف نفسها, يلحق بمحلها ماال   )٥(

 ).٢/٢٥٣(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين . يوجد فيه هذا املنايف

 حد املعارض
 

 أقسام املعارض
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, نعم يكفي الرتجيح يف نفيه; ألن الـراجح مقـدم فينتفـي اآلخـر  تعني علة األصل حينئذٍ
 .لعدم جواز التعدد

دَ فيه هذا يف املعارضة هب جِ ذا الوصف يف تعليل حكم األصل, أما حكم الفرع فإن وُ
, والكالم فيـه تـابع للكـالم يف  الوصفان كاألصل فهو املعارض غري املنايف يف الفرع أيضاً

وإن مل يوجد فيه إال أحدمها فال يمكن أن يبنـى عـىل جـواز  /٧٩ل/املعارض يف األصل 
علـة دور كالم املتناظرين بالنسبة لـه بـني إثبـات تعدد العلل, إذ مل يوجد فيه إال واحدة في

, وترجيح أحد املتناظرين وصفه عىل وصف اآلخر  احلكم  ونفيها عنه فهو معارض منافٍ
مبطل بعلته وصف اآلخر بالنسبة للفرع; ألنه مبني عىل امتناع التعدد فال بد من دفع هـذه 

ٍّ (وذلك  )١(املعارضة ولو بالرتجيـح ربُ أي تعليـل جريـان الربـا يف ) مثل الطعم مع كيلٍ بـِ
أي غري ) ما وقع(بينهام ) التنايف(كل من الطعم والكيل صالح لعلية الربا فيه, و ) فـ(الرب, 

األمـر إىل االخـتالف بـني املتنـاظرين فيـه, ) يف كتفاح يـؤول(لكن ) و(واقع بالنسبة إليه 
لعلة الكيل ليس بربـوي فعندنا هو ربوي كالرب بعلية الطعم, وعند اخلصم املعارض بأن ا

النتفاء الكيل فيه, وكل منهام حيتاج يف ثبوت علته إىل ترجيحها عىل علة اآلخر يف األصل 
 .)٢(عاه يف الفرعدَّ لريتب عليه مُ 

وانـفِ تكليـف مـن : (وهل يلزم املعرتض نفي الوصف? فيـه أقـوال بينهـا بقولـه 
فـروض عليتـه عـن صـف املوالذي عـارض بـه ال) نفي الوصف(أي املعرتض ) عارض

   
 ., مع اختالف يسري)٢/٢٥٣(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )١(
 .أ/١٤١, حاشية األنصاري ل)٢/٢٥٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

ليس من رشط املعارضة أن تأيت بوصف تكون مناسبته أو شبهه مساوياً ملناسبة أو لشبه يف « : قال الزركيش: تنبيه
صل املناسبة والشبه, فـال يفهـم مـن أاملناسبة والشبه إذا اشرتكا يف  نه يفوصف املستدل, بل جيوز كونه دو

أنه مساوٍ له من كـل وجـهٍ , بـل املـراد أصـل املسـاواة يف صـالحية » كصالحية وصف املعارض « : قوله
 ).٣/٢٤٧(تشنيف املسامع . التعليل

اخلالف يف إلزام 
املعرتض بيان 
نفي وصف 

املعارضة عن 
 الفرع
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فال يلزمه مطلقاً أن يقـول يف املثـال السـابق ولـيس الكيـل موجـوداً يف التفـاح  ,)١(الفرع
, فإنه من حيث هـو )٢(بمجرد املعارضةالعلة حلصول مقصوده من هدم ما جعله املستدل 

يس مـن هـذه احليثيـة بـل معرتض ال مقصود له إال ذلك, فإن رصح بالفرق فاللزوم له لـ
مل جيب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه الوفاء, وليس الكالم يف هذا, وبه ظهر  اً م أمرزلكونه الت

 .)٣(هبذا القول −كاألصل تصحيحاً −وجه جزمه 
الـذي هـو املقصـود, وردَّ ) عن فرع(يكلف ذلك مطلقاً ليفيد انتفاء احلكم : والثاين

, والقـول )٤(رضبأن حصول املقصود من اهلدم يصريمها متعارضني وال حكم مـع التعـا
بـني األصـل ) ما مل يفـرق(ال يكلف ذلك : )٥(وهو خمتار ابن احلاجب كاآلمدي) الثالث(

يف التفـاح بخـالف الـرب  ال ربـا: فإن رصح بالفرق فقال مـثالً ) رصحياً (والفرع يف احلكم 
الطعـم لزمـه نفـي الوصـف ألنـه بترصـحيه بـالفرق التزمـه وإن مل يلزمـه  وعارض علية

 .)٧(مرَّ أن الكالم ليس يف هذا, و)٦(ابتداءً 
   
: المـة زكريـا األنصـاري, انظـراختاره الزركيش, والفتوحي وعزاه إىل ابن مفلح, وهو األصـح عنـد الع  )١(

 ).١١٨(, غاية الوصول ص)٤/٢٩٦(, رشح الكوكب املنري )٥/٣٣٦(البحر املحيط 
 ).٢/٢٥٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
يـدل عـىل أن هـذا  −أعنـي الرشـبيني–,  وظاهر كالمـه )٢/٢٥٥(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٣(

وهو –, وإن خالفه يف مأخذه, وفيه نظر; فإن ظاهر كالم صاحب األصل املذهب يؤول إىل املذهب الثالث
 .عدم إلزام املعرتض نفي الوصف مطلقاً أي سواء رصح بالفرق أم مل يرصح −رصيح كالم شارحه املحيل

اإلحكـام : حكى هذا املذهب اآلمدي وابن احلاجب والزركيش والفتوحي وابن اهلامم, فانظره وجوابـه يف  )٤(
, التحرير مع التيسـري )٤/٢٩٦(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٧٢(املخترص مع رشح العضد , )٤/١١٤(
)٤/١٥٠.( 

, واختـاره الزركيشـ يف )٢/٢٧٢(, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح العضـد )٤/١١٤(اإلحكام : انظر  )٥(
م , مسـل)٤/١٥٠(التحرير مع التيسري : , وابن اهلامم وابن عبد الشكور, انظر)٤١٠(سالسل الذهب ص

 ).٢/٣٤٨(الثبوت مع فواتح الرمحوت 
 ).٢/٢٥٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 .مل يرصح بالفرق, فإنه ال يلزم نفي الوصف إذا وإنام الكالم فيام: أي  )٧(
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َ « : قال الزركيش بنفـي الوصـف −ظمأي التـابع لـه النـا−)١(ابن السـبكي وإنام عربَّ
َ ومل ي/ ٨٠ل/ لنكتة حكاها عـن  )٣(وغريه )٢(به ابن احلاجب قل بيان نفي الوصف كام عربَّ

 :, وهي أن النفي يف اللغة له معنيان)٤(والده رمحه اهللا
 .نفيت اليشء فانتفى, وهذا هو أظهر املعنيني: , تقول)٥(فعل الفاعل: أحدمها
 .)٦(نفى اليشء, هكذا سمع من اللغة: نفس االنتفا, تقول: والثاين

ال جيتمعان وال يرتفعان ويكون  )٧(]نقيضان[وعىل هذا الثاين يكون اإلثبات والنفي 
ت بـالنفي نفيـك لليشـء املراد باإلثبات الثبوت كام أن املراد بالنفي االنتفاء, وأمـا إذا أرد

 .وباإلثبات إثباتك له فيكونان ضدين ال نقيضني; ألنك قد ال تنفي وال تثبت
; ألن ابـن »بيـان نفيـه « : أحسـن مـن قولـه» نفـي الوصـف « : إذا ثبت هذا فقوله

احلاجب أراد بالنفي االنتفاء, وأظهـر معنييـه خالفـه, وابـن السـبكي أراد أظهـر معنييـه 
 ., فكان أخرص وأحسن»بيان«لفظ فلذلك مل حيتج إىل 

إن ابن احلاجب وغريه أرادوا بالنفي فعل الفاعل; ألهنم لو أرادوا ذلـك مل : وال يقال
 .فاحفظه )١(]جيد[وهو كالم . انتهى. )٨(» بل كانت حشواً » بيان«حيتاجوا إىل لفظة 

   
 ).٤٧(مجع اجلوامع ص  )١(
  .»ويف لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع « : , ونص عبارته)٤/٤٤٦(املخترص مع رشحه البن السبكي   )٢(
 ).٢/٢٥٤(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )٣(
 ., يف فصل النواهي , املسألة الثالثة)٢/٧٨(اإلهباج : انظر هذه النكتة بنصها يف  )٤(
 ).٣/٢٤٨(تشنيف املسامع : الفاعل للنفي, انظر: أي  )٥(
 ) .١٤/٢٤٧(» نفى « لسان العرب, مادة : انظر  )٦(
» نقيضني« −كام يف كال املصدرين– النسختني, وهو حلن واضح, والصواب ما بني املعقوفتني هو هكذا يف  )٧(

 .منصوب بالياء; ألنه خرب يكون
, وانظر مناقشة البناين للزركيش وتأييده عبارة املحيل تبعاً البن احلاجب )٢٤٨−٣/٢٤٧(تشنيف املسامع   )٨(

 ).٢/٢٥٥(حاشيته عىل املحيل : يف
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أي وانْـفِ تكليـف املعـرتض ) و إبـداء أصـلأ( :ثم عطف عىل نفي الوصف قوله
: , وقيـل)٢(أي اختـري) ذا انتقـي(دليل يشهد للوصف الذي به باالعتبار فال يلزمه  إظهار

العلة يف الرب الطعم دون القوت بدليل امللح, : يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته, كأن يقول
دَّ هذا القول بأن جمرد املعارضة بالوصف الصالح للعليـة كـافٍ )٣(فالتفاح مثالً ربوي , ورُ

 :أن حاصل سؤال املعارضة )٤(−كام قاله الكامل−من اهلدم, وبيانه يف حصول املقصود 
إما نفي ثبوت احلكم يف الفرع بعلة املستدل, ويكفيه أن ال تثبت عليتهـا, وال حيتـاج 

 .إىل أن يثبت علية ما أبداه باالستقالل, فإن كونه جزء العلة حيصل مقصوده )٥(]يف ذلك[
, جلـواز تـأثري هـذا, واالحـتامل )٦(]األصـل[املستدل عن التعليل بـذلك  دُّ وإما صَ 

, وهو ال يدعي علية ما أبداه ليحتاج إىل شهادة أصل  .كافٍ
 
 
 
 
  =  

 .» وجيه « ): ب(يف   )١(
ره ابن احلاجب وابن اهلامم وابن عبد الشكور والفتوحي ونسبه إىل أصـحاهبم وإىل مجهـور العلـامء, واختا  )٢(

, )٢/٢٧٢(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضـد : انظر هذا املذهب ودليله وجوابه عن دليل املخالف يف
 ).٤/٢٩٧(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٤٨(, مسلم الثبوت مع رشحه )٤/١٥٠(التحرير مع التيسري 

 ).٢/٢٢٢(, رشح الكوكب الساطع )٣/٢٤٩(, تشنيف املسامع )٢/٢٥٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 .٢٤٠املخطوط , ل: ابن أيب رشيف يف الدرر اللوامع , انظر  )٤(
 ).ب(ساقطة من   )٥(
ذي يشهد وهو الصواب, ألن التعليل ال يكون باألصل بل بالوصف, واألصل هو ال» الوصف « يف الدرر   )٦(

 .باالعتبار للوصف
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ــــوَ  بــــاملنعِ  الــــدفعُ  للمســــتدلِّ  هْ لَ
ـــــــمّْ  وباملطالبـــــــةِ بالتـــــــأثريِ تَ

ـــــانِ  ـــــ أنَّ  وببي ـــــا عَ ـــــرّْ دَ م اه قَ
ــــاهرٍ  ــــو بظ ــــيَ ول ــــثُ  مُّ عُ مل حي

ــلَ خَ  يْ بــدِ فيُ  يف الوصــفِ القــدحُ   هْ لَ
ــــ أو ــــنْ  هِ هِ بْ شِ ــــ إن مل يك أمّْ ربِ بالسَّ

ـ يف بعـضِ  تداللِ االس فِ بوص رْ وَ الصُّ
ــــــيُ  ــــــيمٍ رَّ عَ تَ  دِ بْ ــــــاً لتعم ّ أَ  ض ملَ

, أي دفـع )الـدفع(بعد تقرير املعارضة وقبوهلا مـن املعـرتض ) للمستدل(ثم جيوز 
 : )١(املعارضة بأوجه
كـام لـو علـل عـىل  املعارض به يف األصل, أي منع وجود الوصف) باملنع( :أحدها

, فمنـع املسـتدل كـون  , فعورض بأن العلة كونـه مكـيالً ربوية اجلوز مثالً بكونه مطعوماً
أو  /٨١ل/, وكان اجلوز إذ ذاك موزونـاً معياره الكيل بأن العربة يف املعيار بعادة زمنه 

 .)٢(معدوداً 
بـه ببيـان املعـارض ) الوصـف(علية ) القدح يف(أي املستدل ) له(جيوز : الثاين) و(

, وقوله مـا ذكـرتَ مـن : أي الوصف من زيادته, كـأن يقـول) فيبدي خلله: (خفائه مثالً
, فـاملراد بالقـدح هنـا )٣(الوصف خفي فال يعلل به أو غري منضبط أو غري ظاهر أو عدمي

إفساد العلة بطريق من طرق إفسادها ال مطلق القـدح يف  )٤(كام قاله مجع من رشاح األصل
إال لدخل فيه املذكور قبله واملطالبة بالتأثري أو الشبه املذكور بعده, فإن كالً الدليل عليها و

   
, روضـة )٢/٢٧٢(, خمترص ابـن احلاجـب مـع رشح العضـد )٣/١١٦(اإلحكام : انظر هذه األوجه يف  )١(

ــاظر  ــيط )٣/٩٤٨(الن ــر املح ــري )٥/٣٣٧(, البح ــب املن ــر )٤/٢٩٩(, رشح الكوك ــري التحري , تيس
 ).٢/٣٤٩(, فواتح الرمحوت )٤/١٥٠(

تشـنيف : , ومثل له الزركيش والعراقي بالبطيخ, وهو أنسب, انظر)٢/٢٥٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).٣/٦٩٥(, الغيث اهلامع )٣/٢٤٩(املسامع 

 ).٣/٢٤٩(تشنيف املسامع   )٣(
, الغيـث )٣/٢٤٩(تشـنيف املسـامع : منهم الزركيش والعراقي  وابن أيب رشيف والناظم وحلولو, انظر  )٤(

 .ب/٢١٨, الضياء الالمع ل ٣٥٥مهع اهلوامع ل  أ,/٢٤١, الدرر اللوامع ل )٣/٦٩٥(اهلامع 

أوجه دفع 
 املعارضة
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 .  )١(منهام قدح
أي تأثري ) التأثري(بيان )بـ(للمعـرتض بأن يطـالبه ) باملطـالبة(الدفـع : الثالـث) و(

أي أو بيـان الشــبه إن كـان غـري ) أو شبهه(فيه ) تمّ (الوصف الذي أبداه إن كان مناسباً 
َ )٢(مناسـب أي قصـد يف ) أمّ (والتقسـيم ) للسـرب(أي املســتدل ) إن مل يكن(ذلك  لُّ , وحمَ

, أمـا إذا كـان دليـل املسـتدل بالسـرب )٣(دليله عىل العلية لتحصل معارضة اليشـء بمثلـه
والتقسيم فال يطالب املعـرتض ببيـان تـأثري وصـفه حلصـول معارضـته بمجـرد احـتامل 

بدليله بخالف ما إذا كان دليله املناسبة أو الشبه فإنـه ال يعـارض كام التزمه هو  )٤(املناسبة
إال بمثله, واملراد بالشبه ما اعتربه الشارع يف بعض األحكام وليس مناسباً بـالنظر إىل ذاتـه 

 .)٥(وإن كان مناسباً بالنظر إىل خارج كام سيأيت
: الباء يف قولهفيه  −)٦(كأصله − وملا اختص هذا الوجه ببعض األحوال أعاد الناظم

فال يتوهم عود الرشط إىل ما قبل مدخوهلا معـه, ومـن أمثلتـه أن يقـال ملـن » وباملطالبة « 
َ : عارض القوت بالكيل جيبه ببيـان أنـه مـؤثر بالـدليل وإال ي? ف)٧(قلت إن الكيل مؤثر ملِ

 .)٨(اندفعت املعارضة

   
تشـنيف املسـامع » هذان اجلوابان يشمالن التعليـل باملناسـب والشـبه والسـرب وغريهـا « : قال الزركيش  )١(

)٣/٢٤٩.( 
 ).٣/٦٩٦(الغيث اهلامع   )٢(
 ).٢/٢٥٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
ل يف السـرب ملجـرد احـتامل كونـه مناسـباً وإن مل تثبـت ألن الوصف يـدخ« : قال الشيخ زكريا األنصاري  )٤(

 .ب/١٤١حاشية األنصاري ل» مناسبته فيه 
 ).٤٠٢(, وانظر ما سيأيت ص)٢/٢٥٦(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٥(
 ).٤٧(مجع اجلوامع ص  )٦(
 ).٢/٢٥٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(
 ).٢/٢٥٦(حاشية البناين   )٨(
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ـ(ض به أي ما عدا الوصف املعرت) ببيان أن ما عداه(الدفع : الرابع) و( رّ بوصـف قَ
بأن يبني املستدل للمعرتض أن ما عدا وصـف املعارضـة  )١( )االستقالل يف بعض الصور

اعتربه الشارع علة للمنع حال كونه منفرداً عن غريه بخالف نفس وصف املعارضة فإنـه 
, م عـىل غـريهقـدَّ ر حال انفـراده مُ عىل زعم املعرتض حال وجوده مع غريه, واملؤثِّ  رَ ثَّ إنام أَ 

ومعلوم أن بيان االستقالل واقع بناء عىل منع التعليل بعلتني إذ هـو تـرجيح, وسـيأيت أن 
أي سـواء ) بظـاهر يعـم(كان البيـان ) ولو( )٢(الرتجيح إنام يدفع املعارضة بناء عىل ذلك

; ألنـه )٥(ذلك غايـةٌ  ذُ خْ , وأَ )٤(يكون باإلمجاع كام )٣(كان بظاهر عام أو نص خاص أو عام
ذلـك  , نعم, حمـلُّ )٦(أن الظاهر ال يكفي, والعام خيرج به من القياس /٨٢ل/م توهربام يُ 

كأن يبني استقالل الطعم املعـارض بالكيـل يف ) ضاً لتعميم أملّ رُّ عَ تَ (املستدل ) دِ بْ يُ  حيث مل(
 , وحينئـذٍ فالوصـف املسـتقلُّ )٧( ))الطعام بالطعام مـثالً بمثـل: ((صورة بحديث مسلم
املستقل واعتبار غريه, أما إذا تعرض املستدل للتعميم بأن   يلزم إلغاءُ مقدم عىل غريه; لئال

فتثبت ربوية كل مطعوم, فقد خرج عام هو فيه من إثبات القياس الـذي هـو بصـدد : قال
ألجل اإلثبات به إىل اإلثبات بالنص وتبقى املعارضة سـاملة مـن القـدح فـال  )٨(الدفع عنه    

, رشح الكوكـب السـاطع )٢/٢٥٦(, رشح املحـيل بحاشـية البنـاين )٣/٢٥٠(تشـنيف املسـامع : انظر  )١(
يف ذكر االستقالل إشارة إىل تصوير املعارضة بإبداء وصف املستدل جـزءاً « : , وقال ابن قاسم)٢/٢٢٤(

 ).٤/٩٦(حاشية ابن قاسم » آخر هلا  العلة, وأن ما أبداه املعرتض جزءمن 
  .)٢/٢٥٦(ي عىل حاشية البناين بينتقريرات الرش  )٢(
 .وهو أوضح» أي سواء كان بظاهر أو نص خاص أو عام « : ونصه ,املصدر السابق, نفس الصفحة  )٣(
أو بـالنص القـاطع أو بالظـاهر اخلـاص, : أي« : , قال األنصـاري)٢/٢٥٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

 .ب/١٤١حاشية األنصاري ل» قسم إىل ما ذكر وكأنه اقترص عىل اإلمجاع لكونه مقابالً للنص املن
ال يبلغ يف القوة مبلـغ الـدفع باخلـاص مـن الـنص أو  −مع هذا–غاية يف صحة الدفع أو قوته, ولكنه : أي  )٥(

 . يف درجة اإلمجاع املقيس عليه, املتفق عىل الدفع به −كام تقدم–الظاهر, وهلذا جعلهام الشيخ زكريا 
 ).٢/٢٥٦(قريرات الرشبيني عىل البناين ت: انظر. إىل النص: أي  )٦(
 ).٢/٢٧٢(مثاالً آخر يف خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد : انظر  )٧(
 ).٣/٦٩٦(, الغيث اهلامع )٣/٢٥٠(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٢٥٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٨(
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 .)١(القياس يتمُّ 
لوجه مرشوطاً هبذا الرشط أعاد حرف اجلر أيضـاً كـام فعـل يف الـذي وملا كان هذا ا

 . )٢(قبله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٢/٢٥٧(ب, تقريرات الرشبيني /١٤١حاشية األنصاري ل  )١(
 ).٣/٦٩٦(امع الغيث اهل  )٢(
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ـــا ـــعَ انتِفَ  وقولُـــه احلكـــمُ أَتَـــى مَ
  

ــا ــكُ فَ ــفِ إذا مل يَ كْ كَ مل يَ ــفِ  وص
  

لّ ســــتَقِ ــــهُ وصــــفُ مســــتدلٍّ مُ عَ  مَ
  

ــتدلّ  ي املس ــدِ ــاً وعن طلق ــلَ مُ  وقي
  

ــهْ تـِ جَّ بْـــلُ حُ  هنـــا قـــدِ انقطـــعَ حَ
  

ــ رفِ ــهْ لعُ تِ ــدِ عكــسِ علَّ قْ  )١(هِ مــع فَ
  

مـع انتفــا (أي ثبت يف هذه الصـورة ) احلكم أتى(أي املستدل للمعرتض ) وقوله( 
إذا مل  (ذلك يف الدفــع ) مل يكـفِ (الذي عارضت أهيا املعرتض به وصفي عنها ) وصـفك

نهـا أي مـع انتفـاء وصـف املعـرتض ع) معه( )٢(تكمـلة) فا(أي مل يوجـد, وقولـه ) يكُ 
, فكـام )٣(فيها الستوائهام يف انتفـاء وصـفيهام يف تلـك الصـورة) وصف مستدل مستقل(

 .)٤(يفسد علة املعرتض يفسد علة املستدل
بل لعلـة : حيرم الربا يف التمر لعلة القوت, فيقول املعرتض: أن يقول املستدل: مثاله

الوزن فيه, فهذا الدفع ثبت احلكم يف امللح مع انتفاء وصفك وهو : الوزن, فيقول املستدل
ن الصـورة املنقـوض هبـا وهـي غري كافٍ لالستواء يف انتفاء الوصفني القوت والوزن عـ

 ,)٥(بخالف ما إذا وجد وصف املستدل فيها, كام لو كان بـدل امللـح يف املثـال الـرب امللح,
, )٦(تعليل احلكم بعلتـني الـذي صـححه النـاظم كأصـله عايف الدفع بناء عىل امتنفيكفي 

   
 :٣٥٥البيت يف مهع اهلوامع ل   )١(

ـــه ـــه لعرف ـــدا انقطاع ـــا ب  هن
  

ـــــادح يف وصـــــفه كوصـــــفه       بق
  

 

ثبت احلكم يف هذه « : , واملقصود أنه ال يكفي قول املستدل−أي رجع–إذا مل يكن فاء : أي للنظم, واملعنى  )٢(
 .ن تلك الصورة وصف املستدلما مل يوجد مع انتفاء وصف املعرتض ع» الصورة مع انتفاء وصفك 

, فإن أثبت احلكم يف صورة بدون وصف املعرتض ودلَّ عىل ثبوتـه )٢/٢٥٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
« : بوصفه كان جوابه كافياً عند املصنف, وهو ظاهر كالم اآلمدي, فإنه ذكر من وجوه جـواب املعارضـة

 ).٤/١١٦(اإلحكام » ف املعارض به أن يبني أنه قد استقل باحلكم يف صورة دون الوص
 ).٣/٦٩٧(الغيث اهلامع   )٤(
 ).٢/٢٥٧(حاشية البناين   )٥(
 ).٢/٢٥٧(رشح املحيل البناين   )٦(

: قول املستدل
ثبت احلكم مع 

انتفاء وصفك ال 
يكفي ما مل يكن 

مع انتفاء وصف 
وصف  املعرتض

 مستدل مستقل 
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 .)١(وحينئذٍ يلزم من انتفاء العلة انتفاء الوصف
, بنـاء عـىل )٢(ال أي سواء وجد فيهـا وصـف املسـتدل أم )مطلقاً (مل يكفِ ) وقيل(

, ووجـه البنـاء يف املوضـعني أنـه إذا ثبـت )٣(جواز التعليل بعلتني كام هو رأي اجلمهـور
 : احلكم مع وجود وصف املستدل

لحكم بأن يدور مع وجودمهـا أو وجـود إحـدامها فإن بنينا عىل جواز تعدد العلل ل
ثبـت احلكـم مـع انتفـاء وصـفك ووجـود وصـفي يف : فال ينفع قول املستدل للمعرتض

ز ذلك احلكم بعلتني ومن مجلة ذلك ما إذا انفـردت كـل  صورة أخر; ألن املعرتض جيوِّ
ورة املتنـازع  علة يف صورة, وال يلزم من انتفاء وصفه يف الصورة املـوردة انتفـاؤه يف الصـ

ـرض املعرتض أن قول املستدل فيها إفيها, ويكون غ /٨٣ل/  ;باطـل مٌ ن العلة كـذا حتكُّ
جلواز أن يكون العلة ما أبداه املعرتض, وظاهـر أن هـذا ال يدفعه إثبات احلكم يف صـورة 

 .   أخر مع انتفاء وصف املعرتض
: عرتض, إذ ال يقـدر أن يقـولوإن بنينا عىل امتناع التعدد نفع ذلك القول واندفع امل

 .)٤(هذا ال يرض, فإن الفرض أنه ال جيوز التعليل بعلة غري ما عارض به
   
 .انتفاء الوصف الذي أبداه املعرتض −المتناع تعليل احلكم بعلتني–يلزم من انتفاء العلة : أي  )١(
وال يكفي إثبات احلكم يف صورة دونـه « : حيث قالظاهر إطالق ابن احلاجب  −كام قال الزركيش–وهو   )٢(

جلـواز علـة أخـر ختلفهـا, كـام أن املـرياث « : بقوله) ١٩٧(, واستدل له يف منتهى السول واألمل ص»
, تشــنيف املســامع )٢/٢٧٣(, وانظــر رشح املخترصــ للعضــد »ســبب, وخيلفــه امللــك واهلبــة وغريهــا 

)٣/٢٥١. ( 
 ).٣/٢٥١(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٢٥٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
أن إثبـات املسـتدل احلكـم يف : , ويف املسألة قـول ثالـث)٢/٢٥٧(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٤(

صورة دون الوصف املعارض به كافٍ يف ثبوت استقالل ما ذكره بـاحلكم, وهـو قـول ابـن قدامـة وابـن 
, وقـول ابـن قدامـة )٤/٣٠٣(, رشح الكوكـب املنـري )٣/٩٤٨(روضة الناظر : انظر. النجار الفتوحي

والفتوحي يشكل مع اختيارمها التعليل بعلتني, لكن الدليل الذي ذكره الفتوحي يدل عىل بنـائهام املسـالة 
 .» ألن األصل عدم غريه,ويدل عليه عجز املعارض عنه « : عىل أصل آخر غري التعليل بعلتني, حيث قال
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قترصـوا عىل عدم الكفاية الـذي ا زيادةً  −)١(]املستدل[وقال الناظم يف انتفاء وصف 
 )٢( )انقطعقد (يف هذه الصورة  :أي) املستدل هنا(تبعاً لصاحب األصل ) وعندي(−عليه

أي حجته الشبيهة باحلبـل يف الوثـوق ) حبل حجته(صورة التي ليس فيها وصفه بإيراده ال
َّ له عَ : من االعرتاف, تقول اسمٌ  ,بضم العني) لعُرفه(هبا  , أي اعرتافـاً رْ ألفٌ عُ  يلَ , أي )٣(فاً

, وإن قلنا )٤(العرتاف املستدل بإلغاء وصفه حيث ساو وصف املعرتض فيام قدح هو به
فإنه بإيراده الصورة التي مل تشتمل ال عىل وصف املعرتض وال عىل  ;بجواز التعليل بعلتني

قـدحها يف وصـفه  ]قـد[و ,وصف نفسه معرتف بأهنا قادحة وإال مل يكن إليرادهـا وجـه
كقدحها يف وصف املعرتض سواء, فإذا قدح وصف املعرتض كان معرتفاً ببطالن وصـفه 

ل  .)٥(وذلك عني االنقطاع, تأمَّ
 .)٨(حيث مل ينتف احلكم مع انتفائها )٧( )تهفقد عكس علَّ ( )٦(بسكون العني) معْ (

واالنعكاس رشط بنـاء عـىل امتنـاع التعليـل بعلتـني, عـىل أن عـدم « : قال املحقق

   
 ).داملست): (ب(يف   )١(
توه باحلق فلم : أقطع الرجل« : أي انقطعت حجته, بمعنى ذهبت فلم جيب, ويقال  )٢( إذا انقطعت حجته وبكَّ

 ).١١/٢٢٣(» قطع « لسان العرب, مادة » جيب, فهو مقطِع 
 ).٩/١٥٥(» عرف « لسان العرب : وهو توكيد, انظر  )٣(
 ).٢/٢٥٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
, وليسـت يف النسختني, وهو زيادة ال معنى هلـا, وما بني املعقوفتني كذلك هو يف )٣/٦٩٧( الغيث اهلامع  )٥(

 .الغيث 
القـاموس : وليس لرضورة الشعر, فإن التسكني لغة فيه كـالفتح وإن كـان الفـتح أفصـح وأشـهر, انظـر  )٦(

 ).٩٨٧(املحيط ص
لصـورة التـي لـيس فيهـا وصـفه, العرتافـه ير أن املستدل ينقطع بإيراده ا −تبعاً لألصل–أي أن الناظم   )٧(

 .بإلغاء وصفه, ولعدم انعكاسه
 ).٢/٢٥٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٨(
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ال تعلـيالً  :أي. )١(انتهـى. » لألول االنعكاس ال يرتتب عليه االنقطاع, وكأنه ذكره تقويةً 
 .)٤(ىل معالواو إ )٣(, ولذا عدل الناظم عن)٢(ثانياً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
لَـفْ  ذو اعـرتاضٍ مـا خَ  وحيثُ أَبـدَ

  

دَ الوضــعِ وكــفّْ  ــدُّ عَ ــمِي تَ لغــىً سُ  مُ
  

   
 .املرجع السابق   )١(
 .ب/١٤١حاشية األنصاري ل  )٢(
 .» من « ): ب(يف   )٣(
« : نسخ هذا الكتـاب العبارة التي ذكرهتا يف التعليل جمردة, ولكن الذي يف أكثر« : وهلذا أيضاً قال العراقي  )٤(

« : , وعبارة الزركيش أيضاً دالة عىل أن التعليـل واحـد, ونصـها », وفيه نظر» العرتافه ولعدم االنعكاس 
 ).٣/٢٥١(ب, تشنيف السامع /١١٩الغيث اهلامع ل : انظر» العرتافه بعدم انعكاس علته 
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ـــنْ ـــغِ مَ لْ  فائـــدةَ اإللغـــاءِ مـــا مل يُ
  

ـــريِ أَنْ  ـــاً بغ فَ ـــتدلَّ خلَ ـــد اس  ق
  

ــــى مَ ــــى رَ  يقــــولَ قــــارصاً أو املعن
  

ــلَّام ــد سَ ــةً ق ظِنَّ ــنْ مَ ــعفِ مَ  بالض
  

ـــا ا لغَ لْفـــاً لـــزاعميهام اإلِ ـــلّْخُ  ملُخِ
  

ــ فَ ــد كَ لّ وق ــتدِ ــفِ املُس ــانُ وص جح  ى رُ
  

ضْ ـــرِ ـــددٍّ فُ ـــعِ تع ـــىل من ـــاً ع ي رْ  جَ
  

.............................  
  

 )أي املعرتض يف الصورة التي ألغى وصـفه ) ذو اعرتاضٍ (أي أظهر ) وحيث أبد
ة, أي قام مقامـه يف كونـه مظنـة للحكمـ) ملغىً  خلف(أي وصفاً آخر ) ما(فيها املستدل 

ما هو معترب عندي وهو تلك احلكمة لرتتبها  تْ فُ فمقصوده أنه وإن فات الوصف لكن مل يَ 
مِي( )١(فلَ عىل اخلَ  لتعـدد ) الوضع دَ دُّ عَ تَ (بتخفيف امليم وإسكان الياء, أي إبداء ذلك ) سُ

يعنـي وزال بـام ) وكـفّ (املوضوع املبني عليه عند املعـرتض من ذكـره وصـفاً بعد آخـر 
الذي حصل من املستدل من سالمة وصـفه عـن القـدح ) فائدة اإللغاء(املعـرتض  أبـداه
 .)٢(فيه

ما لو علل املستدل ربوية الرب بالطعمية فعارضه املعـرتض بـأن العلـة الكيـل : مثاله
فأبـد  /٨٤ل/فقدح املستدل فيها بثبوت احلكم دونه يف التفـاح فيكـون الكيـل ملغـى 

 ْ إن التفـاح وإن مل يكـن : العلة التي ألغاها املستدل بأن قال هذه فُ لُ املعرتض علة أخر ختَ
, فتـزول فائـدة إلغـاء )٣(والعلة عندي أحد األمـرين الكيـل والـوزن ,مكيالً فهو موزون

   
لَفِ لرتتبه« : , وقوله)٢/٢٥٨(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )١( أي عـىل الوصـف الـذي » ا عىل اخلَ

 .خلف الوصف امللغى
, )٤/١٥٣(, التحرير مع التيسري )٢/٢٧٣(املخترص البن احلاجب مع رشح العضد : انظر هذه املسألة يف  )٢(

 ).٤/٣٠٣(رشح الكوكب املنري 
 ).٢/٢٥٨(حاشية البناين   )٣(

 تعدد الوضع
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 .           )١(املستدل الكيل بثبوت احلكم يف التفاح دونه فال تسلم علته وهو الطعم عن القدح
أحسـن مـن تعبـري ابـن » زال فائدة اإللغاء«بـ تعبريه  :)٢(قال مجع من رشاح األصل

لفـه وإتيـان املعـرتض بـام خي ,ألن اإللغـاء مـا زال صـحيحاً ; )٣(»فسد اإللغـاء«احلاجب 
, )٥(وهي سالمة وصف املستدل عن القـدح فيـه )٤(فائدته اعرتاف منه بصحته, لكنه يزيل

نْ قـد اسـتدل(ذلك  وحملُّ  غِ مَ لْ سـابقاً وخيرجـه عـن درجـة  )فـاً لَ خَ (أي املسـتدل ) ما مل يُ
يدعي أن  :أي) بغري أن يقول(هام بقوله نَ يَّ بَ  )٧(إال طـريقني )٦(االعتبار بام عرف من الطـرق

فـإن قصـوره ال خيرجـه عـن صـالحية العلـة جلـواز التعليـل ) قـارصاً (ف كان لَ هذا اخلَ 
ـ مظنةً  نْ بالضعف مَ  رمى(قد ) املعنى(أن يقول ) أو( )٨(بالقارصة يعنـي دعـو  )املَّ قد سَ

ضعف املعنى يف الوصف الذي عارضه مع تسـليمه وجـود املظنـة; ألن ضـعف معنـاه ال 
   
, تشـنيف املسـامع )٢/٢٧٣(ع رشح العضـد خمترصـ ابـن احلاجـب مـ: انظر مثاالً آخر لتعدد الوضع يف  )١(

ــامع )٣/٢٥٢( ــث اهل ــاين )٣/٦٩٨(, الغي ــية البن ــيل بحاش ــر )٢/٢٦٠(, رشح املح ــري التحري , تيس
)٤/١٥٤.( 

منهم املحيل والزركيش والعراقي واألنصاري والناظم, ونبه عليه أيضاً صاحب األصل يف رشح املخترصـ   )٢(
, تشـنيف )٢/٢٥٨(رشح املحىل بحاشـية البنـاين : انظر» ان أوىل زالت فائدة اإللغاء ك: ولو قال« : فقال

, رفـع ٣٥٧أ, مهـع اهلوامـع ل/ ١٤٢, حاشية األنصاري ل)٣/٦٩٨(, الغيث اهلامع )٣/٢٥٢(املسامع 
 ) .٤/٤٥٢(احلاجب 

 ) .٤/٤٥١(خمترص ابن احلاجب مع رفع احلاجب   )٣(
 .أ /١٢حاشية األنصاري, القياس, ل  )٤(
 ) .٢/٣٥٨(حاشية البناين رشح املحيل ب  )٥(
لَف يف املثال السابق: مثاله  )٦( ثبتت ربوية البيض مع كونه غري موزون, فـال : أن يقول املستدل للمعرتض باخلَ

 ) .٢/٢٥٩(حاشية البناين . تزول حينئذ فائدة إلغائه األول وينتهض  الدليل عىل املعرتض
خمترص ابن احلاجب مـع : وانظر هذين الطريقني يف ,)٣/٦٩٨(, الغيث اهلامع )٣/٢٥٢(تشنيف املسامع   )٧(

 ) .٤/١٥٤(, التحرير مع التيسري )٤/٣٠٧(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٧٤(رشح العضد 
, فيلغيه املسـتدل بكونـه قـارصاً : مثاله  )٨( لَف يف التفاح بدل الوزن لكونه تفاحاً مثالً ما لو جعل املعرتض اخلَ

 ) . ٢/٢٥٩(حاشية البناين . عىل التفاح
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يرض بعد ثبوت املظنة التي هبا التعليل بأن مل يتعرض املستدل للخلف أصالً أو تعرض لـه 
 .)١(بدعو قصوره أو بدعو ضعف معنى املظنة فيه

بالقرصـ ) خلفاً لزاعميهام اإللغـا: (ثم أشار إىل خالفٍ يف هذين الطريقني معاً بقوله
لّ (للوزن  بطالن التعليـل  )٢( ]عىل ذلك[دعو القصور إلغاء, وبنى : فقال بعضهم) املُخِ

بالقارصة أو عىل ترجيح املتعدية عليهـا, وقـال بعضـهم بتسـليم وجـود املظنـة ال يـدفع 
 .)٣(اإللغاء; لضعف املعنى

مَ من ذلك أنه ال جيوز للمستدل ذكرمها إ هِ ال مع اعتقاد أهنـام إلغـاء, واهللا أعلـم, وفُ
 .)٤( » الغيث اهلامع «كذا يف 
 

  
   
بل  مع الرجولية, ألنه مظنة اإلقدام عـىل قتـال : الردة علة القتل, فيقول املعرتض: أن يقول املستدل: مثاله  )١(

املسلمني; إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء, فيجيب املستدل بأن الرجوليـة وكوهنـا مظنـة اإلقـدام ال 
م فيه ضعيف, بل أضعف من احتامله يف النساء, وهذا تعترب, وإال مل يقتل مقطوع اليدين; ألن احتامل اإلقدا

هِ امللك يف السـفر ال يمنـع رخـص  ال يقبل منه, حيث سلَّم أن الرجولية مظنة اعتربها الرشع, وذلك كرتفُّ
انظر هذا املثال . السفر يف حقه لعلة املشقة, إذ املعترب املظنة, وقد وجدت, ال مقدار احلكمة لعدم انضباطها 

, التحرير مع التيسري )٤/٣٠٧(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٧٤(بن احلاجب مع رشح العضد يف خمترص ا
 ) .     ٢/٢٥٩(وانظر مثاالً آخر هلذا الطريق يف حاشية البناين ). ٤/١٥٤(

, أي أن مـن زعـم أن »ذلك عـىل «  −كام يف التشنيف والغيث–هكذا يف النسختني, وهو خطأ, والصواب   )٢(
تشـنيف : انظـر. ء بنى ذلك عىل بطالن التعليل بالقارصة أو عىل ترجيح املتعدية عليهادعو القصور إلغا

 ) .٣/٦٩٩(, الغيث اهلامع )٣/٢٥٣(املسامع 
, التحريـر مـع التيسـري )٢/٢٧٤(انظر القولني والرد عليهام يف خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح العضـد   )٣(

, الغيـث اهلـامع )٣/٢٥٧(تشـنيف املسـامع  , وانظر أيضـاً )٤/٣٠٧(, رشح الكوكب املنري )٤/١٥٤(
)٣/٦٩٩. ( 

 ) .٣/٦٩٩(الغيث اهلامع   )٤(
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عىل وصفها بمـرجح عنـد ) رجحان وصف املستدل(يف دفع املعارضة ) وقد كفى(
, ككونه أنسب من وصفها أو أشد شبهاً وهو اعتبار الرشع الوصف يف بعض )١(املعرتض
دٍ (القول بـ ) جرياً عىل( )٢(اإلحكام ض(للعلة الذي ) منع تعدُّ أي قطـع النـاظم تبعـاً ) فَرَ

 .)٣(لألصل تصحيحه فيام تقدم
مبني عىل ما رجحه من جواز التعدد فيجـوز أن  )٤(»ال يكفي « : وقول ابن احلاجب

, ورجحان أحدمها ال ينايف علية اآلخـر; جلـواز أن يكـون )٥(يكون كلٌّ من الوصفني علة
املسـتدل ] فـيام نفـى[ة االعـرتاض تظهـر بعض العلل أرجح من بعض, وعىل هذا ففائد

رع ـود وصـف يف الفــاحلكم عن الفرع لعدم وجود علته فيـه وعارضـه املعـرتض بوجـ
  )٦(»اآليات  «يقتيض تعدي احلكم إليه, أفاده يف  /٨٥ل/

 
 

   
, هنايـة )٤/١١٧(اإلحكـام : انظـر. وهو قول اآلمدي, وصـححه اهلنـدي, وقـول ابـن قدامـة والطـويف  )١(

 ) .٣/٥٣٥(, رشح خمترص الروضة )٣/٩٤٩(, روضة الناظر )٨/٣٦٠٧(الوصول 
 ) .٢/٣٠٣( رشح املحيل مع حاشية العطار  )٢(
االكتفاء برجحان وصف املستدل « ): ٤/١٠٢(, لكن قال ابن قاسم يف حاشيته )٢٦٨(انظر ما سبق ص   )٣(

املعرتض استقالل وصفه, أما لو ادعى أنه جزء العلة وأن العلة هي املجمـوع ممـا  ىا كان مدعإنام يظهر إذ
ذٍ ال ينـايف جزئيـة وصـف املعـرتض, إذ أبداه املستدل وما أبداه هو فال, ألن رجحان وصف املستدل حينئ

 .»بعض أجزاء العلة قد يرتجح عىل بعض بكونه مثالً أشد اقتضاء للحكم ومناسبة له من الباقي 
رشح : انظـر. , ووافقـه الفتـوحي وحكـاه عـن ابـن مفلـح)٢/٢٧٤(املخترص مـع رشح العضـد : انظر  )٤(

 ) .٤/٣٠٨(الكوكب املنري 
 ) .٢/٢٦٠( رشح املحيل بحاشية البناين  )٥(
يف كلتـا النسـختني, ونصـه كـام يف » إذا « , وما بني املعقـوفني سـقطت منـه )٢/١٠٢(حاشية ابن قاسم   )٦(

 .الخ » ... فيام إذا نفى « : احلاشية

من أوجه دفع 
املعارضة رجحان 
 وصف املستدل
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.................................. 
  

ضْ  عــرتَ كمــةٍ قــد يُ  )١(وبــاختالفِ حِ
  

ــــ َ ــــعَ احتــــادِ ضــــابطٍ مجَ  عْولــــو مَ
  

ــعْ  قَ ــابُ أنْ وَ ــاً فيج ــالً وفرع  أص
  

ي ـــارِ ي خصـــوصٍ جَ  باســـقاطِهِ لِـــذِ
  

ــارِ   )٢(يف األصــلِ عــن درجــةِ اعتب
  

ـــــعِ نْ ـــــةُ مَ ـــــا إذا عل بطِ أَ َمَّ ـــــرَّ  ال
  

 وجــــودَ مــــانعٍ وفقــــدَ رشطِ 
  

ـــــ ـــــودَ املُقتيضِ ـــــيسَ الزمٌ وج  فل
  

يضِ  ــلُّ رَ ــفَ مــا اجلُ لْ  وفــقَ اإلمــامِ خُ
  

) وباختالف: (ة بعد أن بَنيَّ االعرتاض عىل العلة فقالثم بَنيَّ االعرتاض عىل احلكم
ربَّ عنها باحلكمة إشارة إىل ترادفهام) حكمة(جنس  , وقد )٣(أي علة يف األصل والفرع, وعَ

َض: (, وقوله)٤(يعرب عنها باملصلحة وهبا عربَّ األصل عْرتَ بالبناء للمفعول, والنائـب ) قد يُ
بْلُ  َع أصالً وفرعاً (تسليم ) لو معو(للفاعل هو اجلار واملجرور قَ فإنـه  )٥( )احتاد ضابط مجَ

وتـارة ] ملقصودا[تارة يعرتض عليه باختالف الضابط, أي الوصف املشتمل عىل احلكمة 
 .يسلَّم له

   
 : ٣٥٧البيت يف مهع اهلوامع ل  )١(

 جريـــاً عـــىل قـــولٍ تعـــدد فـــرض
  

 وبــاختالف حكمــةٍ قــد يعــرتض  
  

 

 : ٣٥٧البيت يف مهع اهلوامع ل  )٢(
ــاري ــوص ج ــقاط خص ــه بإس  عن

  

ـــار  ـــة اعتب ـــن درج ـــل ع  يف األص
  

 

, وفيه نظر; فإن احلكمة هي جلب مصلحة أو تكميلهـا )٢/٣٠٣(تابع املصنف يف هذا العطار يف حاشيته   )٣(
أو دفع مفسدة أو تقليلها, وأما العلة فهي الوصف الضابط للحكمة, كام سبق بيانه يف رشوط العلة, فليس 

فالسفر مثالً ال يرادف املشقة; ألنه ال يدور معها; إذ قد يوجد السفر دوهنا, وقد توجد دونه, بينهام ترادف, 
 .ورشب املسكر غري ذهاب العقل به; إذ قد يزول العقل به وقد ال يزول 

, هنايـة )٤/١٢٧(اإلحكام : , وعرب هبا أيضاً اآلمدي واهلندي وابن احلاجب, انظر)٤٧(مجع اجلوامع ص  )٤(
 ) .٢/٢٧٧(, املخترص مع رشح العضد )٨/٣٦١٠(الوصول 

, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح )٨/٣٦٠٩(, هناية الوصـول )٤/١٢٦(اإلحكام : انظر هذه املسألة يف  )٥(
 ) .٤/٣٢٤(, رشح الكوكب املنري )٥/٣٣٢(, البحر املحيط )٢/٢٧٧(العضد 

االعرتاض عىل 
 احلكمة  
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تسـببوا : كام لو قال املستدل يف شهود الزور عىل القتـل إذا قتـل بشـهادهتم: فاألول
ه, فيقول امل رِ الضابط خمتلف, فإنه يف األصل اإلكراه : عرتضللقتل فيجب القصاص كاملُكْ

 .)١(ويف الفرع الشهادة
حمـرم رشعـاً فيوجـب  )٢(مشتهىً طبعاً  إيالج فرج يف فرج :والثاين كقولنا يف اللواط

, فيعرتض بأن الضابط وإن كان متفقاً فيهام لكن احلكمة خمتلفة, فإن حكمة )٣(احلدَّ كالزنا
فيتفاوتـان يف نظـر  )٤(يف األصل دفع اخـتالط األنسـابالفرع الصيانة عن رذيلة اللواط و

   
فني يف التقريرات بالتأنيث, وهذا مثال مـا , وما بني املعقو)٢/٢٦٠(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )١(

, هنايـة الوصـول )٤/١٢٦(اإلحكـام : إذا اختلف الضابط بني األصل والفرع واحتـدت احلكمـة, انظـر
 ) .٤/٣٢٥(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٧٦(, املخترص مع رشح العضد )٨/٣٦٠٩(

الذكور أمر طبيعي كميل الذكور  إتيان وصف فاحشة اللواط بأهنا مشتهاة طبعاً ظاهره أن ميل الذكور إىل  )٢(
 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ: اإلناث, وهذا غري صحيح, كيف وقد أنكر تعاىل هذه الفاحشة عىل قوم لوط بقولهإتيان إىل 
, ولو كان إتياهنم إياها أمراً طبعياً مليل فطري 〉 ۅ ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ چ: , كام أنكرها عليهم بقوله چ ڇ ڇ چ چ چ چ

وهلذا قال  ,بقون هبذه الفاحشة املخرتعون هلان كان قبلهم, واآلية رصحية يف أهنم هم السالوقع فيها أحد مم
وهذا يشء مل يكن بنو آدم تعهده وال تألفه وال خيطر بباهلم حتى صنع ذلك أهل « : ابن كثري يف تفسري اآلية

ما نزا ذكر عىل ذكر حتى كان  :قال چ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٷ ۈ ۈ چ: سدوم عليهم لعائن اهللا, قال عمرو بن دينار يف قوله
قص علينا خرب  لوال أن اهللا : − اخلليفة األموي باين جامع دمشق–قوم لوط, وقال الوليد بن عبد امللك 

إيالج فرج يف : , فالصواب أن يقال)٢/٢٢٠(تفسري ابن كثري » قوم لوط ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراَ ً 
 ) .٤/١٥٦(ن اهلامم يف حتريره, فانظره مع التيسري  به ابفرج حمرم, أو إيالج حمرم, كام عربَّ 

املشهور من مذهب الشافعية واحلنابلة أن اللواط كالزنى يف احلد, يرجم املحصن وجيلـد البكـر ويغـرب,   )٣(
, وهـو القـول الثـاين  وهو قول أيب يوسف وحممد بن احلسن, وذهـب مالـك إىل أن الالئـط يقتـل مطلقـاً

, )٥/٢٦٢(فـتح القـدير : انظـر. عن أمحد, وذهب أبو حنيفة إىل أنه ال حد عليهللشافعي والرواية الثانية 
 ) .١٢/٣٤٨(, املغني )٦/٩٤(, كشاف القناع )٦/٢٩٦(, مواهب اجلليل )١٧٣٧(روضة الطالبني ص

حكمة حتريم الزنا املذكورة يف القرآن هي كونه فاحشة, فهو يشارك اللواط يف هذا ويزيـد عليـه تأديتـه إىل   )٤(
تالط األنساب, كام أن اللواط يزيد عليه يف كونه أعظم فحشاً وأسوأ سبيال, فليست حكمة حتريم الزنـا اخ

 .اختالط األنساب فقط كام يومهه كالم املصنف وغريه 
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١(الشارع فنيط احلكم بإحدامها دون األخر( , 
عْ (عن االعرتاض يف األول ) فيجاب( قَ بأن الضابط القدر املشـرتك, وعنـه يف ) أنْ وَ

كـاختالط ) يف األصـل جـاري لـذي خصـوصٍ (بوصل اهلمزة للـوزن ) باْسقاطه(الثاين 
لِّ ) عن درجة اعتبار(األنساب يف املثال  م أن العلـة يف العلة بطريق من طرق اإلسقاط, فيُسَ

, وحينئذٍ فاملراد بالضابط ما هو ضابط )٢(هي القدر املشرتك فقط ال مع خصوص الزنا فيه
مَ له االشرتاك يقال: عنده, فكأنه يقال لَّ , فإن سَ ما جعلته علة : ما جعلته علة ليس مشرتكاً

 .)٣(س هو فقط العلة بل مع يشء آخروإن كان مشرتكاً لكن لي
وقد جياب بأن حكم الفرع مثل حكم األصل أو أكثر, بـأن يقـال يف « : قال العراقي

الزنا وإن أد إىل ضياع املولود املؤدي إىل انقطاع النسل فـاللواط يـؤدي إىل عـدم : املثال
 . )٤(»الوالدة أصالً 

   
: , وهذا مثال احتاد الضابط بني األصل والفرع واختالف جنس املصـلحة,  انظـر)٣/٧٠٠(الغيث اهلامع   )١(

, وقـد عـدَّ ابـن )٢/٢٧٧(, املخترص مع رشح العضـد )٨/٣٦١٠(ية الوصول , هنا)٤/١٢٧(اإلحكام 
: انظـر. النجار الفتوحي هذا مثاالً الختالف الضابط, وهو وهم, فإن الضابط متحد, وهو اإليالج املحرم

 ) .٤/٣٢٧(رشح الكوكب املنري 
الكوكـب املنـري , رشح )٢/٢٧٧(, املخترصـ مـع رشح العضـد )٤/١٢٧(اإلحكـام : انظر اجلـواب يف  )٢(

 ) .٢/٢٦١(, رشح املحيل بحاشية البناين )٤/٣٢٨(
 ) .٢/٢٦٠(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٣(
, تشـنيف املسـامع )٨/٣٦١٠(هنايـة الوصـول : , وانظر هذا اجلـواب أيضـاً يف)٣/٧٠٠(الغيث اهلامع   )٤(

أو –ن كـان اللـواط كالزنـا , ولكن هذا اجلـواب ضـعيف, فإنـه وإ)٤/٤٦٧(, رفع احلاجب )٣/٢٥٥(
يف قطعه النسل, إال أن الزنا خمتص بام يرتتب عليه من اختالط األنساب, فتبقى حاجـة املسـتدل إىل  −أشد

 . اجلواب السابق, فاألوىل االقتصار عليه, واهللا أعلم 
ا مـن صـور ألهن −وهي اختالف جنس املصلحة–ذكر ابن اهلامم أن احلنفية مل يذكروا هذه املعارضة : تنبيه

أي هـذا –ولـذا كـان جوابـه « : املعارضة يف األصل, واملعارضـة يف األصـل غـري مقبولـة عنـدهم, قـال
, ثم ذكر أنه مع ذلك تندرج املعارضة باختالف جنس املصـلحة يف معنـى »جواهبا  −االعرتاض يف األصل

 ) .   ٤/١٥٦(التيسري  التحرير مع. الرشوط للفرع; إذ منها مساواة األصل فيام علل, وهي منتفية هنا
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من ثبـوت احلكـم, كنفـي ) مانعوجود (لألحكام ) علة منع الربط(كانت ) أما إذا(
أي أو انتفـاء ) وفقـد رشط(وجود القود عن األب بقتل ولده ملانع وجودي وهـو األبـوة 

 )١(رشط, كانتفاء وجوب رجم البكر بعدم اإلحصان الذي هو رشط يف وجـوب الـرجم
, وهـو القتـل يف )٢(أي العلة الطالبة للحكم) تيضالزم وجود املق(كوهنا كذلك  ) فليس(

; ألنـه إذا )٤(وابـن احلــاجب )٣(الــرازي) وفق اإلمـام(ل األول والزنا يف املثال الثاين املثا
خلــف (و  /٨٦ل/ )٥(انتفـى احلكم مع وجـود املقتـيض كان انتفـاؤه مع عدمـه أحـر

من كونه الزم وجود املقتيض للحكم, إذ ) يضِ رَ ( )٧(, منهم اآلمدي)٦(أي األكثر) ما اجللُّ 
ه كان انتفاء احلكم حينئذٍ النتفاء املقتيض ال ملا فرض من وجود مانع أو فقد لو جاز انتفاؤ

 .)٨(رشط
   
 ,)٣/٧٠٠(الغيـث اهلـامع  , )٣/٢٥٥(تشـنيف املسـامع ,)٢/٢٦١(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر   )١(

 ) .٣٨٤(الثامر اليوانع ص
 ) .٢/٣٠٤(حاشية العطار   )٢(
صـيل , التح)٢/٢/٤٣٨(املحصـول : ونسبه الزركيش إىل أتباعه, واختاره هو والقرايف وابن اهلامم, انظر  )٣(

ــنوي )٢/٢٣٥( ــع رشح اإلس ــاج م ــيط )٤/٢٩٣(, املنه ــر املح ــامع )٥/١٦٩(, البح ــنيف املس , تش
 ) .٤/٣٧(, التحرير مع التيسري )٤١١(, رشح تنقيح الفصول ص)٣/٢٥٦(

 ) .٢/٢٣٢(املخترص مع رشح العضد : انظر  )٤(
 ) .٨/٣٥٣٨(, هناية الوصول )٢/٢/٤٣٩(انظر أدلتهم األخر يف املحصول   )٥(
ونسبه صاحب األصل إىل اجلمهور, وكـذلك الزركيشـ, وعـزاه أيضـاً إىل صـاحب التنقـيح واآلمـدي,   )٦(

, )٤٧(مجـع اجلوامـع ص: انظر. وحكاه القرايف عن األكثرين, واختاره صاحب األصل يف رشح املخترص
 ) .٤/٣٠٣(, رفع احلاجب )٤١١(, رشح تنقيح الفصول ص)٥/١٦٩(البحر املحيط 

 ) .٣/٣٠٣(اإلحكام   )٧(
أن األحكـام إنـام رشعـت ملصـالح « : , ونص دليل اآلمـدي)٢/٢٦١(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )٨(

مَّ حكمة تقتيض نفيه  اخللق, فام ال فائدة يف إثباته فال يرشع, فانتفاؤه يكون النتفاء فائدته, وسواء وجدت ثَ
نتفائه لوجود فائدة نافية له, وإذا كان كذلك, فـام أو مل توجد, وفرق بني انتفاء احلكم النتفاء فائدته, وبني ا

 ) .٣/٣٠٣(اإلحكام . »مل يوجد املقتيض لإلثبات, كان نفي احلكم للامنع, أو لفوات الرشط ممتنعاً 
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; جلواز دليلني مثالً عىل مدلول واحد  .)١(وأجيب بأنه جيوز أن يكون ملا فرض أيضاً
 . )٢(واعرتض بأن هذا إنام يتمشى عىل مرجـح اجلمهور ال عىل مرجحه كأصله

عـىل اجلمهـور وإلــزامهم عـىل مقتىضــ وأجيـب بـأن الغــرض مـن ذلـك التــورك 
, عىل أن املجيب )٣(ما صححه من منع التعدد] يتأتى[مرجحهم, فهو جواب إلزامي, فال 

 ., واهللا سبحانه وتعاىل أعلم)٤(املجيب ال يلتزم مذهباً ألنه هادم
 

    

   
 ) .٢/٢٦١(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
. ل والنـاظمأي عىل مرجح اجلمهور من جواز تعدد العلل ال عىل امتناعه الذي صـححه صـاحب األصـ  )٢(

 ) .٢/٣٠٥(حاشية العطار : انظر
جيوز أن يكون الغرض من هذا اجلواب االعرتاض « : , ونصه)٤/١٠٥(هذا جواب ابن قاسم يف حاشيته   )٣(

عىل دليل اجلمهور وإلزامهم عىل مقتىض اعتقادهم, ومثل ذلك كثري الوقوع كام ال خيفى عىل مـن لـه إملـام 
وما بني املعقـوفني هـو املثبـت يف . »ملصنف امتناع التعدد كام هو ظاهر بكل مهم, وهذا ال ينايف تصحيح ا

 .» ينايف « : النسختني, وهو تصحيف, والصواب كام يف احلاشية
 ) .٤/١٠٥(ب, وزاد ابن قاسم أجوبة أخر, فانظر اآليات /١٤٢هذا جواب األنصاري يف حاشيته ل  )٤(
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 )مسالك العلة(

, فاملسـالك مجـع مسـلك, اسـم )١(أي هذا مبحث الطرق الدالة عـىل عليـة اليشـء
 .)٢(مكان

إشارة إىل أن املسالك تدل عىل كون اليشء علة; ألنه » عىل علية اليشء « : ويف قولنا
; ألنه أمر تصـوري )٣(حكم خربي غري رضوري فيحتاج للدليل ال عىل ذات ذلك اليشء

تعلق باحلكم, ] الطلبإثبات [ال معنى إلثباته كاإلنشائي, وإثبات الطلب الرشعي معناه 
 .)٤(لدليلوهو حكم خربي حيتاج ل

 
 
 
 
 
 

   
, )٣/٧٠١(, الغيـث اهلـامع )٣/٢٥٦(تشنيف املسـامع : , وانظر)٢/٢٦٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

ب, وبالثـاين /١٤٢, حاشية األنصـاري ل)٦/٣٣٧(» مسلك « لسان العرب, : الطرق, انظر: فاملسالك
, املنهاج برشح اإلسـنوي )٨/٣٢٥٥(, هناية الوصول )٢/٢/١٧٧(املحصول : انظر. عربَّ الرازي وغريه

)٤/٥٩.( 
 ) .٢/٢٦٢(حاشية البناين . , أي موضع السلوكأي ال اسم زمان وال مصدر  )٢(
 .املرجع السابق, نفس اجلزء والصفحة   )٣(
النسـختني, فيه سـقط خمـل يف كلتـا , وما بني املعقوفتني )٢/٢٦٢(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٤(

 .»  إثبات أن الطلب «: التقريرات ونص 

 ك العلةمسال
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ــــ مســــالكُ  ــــ ةِالعلَّ ــــتَ نْ املُ  ءُ دْ بَ ىحَ
ـــــ مثـــــلُ  ـــــكـــــذا فلِ  ةِ لعلَّ بْ بَ سَ

ـــــ نْ ذَ إِ  ـــــان ذا ظُ جيِ ـــــورِ ي أو ك ه
»فـا«فــ  »بـا«فــ ذاكلفظ أن كـان كـ
ــــريِ ــــاً فغ ــــه أَ فقه نْعــــارفٍ ومن

حــــاإمجاعُ   َّ نــــا والثــــانِ نــــصٌّ رصَ
ــ ــنَ اجــلِ  مَّ ثُ ــ جئــتُ  ثــمَّ  مِ َ بْ كــي هيَ

ــالالمِ  ــ ك ــديرِ [ ورِ ذي الظه )١( ]أو تق
ــــظِ  ــــارعٍ  يف لف ــــراوٍ عَ  ش ــــارَ ف ف

ـــ ومـــا مـــرَّ مـــن احلـــروفِ وإذْ نْ مِ
لِم عش)٢(افة الدال للمدلولـمن إض) الك العلةـمس(  )٣(ها الكـاملـرة نظمــ, كام عُ

 :عىل ترتيب ما يف املتن إال أنه قدم النص عىل اإلمجاع يف قوله
مســــالكَ علــــةٍ رتِّــــب فــــنصٌّ 

  

 فإمجـــــــاع فإيـمــــــاء فســـــــــربُ 
  

 مناســــــبة كـــــذا شــــــبه فتــــــلوٌ
  

ــــه الــــدوران طــــــرد يســــــتمرُّ   ل
  

ــــألغِ  ـــــاط ف ــــيح املن ــــاً  )٤(فتنق  فرق
  

 وتلــــك ملــــن أراد احلرصــــ عرشــــ
  

فـإذا أمجعـوا عـىل عليـة وصـف احلكـم  )٦( )إمجاعنا( )٥(أي املختار) بدء املنتحى( 
   
 .وافق ملا يف الرشح , وهو الصواب وامل»فالتقدير « ): ب(يف   )١(
 ) .٢/٢٦٢(حاشية البناين   )٢(
 .ب /٢٤٨ حاشيته ل: يعني ابن أيب رشيف, انظر  )٣(
 ., وما يف األصل هو الصواب »فألق « ): ب(يف   )٤(
, ولعل مراده أن املختار ليكـون )١٧٢٤(قصده, كانتحاه, القاموس املحيط ص: نحاه: املقصود, يقال: أو  )٥(

 .الها رتبة هو اإلمجاع أول مسالك العلة وأع
, قواطـع األدلـة )٢/٨٥٦(, رشح اللمـع )١/٥١٣(الفقيه واملتفقـه : انظر هذا املسلك ودليله وأمثلته يف  )٦(

ــام )٢/٢٩٣(, املستصــفى )٢/١٥٣( ــع رشح العضــد )٣/٣١٧(, اإلحك ــن احلاجــب م , خمترصــ اب
, )٦٩٩(ح الوصـول ص, مفتـا)٣/٥٣(, املنهـاج مـع اإلهبـاج )٨/٣٢٦٣(, هناية الوصول )٢/٢٣٥(

, )٥/١٤٣٠(, العـدة )٤/٣٩(, تيسري التحرير )٢٠٧(, أصول الشايش ص)١٤٠(تقريب الوصول ص
ــد  ــاظر )٤/٢١(التمهي ــة الن ــول ص)٣/٨٤٧(, روض ــد األص ــري )٩٠(, قواع ــب املن , رشح الكوك

)٤/١١٥ .( 

: املسلك األول
  اإلمجاع
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, كاإلمجـاع عـىل تقـديم األخ الشـقيق يف )١( ]مهلـ[إمجاعاً قطعياً أو ظنياً ثبت كونـه علـة 
اإلرث عىل األخ لألب بامتزاج السببني أي وجودمها, فيقاس عليه تقديمه عليه يف واليـة 

 .)٢(النكاح وصالة اجلنازة وحتمل العقل وغريها
اإلمجـاع عـىل الـنص لتقدمـه عليـه عنـد  )٣(وقدم الناظم كاألصل وابـن احلاجـب

, إذ اإلمجاع عىل خـالف الـنص دليـل عـىل قـدحٍ يف ذلـك )٤(التعارض عىل األصح اآليت

   
 ., وهو أوضح ]له[, وما بني املعقوفني يف الغيث )٣/٧٠١(الغيث اهلامع   )١(
, )٧٠٠(, مفتـاح الوصـول ص)٣/٥٣(, املنهـاج مـع اإلهبـاج )٢/٢٩٣(املستصفى : نظر هذا املثال يفا  )٢(

, ومثل له اآلمدي والعضد وابن اهلـامم باإلمجـاع عـىل )٣/٧٠١(, الغيث اهلامع )٣/٧٤٨(روضة الناظر 
اإلحكـام : ظـركون الصغر علة لثبوت والية املال عىل الصغري فتقاس والية النكـاح عـىل واليـة املـال, ان

, ومثل له القايض أبو يعىل )٤/٣٩(, التحرير مع التيسري )٢/٢٣٤(, رشح العضد للمخترص )٣/٣١٧(
عن قضاء القايض وهـو غضـبان هـي شـغل القلـب,  والزركيش واملحيل باإلمجاع عىل أن العلة يف هنيه 

, ومثـل  )٣/٢٥٧(ع , تشـنيف املسـام)٢/٢٦٢(, رشح املحيل بحاشية البنـاين )٥/١٤٣٠(العدة : انظر
, والزركيشــ يف البحــر املحــيط )٣/٨٤٧(هبــذه األمثلــة الثالثــة وغريهــا ابــن قدامــة يف روضــة النــاظر 

 ) . ٤/١١٦(, والفتوحي يف رشح الكوكب املنري )٥/١٨٥(
 ) .٢/٢٢٣(, املخترص مع رشح العضد )٤٧(مجع اجلوامع ص: انظر  )٣(
, مجـع )٤/٦٢٦(املخترصـ مـع رشح صـاحب األصـل : انظرأي األصح اآليت عندمها يف باب الرتجيح,   )٤(

, وفيام ذهبا إليه نظر, فإنه مبني عىل ظن التعارض بني النص واإلمجاع, والصواب أنه ال )٦٣(اجلوامع ص
, إذ ال يمكن أن جتمع هذه األمة عىل خالف السنة الثابتة املحكمـة, ألنـه مـن الضـالل  تعارض بينهام أبداً

 منه, لكن قد خيالفها بعض الناس أو أكثرهم, إما خلفائهـا أو لنـوع تأويـل ونحـو الذي عصمها اهللا تعاىل
سنة ثابتة مـن جهـة االتصـال خالفهـا النـاس  هل جتد لرسول اهللا : ذلك, وهلذا ملا سئل اإلمام الشافعي

فأمـا  منهم من يقول هبا, ومنهم من يقول بخالفهـا,: ال, ولكن قد أجد الناس خمتلفني فيها« : كلهم? قال
, كام وجدت املرسل عن رسول اهللا  الرسالة »   سنة يكونون جمتمعني عىل القول بخالفها فلم أجدها قطُّ

, ومقصود الشافعي ما مل تكن املخالفة لناسخ, كام قال أبو العبـاس )٣٢٢(, وانظرها أيضاً ص)٤٧٠(ص
» نة معلومة نعلم أهنا ناسخة لألوىل ويمتنع انعقاد اإلمجاع عىل خالف سنة إال ومع اإلمجاع س« : ابن تيمية

 ٥/٢٥٩(, زاد املعاد )٤/١٨٨(أعالم املوقعني : , وانظر)١٩/٢٥٧(جمموع الفتاو. ( 
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 .)١(النص, وعكس البيضاوي وتبعه الكامل يف نظمه املذكور; ألن النص أصل لإلمجاع
ا صٌّ نَ (من مسالك العلة −بحذف الياء للوزن−)الثان(و  حَ َّ , )٢(أي رصيح) رصَ

ربِّ عنه بالقاطع من غري  /٨٧ل/عليها بالوضع  , وهو ما ال حيتمل غري العلية بأن دل)٣(وعُ
, )٥(كذا, وتركهام مجاعة)  »فلسبب  «,  »لعلة كذا  «: مثل(, )٤(احتياج إىل نظر واستدالل

   
ومنهم من قدم الكالم عىل الـنص « : , وقال الزركيش)٤/٧٤(, هناية السول )٣/٥٣(املنهاج مع اإلهباج   )١(

أبـو بكـر البـاقالين جعـل معظـم األصـوليني  , هذا وقد أنكر القـايض)٥/١٨٤(البحر املحيط » لرشفه 
اإلمجاع دليالً عىل ثبوت احلكم يف األصل معلالً ذلك بأن القائسـني ليسـوا كـل األمـة, وال تقـوم احلجـة 

والذي استقر عليه جوابه أنه ال أثر « : , ثم قال)٣/٢٥٢(» التلخيص « بقوهلم, حكى هذا عنه اجلويني يف 
ر رجوع منكري القياس عن اإلنكار ثم جيمع الكافة عـىل علـة فتثبـت إلمجاع القائسني, اللهم إال إ وِّ ن تُصُ

وقد حكى الشريازي اخلالف يف هذه املسألة ونسبه إىل بعض أصحاهبم وذكـر هلـم حجـة أخـر » حينئذ 
وعىل هذا فيكون لألصوليني قوالن يف اعتبـار اإلمجـاع مسـلكاً ). ٤٤٧(التبرصة ص: وأجاب عنها, انظر

, وهو قول الباقالين, : أنه مسلك, وهذا مذهب اجلمهور, والثاين: ول األولالق: للعلة أنه ال يصلح مسلكاً
أنه ال جيوز القياس عىل ما ثبت باإلمجـاع حتـى يعـرف : وحكى ابن السمعاين قوالً  ثالثاً لبعض أصحاهبم

ه  ) . ٥/١٨٥(, البحر املحيط )٢/١٣٦(قواطع األدلة : انظر. النص الذي أمجعوا ألجله, ثم ردَّ
, )٢/٨٥٠(, رشح اللمـع )١/٥١٣(الفقيـه واملتفقـه : انظر هذا املسلك وألفاظـه ومراتبهـا وأمثلتهـا يف  )٢(

, املخترص مع )٣/٣١٧(, اإلحكام )٢/٢/١٩٣(, املحصول )٢/٢٨٨(, املستصفى )٢/٨٠٦(الربهان 
أليب يعــىل  , العــدة)٥/١٨٦(, البحــر املحــيط )٨/٣٢٦٣(, هنايــة الوصــول )٢/٢٣٤(رشح العضــد 

, )٤/١١٧(, رشح الكوكــب املنــري )٣/٣٥٧(, رشح خمترصــ الروضــة )٤/٩(, التمهيــد )٥/١٤٢٤(
, مفتاح الوصـول )١٣٩(, تقريب الوصول ص)٤/٣٩(, التحرير مع التيسري )٢٠٣(أصول الشايش ص

 ) .٦٩٠(ص
 ).٤/٥٩(اإلسنوي , املنهاج مع رشح )٢/٢/١٩٣(املحصول : هو تعبري الرازي, وتبعه البيضاوي, انظر  )٣(
 ) .٣/٧٠١(الغيث اهلامع   )٤(
, وتركهام أيضاً اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه )٢/٨٥٠(منهم أبو إسحاق الشريازي يف رشح اللمع   )٥(

: , والبيضاوي, انظر)٣/٨٣٦(, وابن قدامة يف الروضة )٥/١٤٢٤(, وأبو يعىل يف العدة )٢/٥١٣(
نام تركومها ألنه مل يرد هبام كتاب وال سنة, وإنام هو جمرد فرض وتقدير, , وإ)٣/٤٢(املنهاج مع اإلهباج 

   =, حاشية ابن أيب )٣/٣١٨(من تعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي عىل اإلحكام ) ١(انظر تعليق رقم 

: املسلك الثاين
 النص
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مَّ (لندرة وقوعهام يف الكتاب والسنة وإن كانا أرصح األشياء : )١(قيل لِ  «ثُ )  »مِن أَجْ
, وقوله )٢( ڇ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ: بفتح اهلمزة وكرسها ونقل حركتها إىل النون, كقوله تعاىل

)) :٣( ))إنام جعل االستئذان من أجل البرص(. 
إنام جعل الفيء  :أي )٤( ڇ ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ڇ: , نحو قوله تعاىل »كي  «) ثم(

, وإليه أشار الناظم بالتمثيل )٥(للمذكورين كي ال يتداوله األغنياء فيحرم منه الفقراء
َبْ ك(زيداً ) جئت: (فقال  .يل شيئاً من معروفه) ي هيَ

نْ : (وقوله , )٦(ڇی ی �  � � � ڇ: أي يف مرتبة كي, نحو قوله تعاىل) جيي إذَ
?: ((عن بيع الرطب بالتمر, فقال سئل : وحديث فَّ : , فقالوا))أينقص الرطب إذا جَ

نه دون ما , وفيام عطفه بالفاء وثم هنا وفيام بعدُ إشارة إىل أ)٧( ))نْ فال إِذَ : ((نعم, فقال

  =  
8πyϑò6Ïm ×πtó ®: , كقوله تعاىل»احلكمة « أ, وترك األصوليون أيضاً لفظ /٢٤٢رشيف ل Î=≈ t/ ( 〈  سورة

 ) .٥/١٧٨(البحر املحيط » وهو أعالها رتبة « : , قال الزركيش)٥(القمر 
القائل العطار, ولكنه وهم يف عزوه تركهام إىل ابن احلاجب مع ترصيح ابن احلاجب بذكرمها يف املخترص,   )١(

, خمترص ابن )٢/٣٠٦(حاشية العطار : , فأحسن, انظر»تركهام مجاعة « : وهلذا عدل عنه املصنف إىل قوله
 ) .٤/٣١٢(, املخترص مع رفع احلاجب )٢/٢٣٤(اجب مع رشح العضد احل

 ) .٣٢(سورة املائدة   )٢(
كتـاب –, ومسـلم )٦٢٤١(باب االستئذان من أجل البرصـ رقـم  −كتاب االستئذان–أخرجه البخاري   )٣(

 . , من حديث سهل بن سعد الساعدي )٢١٥٦(حتريم النظر يف بيت غريه, رقم : باب −اآلداب
 ) .٧: (رة احلرشسو  )٤(
 ).٩/٢٧٨(كام كان يفعله أهل اجلاهلية إذا غنموا, انظر تفسري القرطبي   )٥(
 ) .٧٥(سورة اإلرساء   )٦(
, ويف )٣٣١(, والشـافعي يف الرسـالة ص)٢٢(رقـم ) ١٢(بـاب  −كتاب البيوع–أخرجه مالك يف املوطأ   )٧(

هذا حديث « : , وقال)١٢٢٥(الرتمذي , و)٣٣٥٩(, وأبو داود )١٥١٤(, وأمحد يف املسند )٣/١٨(األم 
, , مـن حـديث سـعد بـن أيب وقـاص )٢٢٦٤(, وابـن ماجـه )٤٥٥٩(, والنسـائي »حسن صـحيح  =   
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 .)١(قبله يف الرتبة بخالف ما عطفه بالواو
, وهو ما حيتمل غري العلية احتامالً مرجوحاً ) ذا ظهور(نصاً ) أو كان( , )٢(أي ظاهراً

وقسم من النص, فاملراد بالنص هنا كام قاله النارص مطلق » رصحا « : فهذا قسيم قوله
التقدير (الـالم ذي ) فـ( )٥(ڇڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ڇ: نحو )٤( )كالالم ذي الظهور( )٣(اللفظ

 .)٦( )كأن كذا(بفتح اهلمزة ) كلفظ أَن
رَ دون امللفوظ « : )٧(قال صاحب األصل دَّ إىل   ڇ ۅ ۋ           ۋ ٷ ۈ ڇ: , نحو »ال ريب أن املُقَ

  =  
, مسـتدرك )٤٩٩٧(, رقـم »اإلحسان بتقريب صـحيح ابـن حبـان « وصححه ابن حبان واحلاكم, انظر 

 ) .٢١٤(املعترب ص: , وانظر)٢٢٦٤(احلاكم 
: , وقد أضاف ابن قدامة إىل هذا القسم املفعول له,  نحو قوله تعاىل)٢/٢٦٤( رشح املحيل بحاشية البناين  )١(

®  tβθ è=yè øg s† ÷Λ àι yè Î6≈ |¹ r& þ’Îû ΝÍκ ÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È,Ïã≡uθ ¢Á9$# u‘x‹tn ÏNöθ yϑø9$# 4 〈  قـــال )١٩(ســـورة البقـــرة ,
وكـب املنـري , رشح الك)٣/٨٣٧(روضـة النـاظر : , انظـر»علـة الفعـل ) حذر املـوت(ألن « : الفتوحي

 ) .٥/١٨٩(, وذكر هذا النوع أيضاً الزركيش يف البحر املحيط )٤/١٢١(
, وانظر هذا )٣/٧٠٣(, الغيث اهلامع )٣/٢٦٠(, تشنيف املسامع )٢/٢٦٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

ل هو كـ: الظاهر« : , وقال الزركيش)٤/١٢١(, رشح الكوكب املنري )٤/٥٩(هناية السول : التعريف يف
 ) .٥/١٨٩(البحر املحيط » ما ينقدح محله عىل غري التعليل أو االعتبار إال عىل بعد 

 .ب /٩١حاشية اللقاين ل  )٣(
: , وانظر)٢/٢/١٩٥(املحصول » فإن أئمة اللغة رصحوا بأن الالم للتعليل, وقوهلم حجة « : قال الرازي  )٤(

اً الحتامل االختصـاص أو امللـك وغـري وإنام مل يكن رصحي« : , وقال صاحب األصل)٣/٣١٨(اإلحكام 
 ) .٢٧٤(, وانظر معاين الالم يف مغني اللبيب ص)٣/٢٦٠(, تشنيف املسامع )٣/٤٣(اإلهباج . »ذلك 

ÉΟ ®: من كلتا النسختني, وكقوله تعـاىل» إليك « , وقد سقطت )١(سورة إبراهيم   )٥( Ï%r& nο 4θ n=¢Á9$# Ï8θ ä9à$Î! 

Ä§ôϑ¤±9$# 〈  ٧٨(سورة اإلرساء (. 
 ) .٢/٢٣٤(املخترص مع رشح العضد : انظر  )٦(
كـالالم الظـاهرة : والظـاهر: وأمـا قولنـا يف مسـالك العلـة« : , وقال فيه أيضـاً )٢١٣(يف منع املوانع ص  )٧(

   =إنَّ وإذ ومـا, مىضـ يف : أن كان كذا, فالباء يف كالم الشارع, فالراوي الفقيه, فغـريه, ومنـه: فمقدرة, نحو
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 .أي ألِن كان )١( ڇ  � � �       � � ڇ :قوله
 .)٣( ڇ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ڇ: نحـو )٢()»با«فـ (
 ٿ  ٺ ٺ ٺ ڇ: , نحــو)٥(, وتكون فيــه للحكـم)٤(أي كالمـه) يف لفـظ شـارع» فا«فـ(

 ))ال متسوه طيباً وال ختمروا رأسه; فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً : ((, ويف الوصف نحو)٦(ڇ

)٧(. 
; ألنـه ال « : قال الزركيش يَّـةُ غالبـاً لِّ ألن الفاء ظاهرة يف التعقيب ويلزم من ذلك العِ

 .هذا كالمه. )٨(»ى لكون الوصف علة إال ثبوت احلكم عقبه وترتب احلكم عليه معن
ال بالنص الظاهر, وقد جعل  )٩( ]اإليامء[وتعقبه العراقي بأن العلة عىل هذا إنام هي 

  =  
» .... أن ما يدل عىل العلية ظاهراً له مراتب : ء ال جتده يف غري هذا الكتاب, وتقريرهفيش. انتهى . احلروف

 .ثم ذكر املراتب 
 ) .١٤−١٠(سورة القلم   )١(
رشح : , وانظـر)٣/٢٦٠(تشـنيف املسـامع . »وإنام مل يكن رصحياً ملجيئها لغري التعليـل « : قال الزركيش  )٢(

 ) .١٣٧(معاين الباء يف مغني اللبيب ص: ر, وانظ)٢/٢٦٥(املحيل بحاشية البناين 
 ) .١٦٠(سورة النساء    )٣(
; ألهنا قد ترد بمعنى الواو, وقد جتيء للتعقيب من غري علة « : قال الزركيش  )٤( , تشنيف »وإنام مل تكن رصحياً

 ) .٢/٢٦٥(رشح املحيل بحاشية البناين : , وانظر)٣/٢٦٠(املسامع 
 ).٣/٤٥(املنهاج مع اإلهباج : , وانظر)٣/٢٦١(, تشنيف املسامع )٢/٢٦٤( رشح املحيل بحاشية البناين  )٥(
 ) .٣٨(سورة املائدة   )٦(
, ومسلم, كتاب احلج, باب ما يفعل )١٢٦٥(أخرجه البخاري, كتاب اجلنائز, باب الكفن يف ثوبني, رقم   )٧(

 . { , من حديث ابن عباس)١٢٠٦(باملحرم إذا مات, رقم 
 ) .٣/٢٦٠(تشنيف املسامع   )٨(
 ., وهو الصواب »باإليامء « : ب/١٢٠املطبوعة, واملخطوطة, ل» الغيث اهلامع « يف نسختي   )٩(
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رَ ذلـك)١(البيضاوي احلديث مثاالً للنص الظاهر ثم جعله مثاالً لإليامء ـرِّ  )٣( ]أن[ )٢(, وقُ
 .)٤(» الفاء « واإليامء يف ,»إنَّ «: النص قوله

ا(للخرب ) راوٍ (يف لفظ  )فـ( فَ رَ وتكون يف ذلك للحكـم فقــط كـام قالـه  )٥( )فقهاً  عَ
رواه أبـو داود » فسـجد  سـها رسـول اهللا « : , نحو قول عمران بن حصـني)٦(املحقق
ُّ فيه كام قال العالمة النـارص /٨٨ل/, أما الوصف فال )٧(وغريه ي إنـام أن الـراو «: والرسِّ

الً بكون الفاء للرتتيـب والتعقيـب, فمـدخوهلا يف  الً فأوَّ حيكي بالفاء ما كان يف الوجود أوَّ
كالمه ال يكون إال متأخراً عام قبلها, والوصف املرتتب عليه احلكم سابق يف الوجود عـىل 
احلكم فال يكون مدخوهلا إال احلكم ال الوصـف, وأمـا الشـارع فإنـه لـيس بحـاكٍ ملـا يف 

ــل )٨(»جود بل منيشء للحكم, وال مانع من إنشاء احلكم ثم بيان علته كعكسه الو  ., تأمَّ
   
 ) .٦٣, ٤/٥٩(املنهاج مع رشح اإلسنوي : انظر  )١(
 ) .٤/٦٣(هو تقرير اإلسنوي يف رشح املنهاج   )٢(
 . » بأن « : ب/١٢٠املطبوعة, واملخطوطة, ل» الغيث « يف   )٣(
 ) .٣/٧٠٣(مع الغيث اهلا  )٤(
فأعالها ما ورد يف كالم  −يعني يف ترتيب احلكم عىل الوصف بالفاء–وهذه الرتب متفاوتة « : قال اآلمدي  )٥(

 ) .٣/٣٢١(اإلحكام . »ثم ما ورد يف كالم الراوي  اهللا تعاىل ثم ما ورد يف كالم رسوله 
 ) .٤/١٠٨(, ورشحه بحاشية ابن قاسم )٢/٢٦٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
, ورواه هبـذا » صىل هبم فسها فسجد سجدتني ثم تشهد ثم سـلم  أن النبي « ): ١٠٣٩(ولفظ أيب داود   )٧(

, وأيب داود )٥٧٤(, وأصــل هــذا احلــديث عنــد مســلم )١٢٣٥(, والنســائي )٣٩٥(اللفــظ الرتمــذي 
)١٠١٨. ( 

, وهـو أوضـح, وقـال املحقـق »لكـون  «: ب, وما بني املعقوفني فيه بـالالم/٩١حاشية النارص اللقاين ل  )٨(
إهنا يف ذلك يف الوصف فقط; ألن الراوي حيكي ما كان يف الوجود مل يرد : ومن قال من املتأخرين« : املحيل

رشح املحـيل بحاشـية البنـاين : , انظـر»بالوصف فيه الوصف الـذي يرتتـب عليـه احلكـم كـام يف األول 
جعـال ذلـك يف احلكـم ويف الوصـف, وقـول املحـيل هـو , أما البيضاوي وتبعه اإلسنوي فقد )٢/٢٦٥(

األصح; ملا ذكر النارص, وألن الفاء ال تدخل عىل الوصف إال بعد إنشاء احلكـم, وال إنشـاء لإلحكـام يف 
   = −وهو دخول الفاء عىل الوصف يف كالم الـراوي–غري كالم الرشع, وهلذا حني ذكر اإلسنوي هذا القسم 
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 .)١(فقهاً فهو أنزل رتبة من الفقيه) غري عارف(يف لفظ راوٍ ) فـ(
وظاهر عبارة رشاح األصل اختصـاص قولـه يف كـالم الشـارع « : )٢(قال السيوطي

 "يف كـالم الشـارع": قولنـا«: فه, فقـالبخال )٣(»منع املوانع«ورصح يف , وما بعده بالفاء
إشارة إىل أن هذه األلفاظ كام اختلفت مراتبها يف أنفسها كذلك اختلفت بحسب وقوعها 

, وإنام مل تكن املذكورات رصائح ملجيئهـا لغـري التعليـل كالعاقبـة يف )٤(»يف كالم القائلني 
 :الالم, كقوله

ــــوم ــــل ي ــــادي ك ــــكٌ ين لَ ــــه مَ  ل
  

 )٥(خـــرابلـــدوا للمـــوت وابنـــوا لل
  

, وداللتُها عـىل العليـة )٦(واملصاحبة والتعدية يف الباء, والفاء, إنام وضعت للرتتيب
باالستدالل والنظر فيفهم منه أن هذا ترتب حكم عىل الباعث املتقدم عليه عقالً أو ترتب 

 .)٧(باعث عىل حكمه الذي يتقدمه يف الوجود
  =  

, وهو يؤكد أنه ال وجود هلذا )٦٥, ٤/٦٣(املنهاج مع رشح اإلسنوي : انظر »ومل يظفروا له بمثال « : قال
القسم, ويؤكده أيضاً أن الرازي ملا ذكر دخوهلا عىل العلة مل يذكره يف غري كالم الشـارع, مـع أنـه ذكـر أن 

دخوهلا  :دخوهلا عىل احلكم يف كالم الشارع, والثاين: األول: دخوهلا عىل احلكم مع تقدم العلة عىل وجهني
 ) .٢/٢/١٩٧(املحصول : انظر. عىل احلكم يف كالم الراوي

, أمـا ابـن احلاجـب )٣/٧٠٤(, الغيـث اهلـامع )٣/٢٦١(, تشنيف املسـامع )٣/٣٢١(اإلحكام : انظر  )١(
فأطلق نفي الفرق بني الفقيه وغريه, وتبعه اإلسنوي, ولعل مراد من أطلق ما مل يقع تعارض,فإذا وقع قدم 

 ) .٢/٢٣٤(املخترص مع رشح العضد : انظر. فقيهحينئذٍ لفظ ال
 ) . ٤/٦٥(هناية السول   )٢(
 ) .٢١٥(منع املوانع ص  )٣(
 ) .٢/٢٣١(رشح الكوكب الساطع   )٤(
, ضمن قصيدة وعظية, والشطر الثاين منه هـو مطلـع )١٥١(ص » بستان الواعظني«ذكره ابن اجلوزي يف   )٥(

 ).٤٦(انظر ديوان أيب العتاهية ص .  إىل تباب فكلكم يصري: قصيدة أليب العتاهية, ومتامه
 ) .٢/٢٦٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 ) .٢/٢٦٤(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين   )٧(
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 � � �    �    � � � � ڇ: , نحـو)١(ةاملكسورة املشدد) إنَّ (أي ومن الظاهر  ) ومنه(
 .اآلية )٢( ڇ �   � � � �  �

 . )٤( ڇ  پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ: , نحـو)٣( )وإذ(
ويف وعـىل وحتـى ) نمِ (التي ترد للتعليل ومل تذكر هنا, وهي ) وما مرَّ من احلروف(
 .)٥(وبيد

ره األصـوليون, ومنـه; ألنـه مل يـذك: وإنام فصل هذا عام قبلـه بقولـه« : قال املحقق
ومـا مىضـ لغـري  »إذ  «لغري التعليل, كأن تكون ملجرد التأكيد, كام تكـون  » نَّ إ «واحتامل 

 . )٦(»التعليل كام تقدم يف مبحث احلروف 
   
ها اآلمدي هي والباء والالم من الرصيح, وتبعـه ابـن احلاجـب وزاد الفـاء, ولكـن كالمهـام   )١( عنـد –وعدَّ

احة, وأن بعضها مقدم عىل بعض يف ذلك, وهلـذا رصح العضـد يف رشحـه يشعر بتفاوهتا يف الرص −التأمل
لعلة كذا أو ألجل كذا أو كي يكـون كـذا, ثـم ذكـر : بأن أقو مراتب الرصيح ما رصح فيه بالعلية, مثل

, »وهذا دون ما قبلـه « : لكذا أو أن كان كذا أو بكذا, ثم قال: بعده ما ورد فيه حرف ظاهر يف التعليل مثل
, وإنام هو خالف تقسيم وتوزيع, أما الغـزايل فليس  بني اآلمدي وابن احلاجب وبني املصنف خالف معنىً

, املخترص مـع رشح العضـد )٣/٣١٨(اإلحكام : من باب اإليامء والتنبيه, انظر» الفاء « و » إن « فقد عدَّ 
 ) .٢/٢٨٩(, املستصفى )٢/٢٣٤(

جميئهـا للتعليـل, وسـبقه إليـه ابـن » التنقيح « لتربيزي يف أنكر ا« : , وقال الزركيش)٢٧,٢٦(سورة نوح   )٢(
واحلـق « : , ونصـه)٢/٥٤١(تنقيح املحصول للتربيـزي : , وانظر)٣/٢٦٥(تشنيف املسامع » األنباري 

 .» أهنا لتحقيق الفعل, وليس هلا يف التعليل حظ 
 ) .٣/٧٠٤(ث اهلامع , الغي)٣/٢٦٥(تشنيف املسامع : ذكر ابن مالك أهنا جتيء للتعليل, انظر  )٣(
 ) .١٦( سورة الكهف   )٤(
, وانظر معـاين هـذه احلـروف يف )٥/١٩٦(البحر املحيط : عىل رأي الكوفيني من النحاة, انظر» لعل « و   )٥(

 ) .١/٣٣٥(, رشح املحيل بحاشية البناين )١٨( مبحث احلروف, مجع اجلوامع ص
زركيش عىل إطالق األصوليني أن هذه الصيغ من قسـم , وقد نبه ال)٢/٢٦٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(

لكن قد يدل بالرصيح, وذلك فيام إذا تعذر محلها عـىل غـري التعليـل يف « : الظاهر هو باعتبار األصل, قال
 ) .٣/٢٦٤(تشنيف » بعض املواضع لدليل خاص فتصري نصاً يف التعليل, ذكره بعض اجلدليني 
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 الثالـــــثُ اإليـــــامءُ واإليـــــامءُ أنْ
  

ــنّ  قــرتنَ الوصــفُ الــذي يف اللفــظِ عَ  يَ
  

ــــــمِ ســــــتنبطٌ بحك ــــــلَ أو مُ  وقي
  

ــــ س  مُ ــــرَ ــــو يُ ــــالفهمِ ول  تنبطاً ب
  

ــــا ــــريُ جائي ــــنْ أو النظ ــــو مل يك  ل
  

ــــا ــــرتانُ نائي ى االق ــــحَ ــــةً اض  علَّ
ــــامعِ وصــــفِ   ــــد س ــــهِ بع  كحكم

  

ــي ه يف احلكــمِ وصــفاً يَكفِ  )١(وذِكــرِ
  

ــــعْ فَ ــــا نَ ــــةً مل هُ عل ــــقْ ــــو مل يَس  ل
  

قَ  ــرَ ــعْ ] بــني[ومثــلُ أن فَ قَ  )٢(حكمــني وَ
  

   
 .» يلفى « ): ب(يف   )١(
 .ووجودها خيلُّ بالنظم  وال وجود هلا يف الرشح, يف كلتا النسختني, هنا مثبتة] بني[  )٢(
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ــــدْ ــــنِ أو أَحَ ــــرِ ذي ــــفةٍ أو ذك  بص
  

ــدْ أو فرقــاً اســتثناءً ا قَ  )١(و رشطــاً عَ
  

ــــإىل ــــا ك يَّ غَ ــــنْ أو يُ ــــوِ لك  أو نح
  

ــــىل ــــمُ ع ــــبَ احلك رتَّ ــــلُ أن يُ  ومث
  

ـــبْ  تَكَ رْ ـــهِ أن يُ ـــلُ منعِ ـــفٍ ومث وص
  

ــبْ  لَ ــذي الرشــعُ طَ تُ ال ــوِّ فَ ــد يُ ــا ق  م
  

                      . )٢( )اإليامء(من مسالك العلة ) الثالث( 
 .)٣(اإلشارة اخلفية: هو لغةً 

 .بواسطة قرينة من القرائن )٤( ]بحكم[يدل عىل علية وصف  ما: واصطالحاً 
 .)٥(ويسمى بالتنبيه أيضاً 

فه الناظم  إظهـار يف مقـام ) واإليـامء:  (بقولـه −)٧(وابن احلاجب )٦(كاألصل−وعرَّ

   
 ., والصواب ما هنا ».. أو أن فرق استثناءً « ): ب(يف   )١(
, )٢/٢٩٢(, املستصـفى )٢٢٦(, اللمـع ص)٣/٢٤٩(التلخيص : انظر هذا املسلك وأنواعه وأمثلته يف  )٢(

, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع )٨/٣٢٦٧(اية الوصول , هن)٣/٣١٩(, اإلحكام )٢/٢/١٩٧(املحصول 
, )٨/٨٣٩(, روضـة النـاظر )٤/١١(, التمهيـد )٣/٤٤(, املنهاج مع اإلهبـاج )٢/٢٣٤(رشح العضد 

, إرشـاد )٢/٢٩٦(, فـواتح الرمحـوت )٤/٤٠(, التحرير مع التيسـري )٢/١٤٤(التلويح عىل التوضيح 
 ) .٢/١٧٤(الفحول 

, لسان العرب )١١٠٥(مقاييس اللغة ص: , وانظر)٢/٢٦٦( حاشية البناين تقريرات الرشبيني عىل: انظر  )٣(
ع « , ومل يقيدوا اإلشارة باخلفية إال يف )٧١(, القاموس املحيط ص)١٥/٤٠٧( هتذيب اللغة : , انظر»اللَّمْ
 ) . ١٢/٣٣٠(, لسان العرب )٢/٢٥٧(

 . علة للحكم ال باحلكم  , فإن الوصف»حلكم « : هكذا يف النسختني, وهو تصحيف, والصواب  )٤(
 ). ٥/١٩٧(, البحر املحيط )٢/٢٣٤(, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٣/٣١٩(اإلحكام : انظر  )٥(
 ) .٤٨(مجع اجلوامع ص  )٦(
 ) .٢/٢٣٤(املخترص مع رشحه العضد   )٧(

: املسلك الثالث
 اإليامء
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 )٢(باملعنى الشامل للرشط والغاية واالستدراك واالستثناء) أَنْ يقرتن الوصف( )١(اإلضامر
نّ ( , فاملراد املرصح بعليتـه وإن احتـاج لتقـدير كـام ) الذي يف اللفظ عَ أي ظهر ولو تقديراً

 .)٣(يأيت
ســواء » يقـرتن«متعلق بــ /٨٩ل) /بحكم: (وقوله) مستنبط(وصف ) وقيل أو(

 .)٤( )ولو ير مسـتنبطاً بالفهم: (كان ملفوظاً أو مسـتنبطاً كام يفهم من قوله
فقـط; ألنـه يلـزم » وقيل « : ملا قبل قولهالظاهر أن هذه الغاية راجعة « : قال العطار
أن التعريف شامل ملا ليس بإيامء وهـو مـا إذا كـان كـلٌّ مـن » وقيل « : عىل رجوعه لقوله

) أو النظـري(ذلـك الوصـف ) لو مل يكن(, )٥(»احلكم والوصف مستنبطاً فيكون غري مانع 
ا, أي لو مل يكن أي نظري الوصف لنظري احلكم حيث يشار بالوصـف واحلكم إىل نظـريمه

أي لتعليـل احلكـم بالوصـف أو النظـري, ) جائيا علـةً (  )٦(ذلك من حيث اقرتانه باحلكم
ر ومشار إليه فاالقرتان ولكن االقرتان يف احلكم مرصح به يف كالم الشارع ويف النظري مقدَّ     

الخ, وليس .. وهو أن الثالث اإليامء : ألجل النظم, إذ الشائع لغة يف هذا أن يضمر, واإلضامر هنا أن يقول  )١(
  �  �  ��  � �چ : من رضورات النظم; فإنه سائغ لغة, وبه جاء أفصح الكالم, كام يف قوله تعاىل

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  چ  :وقوله ,)٥٢(سورة األنفال  چ  ��  �  �   �     �      �  ��

   ��  �  �ې  ې  چ :  املتواترةومنه قراءة يعقوب من العرش, )٥٠(سورة األحزاب  چۈ  ٷ   ۋ  ۋ    

, )٢٤٥(رشح طيبة النرش ص: الثانية, انظر» كلمة « بنصب ) ٤٠(سورة التوبة  چ  ��  �  �  �
 ) .١٣٦(البدور الزاهرة ص

 ) .٢/٢٢٦(حاشية البناين   )٢(
 ) .٢/٣٠٩(حاشية العطار   )٣(
بحكـم  −أو املستنبط: قيل –امللفوظ  وهو اقرتان الوصف: واإليامء« ): ٤٨(ونص عبارة مجع اجلوامع ص  )٤(

 .الخ » .. ولو مستنبطاً 
ما يشري إىل ضعف اإليـامء » قيل « , ولكن يف حكاية ابن السبكي هذا املذهب بـ )٢/٣٠٩(حاشية العطار   )٥(

, وهو الذي رصح به املحقق  وال شـك أنـه مـع –كام سيأيت −يف الوصف املستنبط ولو كان حكمه ملفوظاً
 .بط أضعفاحلكم املستن

 ).٢/٢٦٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
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ارع ه عنه فصـاحة الشـأي بعيداً ينزَّ ) االقرتان نائيا(أي كان ذلك ) اْضحى( )١(فيه حكمي
 .)٢(وجزالته

واستفيد مما تقرر أن األقسام أربعة; ألن الوصف واحلكم إما ملفوظان أو مستنبطان 
وسـيأيت  )٤(, فاألول متفق عىل أنـه إيـامء)٣(أو الوصف ملفوظ واحلكم مستنبط أو عكسه

ة , ويف الثالث والرابع خالف خمتلف كام أفادته عبـار)٦(, والثاين ليس بإيامء اتفاقاً )٥(هأمثلت
 :)٧(الناظم كأصله

إهنام إيامء تنزيالً للمستنبط منزلة امللفوظ فيقدمان عند التعارض عىل املستنبط : قيل 
 .بال إيامء

   
 .أ/٩٢, وهو جواب اعرتاض أورده اللقاين يف حاشيته ل)٢/٣٠٩(حاشية العطار   )١(
, )٢/٢٦٦(, رشح املحـيل بحاشـية البنـاين )٣/٢٦٦(, تشنيف املسـامع )٣/٧٠٤(الغيث اهلامع : انظر  )٢(

 ).٤/١٢٥(, رشح الكوكب املنري )٤/٣١٧( , املخترص مع رفع احلاجب)٣/٣٢٢(اإلحكام : وانظر
 ).٢/٣٠٩(حاشية العطار   )٣(
, رشح العضـد )٣/٣٢٩(اإلحكـام : حكى االتفاق عليه اآلمـدي والعضـد واملحـيل والزركيشـ, انظـر  )٤(

ــاين )٢/٢٣٦( ــية البن ــامع )٢/٢٦٩(, رشح املحــيل بحاش ــنيف املس ــيط )٣/٢٦٨(, تش ــر املح , البح
)٥/١٩٨.( 

 ).٣٣٣(الة صهذه الرس: انظر  )٥(
, ومما يشعر بأنه ال خالف يف أنه ليس بـإيامء )٢/٢٦٩(رشحه بحاشية البناين : حكى االتفاق املحيل, انظر  )٦(

, املخترصـ مـع رشح العضـد )٣/٣٢٩(اإلحكـام : إمهال اآلمدي وابن احلاجب وغريمهـا ذكـره, انظـر
 ).٤/١٤٠(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٣٦(

, وأمـا اهلنـدي فقـد نقـل )٢/٢٣٦(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضـد : ام يفانظر حكاية اخلالف فيه  )٧(
ورصح « : لـيس بـإيامء , وقـال −وهو كون الوصـف مسـتنبطاً واحلكـم ملفوظـاً –االتفاق عىل أن الرابع 

, وهو بعيد من جهة النقل واملعنى  : , وانظـر)٨/٣٢٨٢(هناية الوصـول » بعضهم بنقل اخلالف فيه أيضاً
, خمترص ابـن احلاجـب )٣/٣٢٩(اإلحكام : , وانظر اخلالف يف القسم الثالث يف)٥/١٩٨(ط البحر املحي

, التحرير مع التيسـري )٥/١٩٨(, البحر املحيط )٨/٣٢٨٢(, هناية الوصول )٢/٢٣٦(مع رشح العضد 
 ).٣/٢٦٨(, تشنيف املسامع )٢/١٦٩(, رشح املحيل بحاشية البناين )٤/٤١(
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 .ليسا بإيامء: وقيل
واألصح كام رصح به املحقق أن الثالث إيامء السـتلزام الوصـف للحكـم, كقولـه 

ن, وأن الرابع ليس بإيامء; جلواز ه مستلزم لصحته فكأهنام منصوصالُّ حِ فَ  )١(ڇ ٹ ٹ ٹ ڇ: تعاىل
 .)٢(كون الوصف أعم, كتعليل الربويات بالطعم أو غريه

 :ثم اإليامء مخسة أنواع
للمحكـوم عليـه وإهنـاء حالـه ) بعد سامع وصف(أي الشارع ) كحكمه: (أحدها

واقعـت أهـيل يف هنـار « : إليه, فإنه يدل عىل علية ذلك الوصف, كام يف حديث األعـرايب
هُ )٣(رواه ابن ماجـه, وأصـله يف بقيـة السـتة)) الخ.. أعتق رقبة: ((فقال »رمضان  رُ , فـأمْ

باإلعتاق عند ذكر الوقاع يدل عىل أنه علة له وإال لزم خلوُّ السؤال عن اجلواب وهو بعيد 
   
 ).٢٧٥: (سورة البقرة  )١(
: , واختار هذا التفريق أيضـاً اآلمـدي واهلنـدي والفتـوحي, انظـر)٢/٢٦٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

, أما ابن احلاجب فقد )٤/١٤٠(, رشح الكوكب املنري )٨/٣٢٨٢(, هناية الوصول )٣/٣٣٠(اإلحكام 
عىل أن اإليامء اقرتان  حكى املذاهب ومل يرجح, لكنه ذكر أن اخلالف ينبني عىل تفسري اإليامء, فاألول مبني

ر أحدمها, والثاين دِّ عـىل أن ذكـر املسـتلزم لـه : عىل أنه ال بد من ذكرمها, والثالث: الوصف باحلكم وإن قُ
لُّ يستلزم الصحة, وهو خالف لفظي  املخترصـ مـع رشح : انظر −كام قال العضد يف رشحه–كذكره, واحلِ

 ).٢/٢٦٦(العضد 
, وأمحـد )٦١٦٤(ويلـك : كتـاب األدب, بـاب مـا جـاء يف قـول الرجـل أخرجه هبذا اللفظ البخاري يف  )٣(

, وهذا اللفظ هو الذي يصلح مثاالً هلذا النوع,  , من حديث أيب هريرة )١٦٧١(, وابن ماجه )٦٩٤١(
, انظـر , وأبـو داود )١١١١(, ومسـلم )٥٣٦٨,  ٢٦٠٠, ١٩٣(مـثالً : ورواه بألفاظ أخر البخاري أيضاً

خترجيـه يف : , ومل أجده يف الصغر له, وانظر)٣١٠٤(, والنسائي يف الكرب )٧٢٤(, والرتمذي )٢٣٩٠(
» املعتــرب« , وهبــذا يتبــني خطــأ الزركيشــ يف قولــه يف)٤/٨٨(, إرواء الغليــل )٩/٣٢٦(حتفــة األرشاف 

, ولعلـه »ففي سنن ابن ماجه–هو يف الكتب الستة لكن بغري هذه الصيغة,  أما هبذه الصيغة « ): ٢١٤(ص
, )٢/٢٦٧(, وتـابعهام عليـه أيضـاً املحـيل يف رشحـه )٤/٣١٨( هذا ابن السبكي يف رفع احلاجب تبع يف

, ثم املصنف, وقد نبه احلافظ ابن حجر عىل هـذا اخلطـأ )٢/٢٣٣(والسيوطي يف رشح الكوكب الساطع 
 ).٢/٣٤٩(يف ختريج أحاديث املخترص 

النوع األول من 
 اإليامء
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, والداعي إىل هـذا التقـدير حتقـق )١(واقعتَ فأعتقْ  :در السؤال يف اجلواب, فكأنه قالفيق
, )٢(وصف واحلكم يف كالم واحد, إذ االقرتان بينهام يف كالمـني غـري ممكـناالقرتان بني ال

 .)٣(حينئذٍ من حيث وقوعه يف هذا املسلكه بعليِّتِّ وجعله ملفوظاً 
وصـفاً ( )٤(أي متعلقــه أو معـه) يف احلكـم(أي الشــارع ) ذكــره(كـ  :الثاين) و(
أي مل يكـن ) ملـا نفـع(تمل عليـه باعتبار ما اشله ) يسقه علة /٩٠ل/ لو مل(للعلية ) يلفي

, فتقييـده )٥(متفق عليـه)) ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان: ((لذكره فائدة, كقوله 
ش للفكر يدل عىل أنه علة له وإال لزم خلوُّ ذكره عـن املنع من احلكم بحالة الغضب املشوِّ 

 ,التشـويش واحلـق أن العلـة« : )٧(, فقـد قـال صــاحب األصــل)٦(الفائدة وذلك بعيد
والوصف املذكور علة بمعنى أنه مشتمل عليها فيلحق به مـا يف معناهـا وخيـرج عنـه مـا 

 .    )٨(»سواه كالغضب هللا عز وجل 
قَ أ :مثـل: (الثالث) و( تفريقهام ) وقع(أي بينهمـا ) حكمـني(الشـارع  :أي) ن فـَرَ

فـاملراد بالصـفة هنـا لفـظ  ,وما معـه الرشطِ  :مما عدا األربعة اآلتيةِ  )٩( )صفة(جنس ) بـ(
   
 ).٢/٢٦٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ).٢/٢٦٧(, تقريرات الرشبيني )٢/٣١٠(طار حاشية الع  )٢(
 ).٢/٣١٠(حاشية العطار   )٣(
 .املرجع السابق, نفس اجلزء والصفحة  )٤(
 . )٢٨٠(سبق خترجيه ص  )٥(
 ).٢/٢٦٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
, )٢/٢٦٧(, وقد اخترص املصنف كالمـه تبعـاً للرشـبيني يف تقريراتـه )٤/٣٢٣(يعني يف رشح املخترص   )٧(

واحلق أن العلة املعنى املشرتك, وهو تشويش الفكر, والوصف املذكور علة « : ونص عبارة رشح املخترص
بمعنى أنه مشتمل عليه, فيلحق به ما يف معناه كاجلائع واحلاقن, وخيرج عنه سـواه, كالغضـب إذا كـان هللا 

 .» تعاىل, ذكره إمام احلرمني والبغوي وغريمها 
 ).٣/٢٦٧(, الغيث اهلامع )٣/٢٧٠(تشنيف املسامع : االً آخر يفانظر هلذا النوع مث  )٨(
 ).٢/٢٦٧(حاشية البناين : انظر. وإال فالتفريق يف املثال اآليت بصفتني: يعني  )٩(

النوع الثاين من 
 اإليامء

 

النوع الثالث من 
 اإليامء
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فـاملراد بـه » الخ .. اقـرتان وصـف« : الخ بخالفه يف قوله السابق.. مقيد آلخر غري رشط
أنـه « احلكمني مثل احلديث املتفق عليه ) مع ذكر ذين(ا مَّ , إ)١(ذلك, أفاده بعضهم مُّ عُ ما يَ 
  ن احلكمـني فتفريقه بني هـذي )٢(»سهامً  −أي صاحبه−جعل للفرس سهمني وللرجل
فالفرسـية  ,)٣(لو مل يكن لعليـة كـل مـنهام لكـان بعيـداً  ةِ يَّ لِ جُ اتني الصفتني الفرسية والرَّ هب

استحقاق خصـوص السـهمني والرجليـة علـة اسـتحقاق خصـوص السـهم, أمـا علـة 
ِ االستحقاق يف اجلملة فاجلهاد أو احلضور بِ   .)٤(ه وإن مل يكن يقاتلتِ يَّ ن

أي  )٥( ))القاتـل ال يـرث: ((ط, كحـديث الرتمـذياحلكمني فقـ) أحد(ذكر ) أو(
بخالف غريه املعلوم إرثه, فالتفريق بني عدم اإلرث املذكور وبـني اإلرث املعلـوم بصـفة 

حيث يـذكر شـيئاً لغـري , )٦(القتل املذكور مع عدم اإلرث لو مل يكن لعليته له لكان بعيداً 
   
 ).٢/٢٦٧(هو البناين يف حاشيته   )١(
يـة , ومسـلم يف كتـاب اجلهـاد, بـاب كيف)٤٢٢٨(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي, باب غزوة خيـرب,   )٢(

ورد يف إحـد » أي صـاحبه « : , وقولـه{, مـن حـديث عبـد اهللا بـن عمـرو )١٧٦٢(قسمة الغنيمة 
تفسـري للحـديث باحلـديث,  −تبعاً للمحـيل–فصنيع املؤلف » ولصاحبه سهم « : روايات البخاري بلفظ

, ووافقهم الصاحبان من احل نفيـة, وهو يؤيد مذهب اجلمهور القائلني بأن للفرس سهمني ولصاحبه سهامً
, انظر املذهبني وأدلتهام يف , )١٣/٨٥(املغني : وذهب أبو حنيفة وحده إىل أن للفرس سهامً ولصاحبه سهامً

 ).٥/٤٩٣(فتح القدير 
 ).٢/٢٦٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
, وهو حاصل جواب ابن قاسم عىل اعرتاض حكـاه )٢/٢٦٧(هذا كالم الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )٤(

 .أ/٩٢, حاشية اللقاين ل)٤/١١٢(حاشية ابن قاسم : عن شيخه اللقاين, انظر
هـذا « : , وقال الرتمـذي)٢٦٤٥(, وابن ماجه )٦٣٣٥(, والنسائي يف الكرب )٢١٠٩(أخرجه الرتمذي   )٥(

يعني ابـن أيب فـروة أحـد رواة –إسحاق « : , وقال النسائي)٤/٣٧٠(, سنن الرتمذي » حديث ال يصح 
, لكن ذكـر البيهقـي أن لـه شـواهد تقويـه, )٦/١٢١(سنن النسائي الكرب » وك احلديث مرت −احلديث
, )٢/١٠٤(, موافقة اخلـرب اخلـرب )٢١٢(, رقم )١/٣١٨(, حتفة الطالب )٦/٣٦٠(سنن البيهقي : انظر

 ).٦/١١٥(إرواء الغليل 
 ).٢/٢٦٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
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 .)١(حكمة
احلكـامن أوىل مـن جعـل بعضـهم  » ذيـن «ـ رت بـه مـن أن املشـار إليـه بـوما قـرَّ 

 . )٢(للوصـفـني; ألن الوصـف للحكم
ق(ن أ) أو(   ڇ: وله تعاىلـتثناء, كقـأي باس) تثناءـاس(ني ـالشــارع بني حكمـ) فـرَّ

أي الزوجات عن ذلك النصف فال يشء هلن, فتفريقـه بـني ثبـوت  )٣(ڇ � �     � � � �
 .   )٤(و مل يكن لعلية العفو لالنتفاء لكان بعيداً النصف هلن وبني انتفائه عند عفـوهـن عنه ل

تكملة, نحو حديث الربا الـذي يف مسـلم مـن ) عقد: (أو برشط, وقوله :أي) أو رشطاً (
فـالتفريق  )٥( ))فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد: ((قوله 

لو  /٩١ل/ازه عند اختـالف اجلنس بني منع البيع يف األشياء املذكورة متفاضالً وبني جو
: قولـه تعـاىل) نحـو(باسـتدراك ) أو(, )٦(مل يكن لعليـة االختـالف للجـواز لكان بعيـداً 

يامن وبـني املؤاخـذة هبـا عنـد فتفريقه بني عدم املؤاخذة باأل )٧(ڇ  ٷۋ ۈ ۈ ۆ) ۆ( ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭڇ

   
 ).٢/٣١١(حاشية العطار   )١(
الخ, فيـه إيـامء ... بني عدم اإلرث املذكور: قول الشارح« : , ونص عبارته)٢/٢٦٧(ريرات الرشبيني تق  )٢(

إىل أن الضمري يف ذكرمها للحكمني, وجعله العضد للوصفني, لكن ما هنا أوىل, ألن الوصف تابع للحكم 
 «. 

 ).٢٣٧: (سورة البقرة  )٣(
 ).٢/٢٦٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
, وأخرجـه أيضـاً أمحـد )١٥٨٧(جه مسلم, كتاب املساقاة, باب الرصف وبيع الذهب بالورق نقـداً أخر  )٥(

احلديث, وقد أبـدل » ... فإذا اختلفت هذه األصناف« : , ولفظه عندهم)٣٣٥٠(, وأبو داود )٢٢٧٢٢(
ن تبعاً ألكثر رشوح األصل وكتـب األصـول, وليسـت يف يشء مـ» األجناس « بـ » األصناف « املصنف 

 .روايات احلديث
 ).٢/٢٦٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 ).٨٩: (سورة املائدة  )٧(
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بغايـة ) اً مغيَّـ(فرقهمـا ) أو( )١(تعقيدها لو مل يكن لعليـة التعقيـد للمؤاخـذة لكان بعيـداً 
َ فإذا أَ  )٢(ڇ ��) �( �   � �            � ې ڇ: قوله تعاىل) كـ( ظار, فتفريقـه بـني فال جيب اإلن يرسَ

 ه ه ڇ: , وكقوله تعـاىل)٣(وجوب اإلنظار وعدم وجوبه لو مل يكن لعلية امليرسة لكان بعيداً 
 )٥(ڇ ڭ ڭ ۓ ڇ: رصح بـه يف قولـه عقبـهفإذا طهرن فال منع من قرباهنن كـام  )٤(ڇےۓ ے

 .فتفريقه بني املنع قبل الطهر واجلواز بعده لو مل يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيداً 
, )٦(بـأن جعـل الوصـف عنوانـاً لـه) مثل أن يرتب احلكم عىل وصف: (الرابع) و(
تُّبُ اإلكرام عىل العلم لو مل يكن لعلية الع: نحو َ رتَ  .)٧(لم له لكان بعيداً أكرم العلامء, فَ

بالبناء للمفعول, والنائـب عـن ) رتكبأن يُ (أي الشارع ) مثل منعه: (اخلامس) و(
ـه منـا قبـل ذلـك, )الذي الرشع طلبـ(به العمل ) قد يفوت(فعل  :أي) ما: (الفاعل قوله

ا لـو هتفاملنع من البيع وقت نداء اجلمعة الذي قد يفوِّ  )٨(ڇ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ: نحو قوله تعاىل
 .)٩(مل يكن ملظنة تفويتها لكان بعيداً 

   
 ).٢/٢٦٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ).٢٨٠: (سورة البقرة  )٢(
التي للغاية, ومل أره لغري املصنف فيام اطلعت عليه, فالظاهر أنه من زيادته عـىل » إىل « فيه التمثيل بـاآلية لـ  )٣(

 .وح, وهو متثيل حسنالرش
 ).٢٢٢: (سورة البقرة  )٤(
 ).٢/٢٦٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
ففـارق مـا بعـده; إذ الرتتيـب فـيام بعـد عـىل « : , ومتامه )٢/٢٦٨(تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين  )٦(

 .»املوصوف
θ#) 4 ®: , ومثاله من القرآن قوله تعاىل)٢/٢٦٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧( è=ÏG≈ s%uρ š⎥⎫Å2Î ô³ßϑø9$# 

Zπ©ù!% x. 〈   ]٣٦:التوبة.[ 
 ).٩: (سورة اجلمعة  )٨(
 ).٢/٢٦٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٩(

 النوع الرابع   

 النوع اخلامس
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, ومثـال النظـري حـديث )١(وهذه أمثلة ما اتفق عىل أنه إيامء, ومرَّ متثيل املختلف فيه
يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم نذر, أفأصـوم : أن امرأة قالت: البخاري ومسلم

: , قالـت))ذلـك عنهـاأرأيت لو كان عىل أمك دين فقضيته أكـان يـؤدي : ((عنها, فقال
أي فإنه يؤدي عنها, سألته عـن ديـن اهللا عـن امليـت  )٢( ))فصومي عن أمك: ((نعم, قال

وجواز قضائه عنه فذكر هلا دين اآلدمي عليه وقررها عىل جواز قضائه عنه ومها نظـريان, 
 .)٣(فلو مل يكن جواز القضاء فيهام لعلية الدين لكان بعيداً 

اً عىل أركـان القيـاس األربعـة, فاألصـل ديـن اآلدمـي, ويف هذا احلديث تنبيه أيض
 .)٤(والفرع دين اهللا تعاىل, واحلكم جواز القضاء, وعلته يف كل منهام كونه ديناً 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٣٣٣(ما سبق ص: انظر  )١(
, ومسلم كتاب الصيام, باب قضاء )١٩٥٣(أخرجه البخاري, كتاب الصوم , باب من مات وعليه صوم   )٢(

 ., ويف رواية البخاري أن السائل رجل)١١٤٨(الصيام عن امليت 
, وانظر اعرتاض ابـن اهلـامم عـىل هـذا املثـال, وجـواب ابـن عبـد )٢/٢٧٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(

 ).٢/٢٩٨(, مسلم الثبوت مع فواحته )٤/٤٤(التحرير مع التيسري : الشكور, يف
 ).٤/١٣٥(وكب , رشح الك)٣/٧٠٥(, الغيث اهلامع )٣/٢٦٨(تشنيف املسامع   )٤(
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ـــــبَهْ  واجلـــــلُّ مل يشـــــرتطوا أن ناسَ
  

ـــهْ  ـــالوا قاطِبَ ـــتُ ق ـــه قل ـــومىً إلي  مُ
  

طْ َ ــرتَ ــاً تُش طْع ــرِ قَ ــنفسِ األم ــذا ب  )١(ه
  

لْفُ  ـــطْ فـــاخلُ قَ  بالنســـبة للبـــادِي فَ
  

أي احلكـمَ ) أن ناسـبه(يف التعليـل باإليامء ) مل يشـرتطوا(أي أكثر العلامء ) واجللُّ (
ف) مومىً إليه(وصفٌ  , بناء عىل أن العلة بمعنى املعرِّ  .)٢(مطلقاً

   
 ., وهو الصواب املوافق ملا يف  الرشح »تشرتط ... هذي« ): ب(يف   )١(
نسبه إىل األكثر أيضاً الزركيش والفتـوحي, ونسـبه اهلنـدي إىل املحققني,واختـاره ابـن برهـان والـرازي   )٢(

ه يف املنخـول واهلندي والبيضاوي, وكالم الغزايل يف املستصفى وشفاء الغليل يدل عىل اختياره بل رصح ب
, وهلذا نسبه إليـه اآلمـدي, ونسـبه أيضـاً إىل أتباعـه, »وإذا حصل اإليامء كفى ذلك عن اإلخالة « : بقوله
, الوصـول )٨/٣٢٨٧(, هناية الوصول )٤/١٤١(, رشح الكوكب املنري )٥/٢٠٣(البحر املحيط : انظر

, املستصــفى )٤/٦٣(, املنهــاج مــع رشح اإلســنوي )٢/٢/٢٠٠(, املحصــول )٢/٢٨٤(إىل األصــول 
رشح املحيل : , وانظر)٣/٣٢٨(,  اإلحكام )٤٤٤(, املنخول ص)٤٧, ٣٢(شفاء الغليل ص) ٢/٢٩٠(

 ).٢/٢٧٠(بحاشية البناين 

اخلالف يف 
اشرتاط املناسبة 

 يف اإليامء
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 .)١(يشرتط مطلقاً بناء عىل أهنا بمعنى الباعث: وقيل
يشرتط إن فهم التعليل منهـا, كقولـه  /٩٢ل: /−)٢(وهو خمتار ابن احلاجب−وقيل
)) :ألن عـدم املناسـبة فـيام رشط فيـه املناسـبة )٣( ))ال يقيض القايض وهـو غضـبان ;

 .)٤(تناقض بخالف ما إذا مل يفهم التعليل منها إذ التعليل يفهم من غريها
أي ) هـذي(أي مجيعـاً ) قاطبــة(أي العلامء ) قالوا(حتريراً ملحل اخلـالف :) قلت(

لالتفـاق عـىل امتنـاع  )٥( )بنفس األمر قطعاً تشرتط(ناسبة الوصف املومى إليه للحكم م
بينهم يف ) فاخلـلف(خلو األحكام من احلكمة إما فضالً أو وجوباً عىل اخلالف املعـروف 

ووجـه هـذه التفرقـة كـام قالـه  ,)٦( )فقـط(أي الظاهـر ) بالنسـبة للبـادي(ذلك إنام هـو 
ف يقول املدار عىل داللـة اإليـامء عليهـا; ألن : ن من قالأ )٧(بعض املحققني إن العلة املعرِّ

املقصود تعريف احلكمة واحلكمة الباعثة للمكلف عىل االمتثال قد ختفى وال دخل هلـا يف 
ليس املقصود جمرد التعريف : العلية, ومن قال إهنا الباعث للشارع عىل رشع احلكم يقول

   
ــاره أبــو املعــايل اجلــويني يف الربهــان   )١( , ونســبه إىل الغــزايل  الزركيشــ يف البحــر املحــيط )٢/٨٠٩(اخت

 ).٤/٤٠(تيسري التحرير : ختاره أيضاً ابن اهلامم,  انظر, وا)٣/٢٧٤(, ويف تشنيف املسامع )٥/٢٠٣(
, )٣/٣٢٩(, اإلحكـام )٢/٢٣٦(املخترصـ مـع رشح العضـد : واختاره أيضاً اآلمدي والتربيزي , انظر  )٢(

 ).٥/٢٠٣(مذاهب أخر يف هذه املسالة يف البحر املحيط : , وانظر)٢/٥٤٥(تنقيح املحصول 
 ).٢٨٠(سبق خترجيه ص  )٣(
, وقد قيده اآلمدي بام إذا كانت العلة بمعنى األمـارة والعالمـة, أمـا إذا )٢/٢٣٦(ملخترص للعضد رشح ا  )٤(

 ).٣/٣٢٩(اإلحكام . كانت بمعنى الباعث فال
: انظـر. يعني عىل القول بأن العلة الباعث, وأما عىل القول بأهنا األمارة املجردة فال تشرتط يف نفس األمـر  )٥(

 ).٤/٣٢٤(احلاجب , رفع )٢/٢٣٦(رشح العضد 
, ومراده باخلالف املعروف اخلالف بني املعتزلة وأهل  السـنة يف هـذه املسـألة, )٣/٢٧٥(تشنيف املسامع   )٦(

, منهـاج )١٩٨(, املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقـف أهـل السـنة منهـا ص)٤٥(امللل والنحل ص: انظر
 ).٣١٢(القيم ص , شفاء العليل البن)٢/٥٥(, مفتاح دار السعادة )٦/٣٩٦(السنة 

 ).٢/٢٧٠(هوالرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )٧(
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م, إذ له دخل يف العليـة فالبـد مـن معرفتـه حتـى يكـون بل مع بيان وجه مرشوعية احلك
, فليتأمل  .اإليامء صحيحاً

 
 
 
 
 
 
 
 

ــــعَ التقســــيمِ ذا ــــع الســــربُ م  الراب
  

ا ــذَ ــلٍ خُ ــافَ يف أص ــ األوص َ رصُ  أن حيَ
  

ــــى هُ انتفَ بطِــــلَ الــــذي صــــالحُ  ويُ
  

فــــــــا لَّ َ ــــــــذي ختَ  فيتعــــــــنيُ ال
  

ـــتُ مل ضْ لِّ خُ ـــفِ قـــولُ املُســـتدِ  ولْيَكْ
  

ـــلُ  ـــدْ أو األص مْ  أَجِ ـــدَ ـــا العَ ه  وراءَ
  

ــــرْ كَ ــــا إذا ذَ ــــلُّ االكتفَ ــــتُ حم  قل
  

ــــرْ  ــــيام نَظَ ــــةٌ ف ــــالَ ثق ــــذا املث  ه
  

رَ ـــاظَ  )١(]مـــا للمجتهـــدْ [وذا ملـــن نَ
  

ـــــدْ  تَمِ عْ ـــــاً يَ وم ـــــهِ لُزُ ـــــو لِظَنِّ  فه
  

ـــــا ـــــ واإلبطـــــالُ إن قطعيَّ  فاحلرصُ
  

ـــــــا ه ظنِّيَّ ـــــــدَّ ـــــــيْ وإالَّ عُ  قطع
  

ــــرُ ــــخصٍ ينظ ــــذا لش ــــةٌ ه  وحج
  

رَ عـــــ ـــــاظَ ـــــذي نَ  دَّ األكثـــــرُ وللَّ
  

   
, وأظن أن فيه تصحيفاً ولعل صواب العبارة  )١( أمـا املجتهـد « : هكذا يف النسختني يف النظم ويف الرشح أيضاً

 أمـا املجتهـد فإنـه« : , وهذا لفظـه)٣/٧١٠(, ويدل عىل هذا نص العبارة عند العراقي يف الغيث اهلامع »
 .» يرجع إىل ظنه فيلزمه األخذ به 
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 ثالثُهــــا إن يــــكُ إمجاعــــاً عــــىل
  

اقــــبال  تعليـــلِ ذاكَ احلكــــمِ قــــامَ وَ
  

 ذا ابــــن اجلــــوينيْ رابــــعٌ ملجتهــــدْ
  

ــتُ  ــبُ قل ــديْ : فحس ــدْ  )١( ]ذا[اآلم تَمِ عْ  يَ
  

و : أي) مـع( )٢(التتبـع واالختبـار: هـو لغـة) السـرب(من مسـالك العلـة ) الرابع( 
أي مـا ذكـر مـن السـرب ) ذا(, و )٣( وجـوه خمتلفـةإظهار اليشء عىل: وهو لغةً ) التقسيم(

) األوصاف(أي حصـر املستدل ) أن حيرص( :والتقسيم اصطالحاً لقبٌ ليشء واحد وهو
منــها ) ويبطــل(تكملـة, ) خـذا: (مقـيس عليـه, وقولـه) يف أصـل(التي اشتمل عليها 

يعنـي ) االـذي ختلفـ(الوصـف ) فيتعني(عنه, ) انتفى(للعلية ) الذي صـالحه(الوصـف 
, كأن حيرص أوصاف الرب يف قياس الذرة مثالً عليه يف الطعم وغريه ويبطل )٤(الباقي للعلية

والتسمية بمجموع األمـرين واضـحة; ألن  ,)٥(ما عدا الطعم بطريقه فيتعني الطعم للعلية
 ,وقد يقترص عـىل السـرب , الناظر يقسم األوصاف وخيترب صالحية كل واحد منها للعلية

   
 ).ب(ما بني املعقوفتني ليست يف   )١(
, )٦/١٥٠(لسـان العـرب : حـزره وخـربه, انظـر: والتجربة, واستخراج كنه األمر, وسرب اليشء سـرباً   )٢(

 ).٢٦٣(, املصباح املنري ص)٥١٧(القاموس املحيط ص
مه, أي: قالاتفقت كتب اللغة عىل أن التقسيم بمعنى التجزئة, ي  )٣( أه, وأما تقييد املصنف األجزاء : قسَّ –جزَّ

باالختالف فلم أره فيام وقفت عليه من مصادر اللغة, وهلذا مل يذكره األزهري يف الثامر اليوانع  −أو الوجوه
واحلـد الـذي ذكـره املصـنف ذكـره أيضـاً » تعـداد األوصـاف :  والتقسيم لغة« : , حيث قال)٤٠٠(ص

, مقـاييس اللغـة )٨/٣١٩(هتذيب اللغة : صطالحي املفرد املقابل ملعنى السرب, انظراألنصاري بمعناه اال
, )٥٠٣(, املصــباح املنــري ص)١٤٨٣(, القــاموس املحــيط ص)١١/١٦٢(, لســان العــرب )٨٨٧(ص

 . ب /١٤٣حاشية األنصاري ل
ترصـ ابـن , خم)٢/٨١٥(, الربهـان )٣/٢٥٣(التلخـيص : م اصـطالحاً يفيتعريف السرب والتقسـ: انظر  )٤(

, البحـر )٤/١٢٨(, هنايـة السـول )٨/٣٣٦١(,  هنايـة الوصـول )٢/٢٣٦(احلاجب مع رشح العضـد 
, تيسري )٢/١٦١(, التلويح عىل التوضيح )٣/٤٠٤(, خمترص روضة الناظر مع رشحه )٥/٢٢٢(املحيط 

حـام , املخترص البـن الل)٤/١٤٢(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٩٩(, فواتح الرمحوت )٤/٤٦(التحرير 
 ).٢/١٠٤(, نرش البنود )٢/١٧٩(, إرشاد الفحول )٢١٥(البعيل ص

 ).٢/٢٣٦(رشح العضد : , وانظر هذا املثال يف)٢/٢٧٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

: املسلك الرابع
 السرب والتقسيم
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وعـىل التقسـيم لكونـه طريقـاً إىل  , واإلبطال طريـق يف السـرب لكونـه ثمرهتـاألن احلرص
; ألن التقسـيم )٢( يف اللفظ التقسـيم والسـربىلَ وْ , وما قيل يف األَ )١(ل للسربصِّ حَ بطال املُ اإل

د األوصاف متقدم عىل السرب, فأوَّ  صالحيتها للتعليـل ثـم يسـربها,  )٣(]التي يتهم[الً يعدِّ
 .)٤(]ميز الصالح للتعليل من غريهخيترب لي[ :أي

; ألنـه أوالً يسـرب  أجيب عنه بأن السرب وإن تأخر عن التقسيم فهو متقدم عليه أيضاً
م ثم يسرب ثانياً فقدم السـرب يف اللفـظ باعتبـار السـرب املحل هل فيه أوصاف أم ال ثم يقسِّ 

 ر فيه إىل ترتيـبٍ ظَ عىل أن جمموع اللفظني علم للمسلك فهو مفرد ال نَ  ,)٥(األول /٩٣ل/
, ثم إن أقام املستدل دليالً عىل احلرصـ دائـراً بـني النفـي واإلثبـات فهـو )٦(لم مما مرَّ كام عُ 

والية اإلجبار يف النكاح إما أن ال يعلل أو يعلـل بالبكـارة أو بالصـغر أو : أكمل, كقولنا
   
, واقترص عىل السرب وحده ابن قدامة, وكذلك اجلويني والرازي )٢/٣١٤(رشح املحيل مع حاشية العطار   )١(

نهام البيضاوي تارة بالتقسيم وتارة بالسرب, وذكر اإلسنوي أنه فعلـه تنبيهـاً عـىل يف بعض املواضع,وعرب ع
السرب احلارص وغري احلـارص, وقـال : جواز إطالق كل واحد من السرب والتقسيم عىل كال القسمني, يعني

, )٣/٨٥٦(روضـة النـاظر : انظر» هذا املسلك كام يسمى السرب والتقسيم فقد يسمى السرب « : التفتازاين
, حاشـية التفتـازاين )٤/١٣٣(, املنهاج مع رشح اإلسنوي )٢/٢/٣٧٦(, املحصول )٢/٨١٧(الربهان 

 ).٢/٢٣٧(عىل رشح العضد 
, )٤/١٢٩(هناية السـول : قاله اإلسنوي, وكذلك السيوطي, وقدم التقسيم أيضاً ابن اللحام البعيل, انظر  )٢(

 ).٢١٥(, خمترص ابن اللحام  ص)٢/٢٣٦(رشح الكوكب الساطع 
 .وهو أصوب وأوضح» يتوهم « : يف الغيث اهلامع  )٣(
 ., والصواب ما هنا» ختترب الصالح ليتميز التعليل من غريه « ): ب(يف   )٤(
, وأجاب القرايف بجواب آخر حسن, وهـو )٣/٢٧٦(تشنيف املسامع : , وانظر)٣/٧٠٩(الغيث اهلامع   )٥(

تبار هو املقصد, وقاعدة العرب تقديم األهم واألفضل, قدم التقسيم ملا كان وسيلة لالختبار, واالخ« : أن
, رشح تنقـيح الفصـول »نه وسيلة أخفض رتبة من املقصـد السرب, ألنه املقصد األهم, وأخر التقسيم ; أل

, وانظـر كـذلك رشح )٤/٢٣٤(نفائس األصـول رشح املحصـول : , وانظر نحوه له أيضاً يف)٣٩٨(ص
 ).٤/١٤٣(الكوكب املنري 

 .أ/٢٤٣شية ابن أيب رشيف ل حا  )٦(
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ىل بطـالن التعليـل بغريمها باطالن باإلمجاع, والـدليل عـ والتعليلُ  التعليلِ  غريمها, وعدمُ 
 )١( ))الثيب أحق بنفسها: ((بالصغر أنه يقتيض إجبار الصغرية الثيب ويرده حديث مسلم

 . )٢( تعليله بالبكارةفتعنيَّ 
يف حرص األوصاف املوجودة يف األصل املقيس ) فِ كْ يَ لْ (إن مل يقم دليالً عليه فـ ) و(

) مل أجــد(ث عن األوصـاف فـ يف البح) خضت(يف املناظرة ) املستدل(ذلك ) قول(عليه 
 )٣( )العدم(أي سو تلك األوصاف ) وراءها(فيـام ) األصـل: (قوله) أو(غري ما ذكـرته 

لعدالته مع أهلية النظر, فـإن القيـاس احلقيقـي ال يكـون إال مـن جمتهـد, ومـن رشوطـه 
, )٥(فيندفع عنـه بـذلك منـع احلرصـ  ,)٤(العدالة, وإذا كان كذلك غلب الظن وهو كافٍ 

, ولكن الذي يف أكثرها التعبري بالواو وعليه )٦(تبع فيه بعض نسخ األصل» أو«وتعبريه بـ 

   
تئذان الثيـب يف النكـاح بـالنطق والبكـر بالسـكوت ـ, باب اسـ{ أخرجه مسلم من حديث ابن عباس  )١(

)١٤٢١.( 
 ).٣/٧٠٩(الغيث اهلامع   )٢(
, )٢/٢٣٦(, املخترص مع رشح العضـد )٣/٣٣٣(, اإلحكام )٢/٢٩٦(املستصفى : انظر هذه املسألة يف  )٣(

 ).٤/٤٧(التحرير مع التيسري  ,)٣/٨٥٧(روضة الناظر 
 ).٢/٢٧١(تقريرات الرشبيني   )٤(
, وقد حكى الزركيش يف هذا نزاعاً لبعض املتـأخرين حمتجـني بـأن )٢/٢٧١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

 , ـ جـداً هذا الطريق حيتاج إىل االطالع عىل مجيع النصوص ثم إىل معرفة مجيع وجوه الدالالت, وهذا عرسٌ
التفصـيل بـني » األوسـط « واختـار ابـن برهـان يف « : ثم قـال» نكته « إىل الصفي اهلندي يف ونسب هذا 

 ).٥/٢٢٣(البحر املحيط . » املجتهد وغريه 
ب , وهي املثبتـة يف نسـخة املخترصـ /٢٢٢ب, والضياء الالمع ل/١٢١منها الغيث اهلامع, خمطوط , ل   )٦(

وهو صحيح « : وقال) ٤/٣٢٦(ل يف رشح املخترص عىل ما ذكره صاحب األص–البن احلاجب بخط يده 
, وعـربَّ هبـا قـبلهم )٥/٢٢٣(, والزركيش يف البحر املحيط )٢/٢٣٦(, وذكرها أيضاً العضد يف رشحه »

 . ب /٢٤٣الدرر اللوامع البن أيب رشيف, ل : , وانظر)٣/٣٣٣(اآلمدي يف اإلحكام 

: قول املستدل
بحثت عن هذا 

الوصف فلم أجد 
 كافٍ يف احلرص 
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مـوع األمـرين, واستحسـن فال بد مـن جم )١(»الكوكب«رشح املحقق وكذا السيوطي يف 
 ., فليتأمل)٢(»أو«األوىل وجعلوا الواو يف الثانية بمعنى  النسخةَ  مجاعة

: أي) إذا ذكـر هـذا املقـال(ءِ يف ذلك ) ل االكتفاحم(تقييداً إلطالق األصل ) قلت(
أما غري العدل فـال يكفـي قولـه مـا  )٣( )فيام نظر(أي عدل ) ثقة(الخ .. دـخضت فلم أج

 . ذكر
, وقـد يطـرق « : )٤(»اآليات«قال يف  وله اجتاه; ألن غري العدل ال يقبل قولـه رشعـاً

ل, والبحث يف فعل نفسـه, وقـد ذلك أهنم قبلوا أخبار غري العدل عن فعل نفسه يف مسائ
مَ أن البحث من فعل النفس الذي يقبل اإلخبار عنه فعدم الوجود املخرب  لِّ جياب بأنه لو سُ

 .عنه أيضاً ليس منها
وهل املراد عدل الرواية أو الشهادة? فيه نظر, ولعل األوجه األول بل ينبغي القطـع 

 . انتهى. )٥( » هذا إخبار حمض ألنبه; 

   
, وأثبت الواو أيضاً )٢/٢٣٦(ب الساطع مع رشحه , الكوك)٢/٢٧١(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )١(

 ).٤/١١٦(رشح املحقق بحاشية ابن قاسم : , وانظر أيضاً )٤٠١(األزهري يف الثامر اليوانع ص
: ألن بقاءها عىل معناها األصيل يقتيض أنه ال بد من اجلمع بني مدخوهلا ومـا قبلهـا ولـيس كـذلك, انظـر  )٢(

, حاشـية )٢/٢٧١(ب, حاشـية البنـاين /٢٤٣أيب رشيـف, ل  أ, حاشية ابـن/١٤٤حاشية األنصاري ل
, لكـنَّ يف جعلهـا )٤٦٨(مغني اللبيـب ص: يف» أو « , وانظر جواز جميء الواو بمعنى )٢/٣١٤(العطار 

نظراً , فإنه ال يلزم من جـواز اسـتعامهلا يف اللغـة تواطـؤ أهـل اجلـدل عـىل اسـتعامهلا يف » أو « هنا بمعنى 
 .أساليبهم االصطالحية

, رشح العضــد )٣/٣٣٣(اإلحكــام : ذكــر هــذا القيــد اآلمــدي والعضــد والزركيشــ والعراقــي, انظــر  )٣(
 ).٣/٧١٠(, الغيث اهلامع )٣/٢٧٦(, تشنيف املسامع )٥/٢٢٣(, البحر املحيط )٢/٢٣٦(

 ).٤/١١٧(حاشية ابن قاسم   )٤(
اجلمع رصنا إليه بخـالف الشـهادة,  يعني فيكتفي مثالً يف تعليله بقول الواحد, وإذا تعارض خربه وأمكن  )٥(

 ).٤/٤٢٦(البحر املحيط : وانظر الفرق بني الرواية والشهادة يف
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, أي ال بالنســبة )١(نافيــة) مــا(غــريه ) ملــن نــاظر(ا ذكــر كلــه بالنســبة أي مــ) وذا( 
لظنـه لزومـاً (أي املجتهـد ) فهو(أي الناظر للعمل يف خاصة نفسه وملن قلده ) للمجتهد(

يف حرص األوصاف وال يكابر نفسه بل جيب عليه العمـل بـام أد إليـه ظنـه وإال ) يعتمد
 .)٢(ألد إىل عدم وقوفه عىل يشء

) إن(ملا عدا الوصـف املـدعى عليتـه ) واإلبطال(يف األوصاف املذكورة ) رصفاحل(
, أما قطعية اإلبطال فظاهر وأما قطعية احلرص فبأن يكون )قطعياً ( /٩٤ل/كان كلٌّ منهام 

علـة الربـا يف الـرب إمـا الطعـم أو الكيـل أو : بني النفي واإلثبات, كأن يقول )٣( ]مرتدداً [
ألقسام باطلة ما عدا الطعـم, ثـم يسـتدل عـىل اإلبطـال بـدليل القوت أو غريها, ومجيع ا

بـأن كـان كـل ) وإال(وهو قليل يف األحكـام الرشـعية, ) قطعي(, فهذا املسلك )٤(قطعي
, أو أحدمها قطعياً واآلخر  ظنياً فـ  هُ (منهام ظنياً دَّ  .)٥( )ظنياً (أي هذا املسلك ) عُ

   
 .٣٤٢ص) ١(انظر التعليق   )١(
, رشح الكوكب )٢/٢٣٦(, املخترص مع رشح العضد )٣/٣٣٥(, اإلحكام )٢/٣٢٢(املستصفى : انظر  )٢(

جمتهداً فعليه سرب بقدر إمكانه حتـى يعجـز عـن  فإن كان« : , وقد بني ذلك الغزايل بقوله)٤/١٤٦(املنري 
 ).٢/٢٩٦(املستصفى » إيراد غريه 

 .» مردوداً « : »ب « يف   )٣(
 ).٢/٢٧١(تقريرات الرشبيني عىل النباين   )٤(
, )٤/٣٢٥(خمترص ابن احلاجب مع رفع احلاجـب : قطعي وظني يف: انظر تقسيم مسلك السرب إىل قسمني  )٥(

, نرشـ )٤/١٤٦(, رشح الكوكـب املنـري )٢/٣٠٠(مسلم الثبوت مع رشحه  ,)٥/٢٢٢(البحر املحيط 
وهـو الـدائر بـني : حارص: األول: السرب إىل قسمني −وتبعه البيضاوي–, وقسم الرازي )٢/١٠٦(البنود 

وهذا القسم يفيد القطع إن كان احلرص يف األقسام وإبطال غري املطلـوب « : النفي واإلثبات, قال اإلسنوي
, و , »وحصـول هـذا القسـم يف الرشـعيات عرسـ جـداً « : وقال اهلندي » ذلك قليل يف الرشعيات قطعياً

وهذا القسـم ال « : وهو الذي ال يكون دائراً بني النفي واإلثبات , قال اإلسنوي: سرب منترش: القسم الثاين
املحصـول : ثـم ذكـر مثالـه, انظـر» يفيد إال الظن فال يكون حجة يف العقليـات بـل يف الرشـعيات فقـط 

, هنايـة )٣/٧٧(, ورشح صـاحب األصـل )٤/١٣٢,١٢٨(, املنهاج مع رشح اإلسـنوي )٢/٢/٢٩٩(
 ).٨/٣٣٦١(الوصول 

السرب القطعي 
 والسرب الظني
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لشخصٍ (الظني ) وحجة هذا: (بقوله نهاواختلف يف حجية هذا الظني عىل أقوال بيَّ 
دَّ (غريه ) للذي ناظر(حجة  )و(لنفسه, ) ينظر مـن العلـامء لوجـوب ) األكثـر(ذلـك ) عَ

 .)١(العمل بالظن
كـام −واستشكل بأن وجوب العمل بالظن إنام هو يف حق الظانِّ ومقلديه دون غـريه

حيـث املنـاظرة ال  فكيف يكون حجة عىل املناظر وهو مـن−سيأيت يف توجيه القول الرابع
 .)٢(يلزمه تقليد ذلك الظان

وأجيب بأن هذا ليس من قبيل التقليد بل هو من إقامة الدليل عىل الغري وإن مل يفـد 
إال جمرد الظن لوجوب العمل بالدليل الظني فيتوجه عليه ما مل يدفعه بطريقـه, فـإن كـان 

هاملناظر جمتهداً وجب عليه أو مقلداً توجه اإللزام عىل من قَ   .)٣(لَّدَ
, : وقيل حمكي عن بعض األصوليني جلـواز بطـالن )٤(]وهي[إنه ليس بحجة مطلقاً

   
ه من أقو الطرق يف إثبات علة األصل, ونسبه ابن عبـد الشـكور وابـن اللحـام إىل   )١( اختاره الباقالين وعدَّ

هر كالم صاحب األصل هنا, بن النجار, وهو ظااألكثر, واختاره الغزايل والرازي والبيضاوي والقرايف وا
من أنه ال حيتج بالسرب والتقسـيم إال إن قـام » األساليب « يف رشح املنهاج ما ذهب إليه اجلويني يف  واختار

الدليل عىل أن احلكم معلل وأن العلة منحرصة يف أحد أوصاف معينة ومتحدة, ثم يبطل ما عدا الوصـف 
علية ذلك الوصف, وما يف األساليب للجويني نحـو مـن قولـه الـذي سـيذكره املدعى علة فيثبت حينئذ 

, )٢/٢٩٥(, املستصــفى )٢/٨١٧(, الربهــان )٣/٢٥٣(التلخــيص : صــاحب األصــل بعــدها, انظــر
, املنهـاج مـع )٣٩٨(, رشح تنقـيح الفصـول ص)٤/١٣٤(, املنهاج مـع اإلسـنوي )٤٥١(املنخول ص

, املخترصــ يف أصــول الفقــه البــن اللحــام )٢/٣٠٠(تح , مســلم الثبــوت مــع الفــوا)٣/٧٨(اإلهبــاج 
 ).٤/١٥٠(, رشح الكوكب املنري )٢١٥(ص

 ).٤/١١٧(أورد هذا االعرتاض وأجاب عنه ابن قاسم يف حاشيته   )٢(
 ).٢/٢٧١(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٣(
 .» وهو « : هكذا يف النسختني , واألوىل  )٤(

اخلالف يف حجية 
 السرب
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 .)١(الباقي
يف ) عىل تعليـل ذاك احلكـم )٢(]إمجاع[إن يك (أنه حجة هلام  :أي األقوال) ثالثها(و 

 .تكملة) واقبال: (يف اجلملة وإال فال, وقوله) قام(األصل املقيس عليه 
وذلك حـذراً مـن أداء  )٣( )اجلويني(أيب حممد ) ابن(م احلرمني القول إما) ذا(وعىل 

بطالن الباقي إىل خطأ املجمعني; ألنه قد يؤدي إليه فقد ال يكون يف الواقع غري ما حرصـه 
املستدل من األوصاف, وإذا بطل الباقي وهـو قـد أبطـل مـا سـواه أد إىل احلكـم عـىل 

 .)٤(عدم اإلمجاع وهو كافٍ  املجمعني باخلطأ, وإنام ضعفه لوجود الظن مع
أي ) فحسب(أي ناظــر لنفســه ) ملجتـهد(أي رابـع األقـوال أنه حجـة ) رابـع(و

   
واملرغينـاين, وحكـاه اجلـويني عـن بعـض األصـوليني,واختاره ابـن  وهو مذهب احلنفية غري اجلصـاص  )١(

, فـإن  السمعاين, وإنام رده احلنفية ألن بقاء الباقي من األوصاف بعد نفي غريه ال يثبت بـه اعتبـاره رشعـاً
بِ « : الوصف املعترب رشعاً هو ما ثبت ظهور تأثريه أو مالءمته, ذكر هذا ابن اهلامم ثم قال ه مـن قَ ـهُ فلذا ردَّ لَ

, مسلم الثبـوت )٢/٨١٦(الربهان : انظر» إىل النص أو اإلمجاع أو املناسبة  −يعني احلنفية–من متأخرهيم 
, قواطـع األدلـة )٢/١٦٢(, التلويح عىل التوضـيح )٤/٤٨(, التحرير مع التيسري )٢/٣٠٠(مع رشحه 

 ).٢/٣٠١(, الفصول يف األصول )٢٣٠, ٢/١٥٩(
 .املوافق للنظم , وهو »إمجاعاً « ): ب(يف   )٢(
, ثـم اجتـه للسـابر « : , ونصه)٢/٨١٨(الربهان   )٣( لو ثبت اتفاق القايسني عىل كون حكـمٍ يف أصـلٍ معلـالً

إبطال كل معنى سو ما رآه وارتضاه, فال يمتنع واحلال هذه أن يكون السرب مفيداً غلبة الظن يف انتهـاض 
, )٤/٢٢(التمهيـد : طاب وابن قدامـة, والطـويف, انظـر, واختار هذا القول أيضاً أبو اخل»ما مل يبطل علامً 

 ).٣/٤٠٤(, خمترص الروضة مع رشحه للطويف )٣/٨٥٧(روضة الناظر 
ه « : , وقوله)٢/٢٧١(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٤( فَ ابن السبكي, كام : مصنف األصل: يعني» وإنام ضعَّ

ف هذا القول وال غريه من األقوال كام مل يرصـح يف التقريرات, وليس يف كالم ابن السبكي ترصيح بتضعي
مـع تقديمـه عـىل غـريه يشـعر » وهو حجة للناظر واملناظر عند األكثر « : بتصحيح يشء منها,  لكن قوله
 .برجحانه عنده ومرجوحية غريه
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 .)١(دون املناظر غريه
 
 
 
ــه, )يعتمـد(خيتاره و) اآلمدي ذا(مبيناً ملن اختـار هذا القول سيف الدين :) قلت(

 .بأن ظن املناظر ال يقوم عىل خصمه )٢(له مجاعةوعلَّ 
 .انتهى. »فيه أن طريقه املتقدم موجب للظن يف نفسه « : )٣(ض املحققنيقال بع

 
 
 
 
 

   
نسـبة مل ينسبه صاحب األصل لقائل ,وقد نسبه الناظم تبعاً للزركيش والعراقـي إىل اآلمـدي , ويف هـذه ال  )١(

إذا كـان « : نظر; فإن كالم اآلمدي يف اإلحكام رصيح يف أن السرب حجة للمناظر عىل خصمه, حيث قـال
وعنـد ... الباحث مسلامً عدالً فالظاهر أنه صادق فيام أخرب به من البحث وعدم االطالع عىل وصف آخـر

وقـال أيضـاً » ... خلصمهذلك فالظاهر أنه لو كان اخلصم يعلم وجود وصف آخر ألبرزه وأظهره إفحاماً 
هذا كله يف حق املناظر, وأما الناظر املجتهد فإنه مهام غلب عىل ظنه يشء مـن ذلـك « : يف آخر هذا التقرير

, حتقيق سـيد اجلمـييل, وانظـر )٢٩١, ٣/٢٩٠(اإلحكام » فال يكابر نفسه, وكان مؤاخذاً بام أوجبه ظنه 
 ).٢/٢٠(منتهى السول : أيضاً 

, رشح الكوكب الساطع )٢/٢٧١(رشح املحيل بحاشية البناين : السيوطي والكوراين, انظرمنهم املحيل و  )٢(
 ).١/٦١٣(, الدرر اللوامع )٢/٢٣٨(

 ).٢/٢٧١(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )٣(
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ا ـــرَ  وإن يكـــنْ معـــرتضٌ قـــد أَظْهَ

  

ا كِــــرَ  وصــــفاً زيــــادةً عــــىل مــــا ذُ
  

ـــــهْ لِيَّ ـــــهَ األَهْ ـــــوا بيان ف لَّ ـــــا كَ  م
  

ـــــــهْ  يَّ لِّ ـــــــه يَصـــــــلُحُ للعِ  أي أن
ـــــتداللِهِ   ـــــقِ يف اس ـــــتدلَّ أَبْ  واملس

  

ـــ هُ ع ـــزُ  عج ـــرَ ـــى يُ ـــهِ حت  ن إبطالِ
  

يـــنِ  الوفـــاقُ بـــني ذَ ـــرَ  وقـــد يُ
  

نيِ  ا وصـــفَ  عـــىل فســـادِ مـــا عـــدَ
  

ـــــام ســـــتدلِّهِ ب ـــــن مُ ـــــى م تَفَ يٌكْ  فَ
  

ـــــنَهام هِ بي ـــــدِ اهُ مـــــن تردي ـــــرَ  أَجْ
  

وهو جـائز للمعـرتض ) قد أظهرا(عىل حرص املستدل الظني ) وإن يكن معرتض( 
بالبنـاء للمفعـول  /٩٥ل) /راكـِوصفاً زيادة عىل ما ذُ (بعد إمتام املستدل للسرب والتقسيم 

 .وألف اإلطالق, أي عىل ما ذكره املستدل من األوصاف يف األصل
لَّ (نافية ) ما( لوصفه الذي أظهـره, ) األهلية(أي املعرتض ) هبيانَ (العلامء  :أي) فواكَ

ــ األهليــة بقولــه بإقامــة الــدليل عــىل ) يصــلح للعليــة(أي الوصــف ) أنــه :أي: (وفرسَّ
فعىل املسـتدل دفعـه بإبطــال  ,طالن احلرص بإظهاره كافٍ يف االعرتاضالصالحية; ألن ب

االعرتاض عىل 
 السرب
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فـال ينقطـع ) استدالله )٢(]عىل[(ـه )املستدل أبقـ(لكن ) و(, )١(التعليـل بذلك الوصـف
أي الوصف الذي أظهـره  )عن إبطاله(بغري صلة اهلاء  )حتى يُر عجزه(بمجرد إظهاره 

قد حرصتُ فلم أجـد إال : قدمةٍ من الدليل وهي قولهمل عٌ نْ ; ألن غاية إظهاره مَ )٣(املعرتض
ولكـن يلزمـه دفـع ذلـك [ )٥(ألنه مطالبة بالدليل ;)٤(كذا وكذا, واملستدل ال ينقطع باملنع

, فـإن  )٦(]املنع بدليل يبطل علية الوصف املظهر ليتم دليله فيلزمه إبطاله عن أن يكون علةً
ذلك; ألنه ادعـى حرصـاً ظهـر بطالنـه,  ينقطع بمجرد: , وقيل)٧(عجز عن إبطاله انقطع

وعندي أنه ينقطـع إن كـان مـا « : , ثم نقل عن صاحب األصل أنه قال)٨(حكاه الزركيش
, إذ لـيس ذكـر املـذكور وإبطالـه ]وإبطاله[اعرتض به مساوياً يف العلة ملا ذكره يف حرصه 

 .انتهى. )٩(» أوىل من ذلك املسكوت عنه املساوي له
ذا أن حيرص األوصـاف « : ي االتفاق هذا, متعلق بقوله السابقأ) وقد ير الوفاق(

مـثالً منهـا, ) ما عدا وصـفني(علية أوصاف األصل ) عىل فسـاد(املتناظرين ) بني ذين(» 
أي املسـتدل ) من مستدله(بالبناء للمفعول ) فيُكتفى(وإنام خيتلفان يف تعنيُّ أحدمها للعلية 

   
 ).٢/٢٧١(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 .وهو الصواب املوافق للوزن وللنظم» يف « ): ب(يف   )٢(
, البحـر املحـيط )٢/٢٣٦(خمترص ابن احلاجب مـع رشح العضـد : و مذهب مجهور األصوليني, انظروه  )٣(

, رشح الكوكب )٢/٢٩٩(, مسلم الثبوت مع فواتح الرمحوت )٤/٤٦(, التحرير مع التيسري )٥/٢٢٨(
 ).٤٠٥(, الثامر اليوانع ص)٣/٢٧٩(, تشنيف املسامع )٢/١٠٧(, نرش البنود )٤/١٤٤(املنري 

 ).٢/٢٧١(املحيل بحاشية البناين  رشح  )٤(
 ).٢/٣١٥(حاشية العطار   )٥(
 ).ب(ما بني املعقوفتني سقط من   )٦(
 ).٢/٢٧٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(
ــوا قائلــه, انظــر  )٨( , الغيــث اهلــامع )٣/٢٧٩(تشــنيف املســامع : وكــذلك العراقــي واألزهــري, ومل يعين

 ).٤٠٥(, الثامر اليوانع ص)٣/٧١١(
 .» وأبطله « : , ونص ما بني املعقوفتني فيه)٤/٣٢٦(فع احلاجب ر  )٩(
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أي ) مـن ترديـده بيـنهام(» كتفـىيُ «نائـب فاعـل ) بـام أجـراه: (بالسرب والتقسيم, وقوله
وال حاجة إىل ضمِّ ما عدامها إليهام يف الرتديد التفاقهام عىل فسـاده ,»ما«الوصفني, بيان لـ 

 .)١(العلة إما هذا أو ذاك, ال جائزٌ أن تكون ذاك لكذا فتعني أن تكون هذا: بل يقول
علة املعنـى الـذي ذكرتُـه أنـا والـذي اتفقنا عىل أن ال: فلو قال« : قال الويل العراقي

: )٢(ذكرته أنت وترجحت علتي بكذا, فقال القايض أبو الطيب يف مناظرته مـع القـدوري
ال يكفي, فإن اتفاقي معك عىل أن العلة أحد املعنيني ليس دليالً فإن إمجاعنا لـيس بجحـة 

 .)٣(»يكفي ذلك لقطع املنازعة : إنام احلجة يف إمجاع األمة, وقال القدوريو
 
 
 
 
 
 

   
 ).٢/٢٧٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
هو أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر, أبو احلسن البغدادي, املعروف بالقدوري صاحب املخترص املشـهور   )٢(

كتبـت عنـه, وكـان  ": , قال اخلطيـبهـ, وتفقه عىل أيب عبد اهللا اجلرجاين٣٦٢يف الفقه احلنفي, ولد سنة 
, وكان ممن أنجب يف الفقه لذكائه, وانتهت إليه بالعراق رياسة أصحاب أيب حنيفة وكان حسـن .. صدوقاً

رشح خمترص الكرخي, والتجريـد يف اخلـالف : , من تصانيفه أيضاً "مديامً لتالوة القرآن .. العبارة يف النظر
 .هـ٤٢٨بينهم وبني الشافعية, تويف سنة 

, )٤/٤٦٠(, األنساب البن السـمعاين )١/٩٣(, اجلواهر املضية )٥/١٤٠(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف  
 ).١/٤٧(وفيات األعيان 

, وانظـر منـاظرة القـايض أيب الطيـب )٣/٢٧٩(تشنيف املسامع : , وانظر أيضاً )٣/٧١١(الغيث اهلامع   )٣(
 ).٤٥−٥/٤٢(ية الكرب البن السبكي طبقات الشافع: للقدوري وقوله هذا وجواب القدوري يف
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ي ــــدِ ــــا يب ــــالِ منه ــــرقُ اإلبط  وط
  

ــردِي ــفٌ ط ــفَ وص ــذا الوص ــأنَّ ه  ب
  

هْ كورَ  ولــــو بــــذاكَ احلكــــمِ كالــــذُّ
  

هْ  ــــرَ ــــى حتري ــــيمن نَحَ ها ف  وضــــدِّ
  

ا ــــرَ ــــاً االَّ يظه ــــا أيض ــــدَّ منه  وعُ
  

ا  وجــــهُ مناســــبةِ مــــا قــــد أهــــدرَ
  

ــا ــتُ م ضْ ــتدلِّ خُ ــولُ املس ــفِ ق  ولْيَكْ
  

ــــبتُ مو ــــبة ص ــــىل املناس ــــاع  مهِ
  

ــــانتحال ــــرضٌ ف ــــدْ متع عُ ــــإِن يَ  ف
  

ـــال )١(عـــن ـــد خَ  املناســـبةِ أيضـــاً ق
  

 لــــيسَ ملــــن ســــبيلُه اســــتداللُ
  

ــــــــا ألنــــــــه انتقــــــــالُ   بياهنُ
  

ــــه بديَ هُ أن يُ َ ــــربْ حْ سَ جِّ ــــرَ ــــن يُ  لك
  

ـــــه يَ ـــــهِ يف التعدِ وافقـــــاً بحكمِ  مُ
  

ويبطـل الـذي « : , وهـذا مـرتبط بقولـه)٢(لعلية الوصف كثـرية) وطرق اإلبطال( 
   
 .ـ هو ما أثبته» ب«, وهو خطأ, والصواب ـ كام يف »عىل«): أ(يف   )١(
, املخترصـ مـع )٣/٣٣٥(اإلحكـام : وسامها اآلمدي وابن احلاجب طرق احلذف,  انظر هـذه الطـرق يف  )٢(

ــد  ــيط )٢/٢٣٧(رشح العض ــر املح ــر )٥/٢٢٨(, البح ــري التحري ــواتح ا)٤/٤٦(, تيس ــوت , ف لرمح
 ).٤/١٤٦(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٩٩(

بعض طرق 
إبطال علية 
األوصاف 

املحصورة التي ال 
 تصلح للعلية 
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 : »الخ  /٩٦ل.. /حهصال
أي من جـنس ) بأن هذا الوصف وصف طردي(أي يظهر ويبني ) يبدي(أنه ) منها(

لم من الشارع إلغاؤه فإنه ال اعتبـار هبـام يف  )١(إما يف مجيع األحكام كالطول والقرص ,ما عُ
ا فـال يعلـل ال الكفارة وال العتق وال غريهيشء من األحكام ال يف القصاص وال اإلرث و

, وإهبام  ) بـذا(كـان ) ولـو: (ما يف ذلك احلكم بخصوصه, وهذا معنـى قولـهحكم أصالً
نحـى (وهو األنوثة, فإهنام مل يُعتربا يف مـن ) كالذكورة وضدها(خاصة ) احلكم() ـك(لـ

يف الشـهادة والقضـاء  ]ااعتُرب[أي عتق العبد فال يعلل هبام يشء من أحكامه, وإن ) حتريره
 .)٢(واإلرث ووالية النكاح

يف حصـول األجـر, فـرو  ]اعتربمهـا[وقد ينـازع يف هـذا بـأن الشـارع  «: )٣(قيل
من أعتق مسلامً أعتقه اهللا من النار, ومن أعتق أمتني مسلمتني أعتقـه اهللا مـن : ((الرتمذي

دَّ )٤(» ))النار والكالم يف األحكـام  ,بأن التفاوت بينهام يف األجر من أحكام اآلخرة )١(, ورُ
   
 ).٤٠٨(الثامر اليوانع ص: انظر.وكالبياض والسواد  )١(
فيه تسامح, فإن املعترب » وإن اعتربا يف الشهادة والقضاء « :  , وقوله)٢/٢٧٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

كالذكورة يف أحكـام العتـق, إذ هـي «  :الذكورة وحدها, وأما األنوثة فغري معتربة, ونص عبارة الزركيش
, )٣/٢٨٠(تشـنيف املسـامع »  ملغاة فيه مع كوهنا معتربة يف الشهادة والقضاء وواليـة النكـاح واإلرث 
 .وكأن الشارح املحقق أراد اعتبار الرشع الفرق بينهام فعرب بالتثنية لذلك

 .» اعتربها « وفتني هو فيه بلفظ , وما بني املعق)٣/٢٨٠(قائله هو الزركيش يف تشنيف املسامع   )٣(
, من حـديث أيب أمامـة )١٥٤٧(سنن الرتمذي , كتاب النذور واأليامن , باب ما جاء يف فضل من أعتق,   )٤(

أيام امرئ مسلم أعتق امرأ مسلامً كان فكاكه مـن النـار, جيـزي كـلُّ : (ولفظه وغريه من أصحاب النبي 
تق امرأتني مسلمتني كانتا فكاكه من النار, جيزي كل عضو منهام عضو منه عضواً منه, وأيام امرئ مسلم أع

سـنن الرتمـذي » هـذا حـديث حسـن صـحيح غريـب مـن هـذا الوجـه « : قال الرتمذي.. ) عضواً منه 
, والنسـائي يف الكـرب )٣٩٦٧(, وله شاهد مـن حـديث كعـب بـن مـرة أخرجـه أبـو داود )٤/١٠٠(
طـاع, وقـد صـحح األلبـاين  احلـديث يف صـحيح اجلـامع , ويف سنده انق)٢٥٢٢(, وابن ماجه )٤٨٦٣(

 ).٢٧٠٠(الصغري 



אאאאאFאE א 

 

 .تق الواجب يف الكفارة وغريهاالدنيوية من الع
دَّ منها( أي الوصف ) أيضاً اْن ال يظـهرا وجه مناسـبة ما(أي من طرق اإلبطال ) وعُ

ذف عن االعتبار للحكم بعـد البحـث عنـه النتفـاء مثبـت  )٢( )]هدرا[قد (الذي  أي حُ
 .)٤(كام تقدم )٣(للعلية بخالف عدم الظهور يف اإليامء فإنه ال يقدح

طَ « : سالمقال شيخ اإل ِ ألنـه ملـا تعـددت فيـه −أي ظهـور املناسـبة هنـا−وإنام اشرتُ
األوصاف احتيج إىل بيان صالحية بعضها للعليـة بظهـور املناسـبة فيـه, فاشـرتاطه هنـا 
ف  لعارض ال بناء عىل أن العلة بمعنى الباعث فال ينايف ما مرَّ من ترجيح أهنا بمعنى املعـرِّ

 .انتهى. )٥(»
يف البحـث عنـه فــ ) خضـت(فيه  )قول املستدل(هور مناسبته يف عدم ظ) وليكفِ (

بْتُ (نافية ) ما( , )٧(أي ما يوقع يف الوهم, أي الـذهن) مومها( )٦(أي نلت) عىل املناسبة صِ
−كام قاله بعـض املحققـني−, فحاصله )٨(يعني مل أجد ما يوهم املناسبة فتعني علية الباقي

  =  
, وهلذا خص األنصاري اعتبـار الـذكورة يف العتـق باألحكـام )٣/٧١٢(هو ردُّ العراقي يف الغيث اهلامع   )١(

 ).٤٠٧(الثامر اليوانع ص: , وانظر أيضاً )١٢٢(غاية الوصول ص: األخروية, انظر
 .» ا أهدر« ): ب(يف النظم ويف   )٢(
 ).٢/٢٧٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 . )٣٤٠(ما تقدم ص: انظر  )٤(
 .ب /١٤٤حاشية األنصاري ل  )٥(
 ).٧/٤٣٤(» صوب « لسان العرب, مادة : , انظر» أصاب « وهو لغة يف » صاب « من » صبت « : قوله  )٦(
به عىل أنه ليس املـراد بـالوهم  −ي الشارحيعن–نبَّه « : , قال البناين )٢/٢٧٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(

 ).٢/٢٧٢(حاشية البناين » الطرف املرجوح, بل الذهن 
تشـنيف » لغلبة الظن بذلك  « : , وقال الزركيش)٢/٢٧٢(لالنحصار فيه, تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٨(

 ).٣/٢٨٢(املسامع 
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النفي وباالنحصار يف اإلثبات ومل ينظر فيـه لكونـه أن املستدل استدل بعدم املناسبة يف  )١(
بل منه )٢(مناسباً أو ال; ألنه متى انتفى غريه انحرص فيه وهو كافٍ  ألنه عـدل ذلك , وإنام قُ

 .)٣(ل للنظرمتأهِّ 
عـن (أي ادعـى أن الوصـف الـذي أبقـاه املســتدل  ) فإن يعد معـرتض فـانتحال(

أي ) ملـن سـبيله اسـتدالل(أي ال جيـوز ) لـيس(ومل تظهر فيـه فــ ) املناسبة أيضاً قد خال
مـن ) انتقال(أي بيانه املناسبة ) ألنه(مناسبة الوصف املبقى;  /٩٧ل/أي ) بياهنا(املستدل 

, واالنتقـال يف املنـاظرة ممتنـع ألدائـه إىل االنتشـار فيهـا )٤(طريق السرب إىل طريق املناسبة
 .)٦(فيؤدي إىل إخفاء احلق, إذ هو مظنة الغضب واحلمية )٥(املحذور يف اجلدل

بسكون احلاء للوزن, أي جيوز له أو جيب ) يرجحْ (للتعارض بني السربين ) لكن(و 
بـأي يشء مـن وجـوه الرتجـيح  سرب املعرتض النايف لعليـة املبقـى عىل) سربه(أن يرجح 
فـريجح ) موافقاً بحكمه يف التعدية(أي وصفه احلاصل من سربه ) أن يبديه: (اآلتية, منها

   
 .هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين  )١(
 ).٢/٢٧٢(لرشبيني عىل البناين تقريرات ا  )٢(
 ).٢/٢٧٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
, رشح )٥/٢٢٨(, البحـر املحـيط )٢/٢٣٨(, رشح العضـد )٣/٣٣٧(اإلحكـام : انظر هذه املسـألة يف  )٤(

 ).٤/١٤٩(الكوكب املنري 
 ).٢/٢٧٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
مـع –ع املستدل من بيان مناسبة الوصف املبقى بقولـه يف التحريـر حاشية العطار, وقد ضعف ابن اهلامم من  )٦(

ملا اختلف حاله, أي املعلل, بحقيقة املعارض, من املعـرتض فكأنـه, أي : وقد يقال« ): ٤/٤٧( –التيسري 
يعني عدم االنتقـال –التعليل, ابتداء غري التعليل األول, فال يرض ذلك االنتقال, مع أهنا, أي هذه الطريقة 

دُّ من  عَ مسلك إىل مسلك آخر طريقة حتسينية غري رضورية, فإن انتقل من السرب إىل اإلخالة فله ذلك, وال يُ
 .» ذلك انقطاعاً 
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 .)١(ن وصفه موافق لتعدية احلكم ووصف املعرتض موافق لعدم التعديةبأ
 
 
 
 
 
 

, وسـيجيء يف )٣(ألن التعدية أوىل لعموم حكمهـا وكثـرة فائـدهتا «: )٢(قال السعد          
ياً عىل األقل   .)٤(»باب الرتجيح ترجيح األكثر تعدِّ

 
 
 

   
, رشح الكوكـب )٥/٢٢٨(, البحـر املحـيط )٢/٢٣٧(, املخترص مع رشح العضد )٣/٢٣٨(اإلحكام   )١(

 ).٤/١٤٩(املنري 
 ).٢/٢٣٨(عضد حاشيته عىل رشح ال: هو التفتازاين , انظر  )٢(
مها سواء, ويف املسألة مـذاهب : القارصة أرجح, وقيل: مذهب األكثر ترجيح املتعدية عىل القارصة, وقيل  )٣(

) ٢/١٢٦٥(, الربهـان )٢٤٢(اللمـع ص: أخر, انظر خالف األصوليني يف هـذه املسـألة وأدلـتهم يف 
البحـر ) ٢/٢/٦٢٥(صـول , املح)٥٥٢(, املنخول ص)٢/٤٠٤(, املستصفى )٢/٢٣٧(قواطع األدلة 

, رشح الكوكـب املنـري )٥/١٥٣٣(, العـدة أليب يعـىل )٤/١٤٦(, كشـف األرسار ) ٦/١٨٢(املحيط 
 ).٦٣(, مجع اجلوامع ص)٤/٧٢٣(

, رشح الكوكــب املنــري )٤/٣٣٦(اإلحكــام لآلمــدي : , وانظــر)٢/٣١٧(املخترصــ مــع رشح العضــد   )٤(
اسدة, ألن الرتجيح إنام هو باملعـاين ال بالصـور كثـرة , وعده احلنفية من وجوه الرتجيحات الف)٤/٧٢٣(

 ).٢/٣٢٩(, مسلم الثبوت مع الفواتح )٤١٩(فتح الغفار ص: وقلة, انظر
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ـــــامسْ  ـــــ اخل ـــــاملنَ  ةُ اإلخالَ هْ بَ اسَ
ـــــدُّ  ـــــوحَ ـــــ نيُ ه تعي ـــــأنْ علَّ ةٍ ب

ـــ ـــ عَ مَ ـــ هِ كونِ ـــوادحِ مِ ـــ ن الق مْ لِ سَ
ــــــحتَ  ــــــتقاللِ  قُ قُّ ــــــاألمرِ  هِ اس ب

ــــمِ   ــــ والس ــــاملَ  ريجِ ختَ ــــآيِ  اطِ نَ هْ بَ
ـــأَ  ـــنَ مُ  دَ بْ َ  ةَ بَ اسَ ـــرتَ ـــد اق ـــا ق نْ م

ــــمخــــرٍ وفُ  إســــكارُ  هُ مثالُــــ مْ هِ
ـــ ـــدِ مِ ـــريِ  ن فق ـــم ِغ ـــه بحك ربِ السَّ

ألشهر , وا)٢(ه, إذا جعله ظناً لَ اَ أخَ  :مصدر )١( )اإلخالة(من مسالك العلة ) اخلامس(
 .)٣( )املناسبة(ألشهر تسمية هذا املسلك وا

   
 ).٥/٢٠٦(البحر املحيط » وهي عمدة كتاب القياس وغمرته وحمل غموضه ووضوحه « : قال الزركيش  )١(
, وأخلْت السحابة, إذا رأيتَهـا خميلـة للمطـر, أخالت السحابة, إذا كانت ترجى للمطر: ومنه قول العرب  )٢(

, أي: وأصله , لسـان العـرب )١/١٨٠(أسـاس البالغـة : ظنـه, انظـر: خال اليشء خيالـه خـيالً وخميلـةً
 ).١٨٦(, املصباح املنري ص)٤/٢٦٥(

, البحر )٣/٣٣٨(, اإلحكام )٢/٢٩٦(, املستصفى )٢/١٤٣(, قواطع األدلة )٢/٨٠٥(الربهان : انظر  )٣(
ــوقعني )٢/١٤٨(, التوضــيح رشح التنقــيح )٢/٢/٢١٧(, املحصــول )٥/٢٠٦(ط املحــي    =, أعــالم امل

: املسلك اخلامس
 املناسبة
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 .)١(املالءمة :وهي لغةً 
 .مالءمة الوصف املعني للحكم أو ما يعلم من تفسري املناسب اآليت :واصطالحاً 

 .)٢(وسميت مناسبة الوصف باإلخالة ألن هبا خيال أي يظن أن الوصف علة
 .)٣( »رعاية املقاصد أيضاً وبباملصلحة واالستدالل وتسمى  «: قال يف رشح اللب

أي راجعة, يعني أن استخراج العلة املناسبة هبذا املسلك ) والِ ْسم ختريج املناط آيبة(
اط نَـ, فاملَ )٥(, من النوط وهـو التعليـق)٤(ألنه إبداء ما نيط به احلكم ;يسمى بتخريج املناط

 .)٦(ناط فسيأتيانمفتوح امليم, أما تنقيح املناط وحتقيق امل
ه(  للعلـة نيِّ عَـبني املُ ) تعيني علة بأن أبد مناسبة ما(أي تعريف ختريج املناط ) وحدُّ

 .)٧(علة احلكم هي هذا الوصف :بينهام, كأن يقول) قد اقرتن(واحلكم و

  =  
, رشح الكوكـب املنـري )٤/٣٥٣(, املوافقـات )٢/٧٢٥(, املسودة )٣/٨٤٨(, روضة الناظر )٢/٤٦(
)٤/١٥٢.( 

فـأطلقوا احلنفيـة فقـد فرقـوا بيـنهام,  مـاأ ,عدم التفريق بني املناسبة واإلخالة هو مذهب الشافعية: تنبيه 
املناسبة عىل ما ثبت اعتبارها رشعاً وتأثريها, وأطلقوا اإلخالة عىل مامل يظهر اعتباره وتـأثريه ال بـنص وال 

 ).٢/٣٠٠(, فواتح الرمحوت )٤/٣٨(التحرير والتيسري : انظر. إمجاع, وجعلوا األول حجة دون الثاين
 ).١٤/١٩(, لسان العرب )٦٠٢(املنري ص املصباح: انظر. يقاربه شبهاً : هذا يناسب هذا, أي: يقال  )١(
 ).٣/٧١٣(, الغيث اهلامع )٣/٢٨٣(تشنيف املسامع   )٢(
 ).٥/٢٠٦(البحر املحيط : , وانظر)١٢٢(غاية الوصول ص  )٣(
, )٣/٣٨٠(, اإلحكـام )٢/٢/٣٠(, املحصـول )٢/٢٣٣(املستصـفى : انظر تعريـف ختـريج املنـاط يف  )٤(

, التحريـر مـع )٢/١٦٣(, التلـويح عـىل التوضـيح )٣/٨٠٥( , روضة الناظر)٥/٢٥٧(البحر املحيط 
 ).٣٨٩(, رشح تنقيح الفصول ص)٤/٢٠٠(, رشح الكوكب املنري )٤/٤٣(التيسري 

ط « لسان العرب : انظر  )٥(  ).١٤/٣٢٨(» نَوَ
 . )٤٣٠, ٤٢٨(انظر تعريفهام ص  )٦(
 ).٢/٣١٧(حاشية العطار   )٧(
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, وباالقرتان إبـداؤها يف املبقـى يف )١(وخرج بقيد اإلبداء تعيني العلة بالطرد أو الشبه
 .)٢(السرب

ـ(يف العليــة ) من القــوادح(أي املعـني ) كونه(بسـكون العـني ) معْ ( وهـذا ) ملِ سَ
, لكنـه حـدَّ بـه املناسـبة وسـامها ختـريج  القيد واالقرتان مزيدان عىل ابن احلاجب يف احلدِّ

وهو تعيني العلة بمجـرد  :ختريج املنـاط :اإلخالة واملناسبة, ويسمى «: , فإنه قال)٣(املناط
 .انتهى .)٤(»اسبة من ذاته ال بنص وال غريه إبداء املن

لقـول  )٦(ته فيام مرَّ بـام يوافـق صـنيع األصـللْ وَّ إال أين أَ  )٥(وصنيع الناظم قريب منه
 .)٧(»إنه أقعد  «: املحقق

ألن االقـرتان لبيـان أن املناسـبة معتـربة يف التعليـل ال لبيـان  «: قال شيخ اإلسـالم
, وألن حقيقتها, وألن تسمية االس /٩٨ل/ تخراج خترجياً أنسب من تسمية املناسبة خترجياً

أنـه تعريـف لليشـء بنفسـه فـاحتيج  ابن احلاجب أخذ املناسبة يف حدِّ املناسبة فورد عليه 
لجواب بأن املحدود املناسـبة بـاملعنى االصـطالحي واملـأخوذ يف احلـدِّ املناسـبة بـاملعنى ل

 .)٨( » ملناط فسلم من االعرتاضاللغوي, وابن السبكي أخذها يف تعريف ختريج ا
   
: , وانظـر)٤٠٢(, وتعريف الثاين)٤٢١(تعريف األول ص: ك, انظرومها املسلكان اآلتيان بعد هذا املسل  )١(

 ).٣/٧١٤(, الغيث اهلامع )٣/٢٨٢(تشنيف املسامع 
 ).٢/٣١٧(ب, حاشية العطار /١٤٤حاشية األنصاري ل  )٢(
 ).٣/٧١٤(, الغيث اهلامع )٣/٢٨٤(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٢٧٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 ).٢/٢٣٨(حلاجب مع رشح العضد خمترص ابن ا  )٤(
والسـم ختـريج « : يعني أنه قريب من قول ابن احلاجب , حيث جعل ختريج املناط مرادفاً للمناسبة بقولـه  )٥(

 .» املناط آيبة 
: انظـر» يعني أن استخراج العلة املناسبة هبذا املسلك يسمى بتخريج املناط « : بقوله يف رشح عبارة الناظم  )٦(

 .قة الصفحة الساب
 ).٢/٢٧٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(
 .أ/١٤٥حاشية األنصاري ل  )٨(



אאאאאFאE א 

 

أي استخراج علية اإلسكار من النص الـدال ) إسكار مخر(أي ختريج املناط ) مثاله(
فهـو إلزالتـه العقـل  )١( ))كـل مسـكر حـرام(( :عىل حتريم اخلمر, وهو حـديث مسـلم

املطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقرتن هبا وسلم مـن القـوادح, وباعتبـار املناسـبة يف 
ينفصـل عـن  املثال الذي فيه االقرتان املخصوص وهو ترتيب احلكـم عـىل الوصـف هذا

فقط, ولـو اعتـربت املناسـبة ; ألن الرتتيب هو االقرتان املخصوص )٢(الرتتيب من اإليامء
 ., تأمل)٣(لكان هو املناسبة مع االقرتان وذلك هو املناسبة التي هي املسلك

 
هـذا  )بــ( )٤(الوصــف املناسـب يف العليـةأي اسـتقالل ) وفهـم حتقق اسـتقالله(

أي التتبـع احلقيقـي ال ) بحكم السرب(من األوصاف ) من فقد غريه( :بيَّنـه بقـوله) األمر(
ألن هذا القول  ;)٥(خضت فلم أجد غريه, واألصل عدمه, كام مرَّ يف السرب :بقول املستدل

, واملقصود هنا )٦(مناسبة غريهال يثبت االستقالل, إذ هو ليس مبنياً عىل الوجدان بل عدم 
, وهناك النفي , وهذا الكالم كـام قالـه بعـض املحققـني )٧(اإلثبات فال بد من مستند قويٍ

بيان لدفع االعرتاض الوارد عىل املناسبة وهو إبداء املعرتض ما يكون جـزء علـة أو علـة 
ن االنتقـال أل ;أخر بناء عىل تعددها, وليس يف هذا التحقق انتقال مـن طريـق إىل آخـر

عَ  نـِ    املحذور هو االنتقال يف اإلثبات الذي هو بصدد طريقه ال يف بيان االستقالل, وهلـذا مُ
, ومسـلم, كتـاب )٤٣٤٣(أخرجه البخاري, كتاب املغـازي, بـاب بعـث أيب موسـى ومعـاذ إىل الـيمن   )١(

 . , من حديث أيب موسى األشعري )٢٠٠١(األرشبة, باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام 
 ).٢/٢٧٣( بحاشية البناين رشح املحيل  )٢(
 ).٢/٢٧٣(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٣(
, غاية )٤/١٥٦(رشح الكوكب املنري : , وانظر رشح هذه املسألة يف)٢/٢٧٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

 ).٤١١(, الثامر اليوانع ص)٣/٧١٤(, الغيث اهلامع )٣/٢٨٤(, تشنيف املسامع )١٢٢(الوصول ص
 ).٣٤٤(ما سبق ص: انظر  )٥(
 ).٢/٢٧٤(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٦(
أي إثبات الوصف الصالح » املقصود هنا اإلثبات « : وقول املحيل) ٢/٣١٨(رشح املحيل بحاشية العطار   )٧(

 ).٢/٢٧٤(حاشية البناين : انظر. أي نفي ماال يصح» وهناك النفي « : للعلية, وقوله
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م, حيث املقصود هبا اإلثبات  .)١(املستدلُّ من بيان املناسبة فيام تقدَّ
 
 
 
 

 
 

ـــــبُ هْ أمـــــا املنُاسِ و إفـــــادَ  فـــــذُ
  

هْ  ــــــادَ ــــــالءِ عَ ق ــــــلَ العُ مَ فِعْ  الَءَ
  

ـــاً ـــبَ نفع لَ ـــا جَ ـــلَ م ـــعوقي فَ  ْأو دَ
  

ـــعْ  ضَ ـــامً وَ سْ ـــه رَ ـــدٍ ل ـــو زي اً أب َّ  رضَ
ـــهِ مــــالو عــــىل العقــــولِ    بقولـِ

  

بولِ  ضَ بــــــادَروه بــــــالقَ ــــــرِ  عُ
  

ـــبِطُ نضَ ـــاهرٌ مُ ـــفٌ ظ ـــلَ وص  وقي
  

ـــبِطُ  يـــهِ يَضْ  )٢(مـــن ابتنـــا احلكـــمِ علَ
  

ـد )٣( ]العقلِ [يف  ـهُ قُصِ  ْمـا يصـلُحُ كونُ
  

ــدّ  ــعِ ضِ فْ ةٍ أو دَ ــلَحَ ص ــن مَ ــع م  للرش
  

ـــاً  يَّ فِ ـــإن خَ ـــرْ ف ـــبْطٍ نُظِ ـــال ضَ  أو ب
  

 ْ الزمــــاً وهـــــو املَظِنَّـــــةُ اعتُـــــربِ  مُ
  

 :ثم رشع يف تعريف املناسب ألنه املقصود, ويعرف منه أيضاً تعريف املناسبة, فقال 
 :فيه تعريفات) فـ(املأخوذ من املناسبة املتقدمة ) أما املناسب(

مَ فعـل العقـالء عـادة(أنـه  :أحدها دونه لتحصـيل بحيـث يقصـ )٤( )ذو إفـادة الءَ
   
 ).٢/٢٧٤(البناين  تقريرات الرشبيني عىل  )١(
 .والصواب ما هنا» ينضبط « ) ب(يف   )٢(
 ).ب(وهو خطأ صححته من » الفعل « يف األصل   )٣(
ذكر هذا التعريف الرازي واهلندي والزركيش وصاحب األصل يف اإلهباج والتفتازاين, وذكر أنه قول مـن   )٤(

   =عتمد قول األشـعري يف عـدم تعليلهـا اختـار وملا كان امل« : مل يعلل أفعال اهللا تعاىل بالغرض, قال العراقي

 حد املناسب
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هذه اللؤلؤة مناسبة هلذه اللؤلؤة, بمعنى أن مجعها معها يف  :, كام يقال)١(مقصود خمصوص
فمناسبة الوصـف للحكـم املرتتـب  ,)٢(مثله /٩٩ل/سلك موافق لعادة العقالء يف فعل 

 .)٣(عليه موافقة لعادة العقالء يف ضمهم اليشء إىل ما يالئمه
لإلنسـان ) مـا جلـب(أنـه  :)٤(»املنهاج«البيضاوي يف أي قاله ) قيـل(ما  :الثاين) و(

يِّدَ باإلنسان) رضاً (عنه ) نفعاً أو دفع(  .)٦(لتعايل اهللا عز وجل عن االنتفاع والرضر ,)٥(وقُ
ال [وقد اعرتض هـذا التعريـف بـأن فيـه تفسـري العلـة بـاحلكم  «: )٧(قال العراقي

إجيـاب القصـاص, واجلالـب املناسب من أوصاف العلة, كالقتـل يناسـب  )٨(]بالوصف
نفعة بقاء احلياة ودافع لرضـ ملللنفع والدافع للرضر هو احلكم, كإجياب القصاص جالب 

إنه الوصف املفيض إىل ما جيلب لإلنسان نفعـاً أو  :)٩(التعدي, فلذا قال بعضهم يف تعريفه
, ومع ذلك اعرتضه شيخنا اإلمـام مجـال الـدين اإلسـنوي  بـأن فعـل )١٠(يدفع عنه رضراً

  =  
بيان أن الصـواب هـو أن اهللا سـبحانه ال يفعـل وال  ,)٤(, تعليق )٢٢١(, وقد سبق ص» املصنف األول 

, )٥/١٩٨(, البحر املحيط )٨/٣٢٨٧(, هناية الوصول )٢/٢/٢١٩(املحصول : حيكم إال حلكمة, انظر
, تشــنيف املســامع )٣/٧١٦(, الغيــث اهلــامع )٢/١٣٤(, التلــويح عــىل التوضــيح )٣/٥٤(اإلهبــاج 

)٣/٢٨٦ .( 
 ).٣/٧١٥(الغيث اهلامع   )١(
, رشح املحـيل بحاشـية البنـاين )٢/٢/٢١٩(املحصـول : هذه اجلبة تناسب هذه العاممة, انظر: وكام يقال  )٢(

 ).٣/٧١٥(, الغيث اهلامع )٣/٢٨٤(, تشنيف املسامع )٢/٢٧٤(
 ).٢/٢٧٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 ).٥٩(منهاج الوصول ص  )٤(
 .املرجع السابق, نفس الصحيفة: مقيِّده به هو البيضاوي, انظر  )٥(
 ).٣/٧١٥(, الغيث اهلامع )٣/٢٨٥(تشنيف املسامع : انظر  )٦(
 ).٣/٧١٥(يف الغيث اهلامع   )٧(
 .الخ» .. ألن الوصف« : أ/١٢٣يف نسختي الغيث اهلامع املطبوعة واملخطوطة ل   )٨(
 ).٨/٣٢٨٧(, هناية الوصول )٢/٢/٢١٨(املحصول : نظرا  )٩(
 ).٤/٧٨(هناية السول   )١٠(
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ليس جالباً وال دافعاً بل اجلالب والدافع املرشوعية, وفيام اعرتض به نظـر, فلـيس فيـه أن 
ألن القتـل مناسـب  ;التعريف جالب دافع, وإنام فيه أنـه مفـضٍ إىل ذلـك وهـو صـحيح

 .)١(»إلجياب القصاص ومفضٍ إليه بمرشوعية ذلك 
لـه (من احلنفيـة  )٢(سى الدبويسعبداهللا بن عمر بن عي) أبو زيد(ما اإلمام  :والثالث
أصـحاب ) لـو عـىل(أي مالئـم ) مـا(هـو ) :بقولـه( )٣(»البديـع«يف كتابه ) رسامً وضـع

رِض( , وبنـى عليـه أنـه )٤(من حيث التعليل بـه) بالقبول(وتلقوه ) بادروه(لـ ) العقول عُ
بالقبول, وتلقـي ال يتلقاه عقيل  :يمتنع التمسك باملناسبة يف مقام املناظرة, إذ يقول اخلصم

إذ العاقل ال يكابر نفسه يف ما يقيض به  ;عقلك له به ال يصري حجة, وأما يف مقام النظر فال
دَّ بأن املراد تلقي العقول من حيث هي ال عقل املناظر, ومتى كان ظاهر املناسـبة عقله, ورُ 

   
 ).٤/١٢٣(وأجاب بنحو هذا اجلواب ابن قاسم يف حاشيته   )١(
بليدة بني بخـار : اسمه عبيد اهللا, والدبويس نسبةً إىل دبوسة: هو أبو زيد عبداهللا بن عمر الدبويس, وقيل  )٢(

أكابر فقهاء احلنفية, كان يرضب به املثل يف النظر واستخراج احلجج, من وسمرقند, القايض العالمة, من 
 .هـ٤٣٠تقويم األدلة, وتأسيس النظر, واألرسار, تويف سنة : مؤلفاته

, تـاريخ )١٧/٥٢١(, السـري )٢/٢٣(, وفيـات األعيـان )٢/٤٩٩(اجلـواهر املضـيئة : انظر ترمجتـه يف  
 ).٣/٤٠٦(, الشذرات )٢٩/٢٨٩(اإلسالم 

اختصار السم كتاب للشيخ أمحد » البديع « سبة املؤلف رمحه اهللا هذا الكتاب إىل الدبويس سهو منه, فإن ن  )٣(
بن عيل البغدادي, املعروف بابن الساعايت, وهـو خمترصـ لطيـف مجـع فيـه مؤلفـه بـني أصـول البـزدوي ا

رشحه مجع من احلنفيـة بديع النظام اجلامع بني أصول البزدوي واإلحكام, وقد : واإلحكام لآلمدي وسامه
يعنـي تعريـف الـدبويس −وهـو : » البديع « قال يف « : والشافعية جلمعه بني الطريقتني, وعبارة الزركيش

, »تقويم األدلـة « الخ, وقول الدبويس هذا نسبه ابن أمري احلاج إىل كتابه » .. −أقرب إىل اللغة–للمناسب 
أعثر عليه, فلعله يف نسخ أخر من الكتاب, واهللا أعلم,  وقد بحثت عنه يف مظانه من التقويم املطبوع فلم

 ). ١/٣٣٩(, اجلواهر املضيئة )٢/١٩٩١(, كشف الظنون )٣/٢٨٦(تشنيف املسامع : وانظر
مـن ) ٢٧(انظـر ص  , و)٢/٦٢١( −وهو اسـم آخـر للكتـاب−» ة الوصول هناي« بديع النظام أو : انظر  )٤(

, وابـن احلاجـب يف املخترصـ )٣/٣٣٨(اآلمدي يف اإلحكـام  مقدمة املحقق, وذكر تعريف أيب زيد أيضاً 
التقريـر والتحبـري : , وابـن اهلـامم يف التحريـر, انظـر)٥/٢٠٦(, والزركيش يف البحر املحيط )٢/٢٣٩(
)٣/١٤٣.( 
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 .)١(إذ املدار عىل الظن, فإنكار اخلصم حينئذٍ عناد ;كفى يف تلقي القبول
, بـل )٢(أي قاله اآلمدي وابن احلاجب واختاره شيخ اإلسـالم) قيل(ما  :الرابع)و(

خـرج هبـام اخلفـي وغـري ) ظـاهر منضـبط(ولو حكمـة ) وصف( :نسبه إىل املحققني أنه
بط( )٣(املنضبط فال يسمى مناسباً  أي حيصل مـن ترتيـب احلكـم ) من ابتنا احلكم عليه يَضْ

 قصـد( )٤(»يضـبط«: فاعـل) مـا يصـلح كونـه( :وقولـه) يف العقـل(عىل ذلك الوصف 
) أو دفـع ضـدّ (سببها  وأأي لذة ) مصلحة(حصول ) من(يف رشعية ذلك احلكم ) للرشع

 .)٥(أي مفسدة أمل أو سببه, والكل دنيوي وأخروي
فالوصف يف هذا التعريف شامل للعلـة إذا كانـت حكـامً  « :)٦(»رشح اللب«قال يف 

   
, )٣/٢٨٦(, تشـنيف املسـامع )٣/٣٣٨(اإلحكـام : , وانظـر)٢/٢٧٥(تقريرات الرشبيني عىل البنـاين   )١(

 .ب/١٤٥, حاشية األنصاري ل)٣/٧١٦(الغيث اهلامع 
 ).١٢٣(, غاية الوصول ص)٢/٢٣٩(, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٣/٣٣٩(اإلحكام   )٢(
 ).٣/٧١٧(, الغيث اهلامع )٣/٢٨٧(تشنيف املسامع   )٣(
ف اهلندي هذا التعريف بأنه اعترب يف ما هية املناسبة ما هو خـارج ب, وقد ضعَّ /١٤٥حاشية األنصاري ل  )٤(

املناسـبة مـع االقـرتان : نها, وهو اقرتان احلكم بالوصف, وهو خارج عن ماهية املناسبة بـدليل أن يقـالع
, وقد جياب )٨/٣٢٩٠(هناية الوصول : دليل العلية, ولو كان االقرتان داخالً يف املاهية ملا صح هذا, انظر

لكالم عن مسـالك العلـة, عـىل أن عنه بأن املقصود تعريف املناسب الصالح للعلية, ال مطلق املناسب إذ ا
وهـذه القاعـدة  −وهي أن يكون جامعـاً مانعـاً  –اعرتاض اهلندي مبني عىل قاعدة املنطقيني يف وضع احلد 

ومجلةٌ من قواعد املنطق يف احلد والربهان قواعد اصطالحية أعجميـة تأباهـا أسـاليب العـرب الفصـيحة 
: للعالمة ابن تيمية, وانظر» الرد عىل املنطقيني « عد كتاب وبالغة القرآن املعجزة, انظر يف نقض هذه القوا

رســالة ماجســتري مــن جامعــة أم القر,للباحــث » مــنهج اإلمــام الشــافعي يف أصــول الفقــه « 
واعرتض أيضاً عىل هذا التعريف اإلسنوي , انظر اعرتاضـه وجـواب املطيعـي عنـه يف هنايـة ).١٠١(ص

 .» ينضبط « ): ب(يف » يضبط « : وقوله ,)٤/٧٨(السول مع حاشية املطيعي 
 .ب/١٤٥حاشية األنصاري ل  )٥(
; ألنـه « : , ونصه)١٢٣(غاية الوصول ص  )٦( فالوصف يف هذا الرتتيب شامل للعلة إذا كانت حكـامً رشعيـاً

لِّـل هبـا حكمـه, كحفـظ الـنفس, فـإن  وصف للفعل القائم هو به وشامل للحكمة فيكون للحكمة إذا عُ
هو حكمة لرتتب وجوب القصاص عىل القتل عدواناً وإن جاز أن يكونا حكمتـني حكمة لالنزجار الذي 

   =إن املصـنف يف تصـديره بالوصـف : , وكالم األنصاري هنا هو جواب عن قول الزركيشـ والعراقـي» له 
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ـلَ هبـا ألنه وصف للفعل العامل ه /١٠٠ل/ لِّ و به وشامل للحكم فيكون للحكمـة إذا عُ
حكمه, كحفظ النفس فإنه حكمة لالنزجار الذي هو حكمة لرتتـب وجـوب القصـاص 

الوصف املبقـى يف  »الخ .. حيصل «وخرج بـ عدواناً وإن جاز أن يكون علة له,  عىل القتل
عقـالً  )١(]تصلح[ال السرب واملدار يف الدوران وغريمها من األوصاف التي تصلح للعلية و

كِر )٢(]عىل[من ترتيب احلكم   .ما ذُ
ألنـه إن مل  ;ثم املراد من التقييد بالظهور واالنضباط باعتبار ما يصلح بنفسه للتعليل

يكن كذلك مل يكن العلة هو الوصف املناسب الذي الكالم فيه بل الزمه كام يرصـح هـذا 
رخفي(كان الوصف ) فإن( :التفريع الذي ذكره بقوله أي أو نظـر غـري ) اً أو بال ضبط نُظـِ

 .لذلك الوصف اخلفي أو غري منضبط) مالزماً (منضبط 
ألن  ;فيكـون هـو العلـة وهـو املناسـب) اعترب(مجلة معرتضة ) وهو املظنة( :وقوله

فُ غـريه ـرِّ عَ ةٌ للحكم, وما كان خفياً أو غري منضـبط ال يُ فَ رِّ عَ , وذلـك كـالوطء )٣(العلة مُ
املرتب عليه وجوب العدة يف األصل حفظاً للنسب, لكنه ملا خفي نيط مظنة لشغل الرحم 

, وكالسفر مظنة للمشقة املرتب عليها الرتخص يف األصل, لكنها ملـا مل )٤(وجوهبا بمظنته
 .)٥(تنضبط الختالفها بحسب األحوال واألشخاص واألزمان نيط الرتخص بمظنتها

كمة املرتتبة بل هي مرتـب عليهـا واستفيد من هذا التمثيل أن املشقة ليست هي احل
  =  

, فلـو قـال : انظـر. لتنـاول ذلـك» معلـوم « : جر عىل الغالب, ملا تقدم أن العلة قد تكون حكامً رشعيـاً
 ).٣/٧١٦(, الغيث اهلامع )٣/٢٨٧(سامع تشنيف امل

 .وهو الصواب, وما يف األصل تصحيف» وال حيصل « : يف رشح اللب  )١(
 ., وهو الصواب» عليها « : يف رشح اللب  )٢(
ف: , وانظر)٢/٢٧٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣( −تقرير الرشبيني عليه, حيث أفاد أن املناسب هو املعـرِّ

 .ظاهر املنضبط ولو كان املظنةفيشمل ال −أي العلة
 ).٢/٣٢٠(ب, حاشية العطار /١٤٥حاشية األنصاري ل: وهو مثال ملظنة اخلفي, انظر  )٤(
خمترصـ ابـن احلاجـب مـع : املرجع السابق, وانظر هذا املثال أيضاً يف: وهذا مثال مظنة غري املنضبط, انظر  )٥(

 ). ٣/٢٨٧(, تشنيف املسامع )٢/٢٣٩(رشح العضد 
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رع, أال تر أهنا هي الوصـف املناسـب إال أهنـا مل جتعـل االرتخص الذي هو مقصود الش
 .)١(علة لعدم االنضباط, فليتأمل

 
 
 
 
 

ــودُ  ْ  مقص ــمِعِ رشَ ــيَ احلك ــــاً اْو ظَ يقَ  دْرَي إذ وَكفِ ــــين ــــعٍ نَّ ــــ اً كبي دْ وَ أو قَ
ـــ ـــتمِ حمُ ـــرَهُ  انتفـــاؤُوَالً سَ ـــكَ  حْجَ ـــرٍ  دِّحَ ـــاحِ  مخ ـــ ونك ـــنَ  نْ مَ حْ كَ

ــــنَ لقصــــدِ آيســــةً  ــــلٍسْ ـــذينِ أنَّ حَّواألصَ ـــ هب ـــلُ رَ يُ ـــ  التعلي حّ صَ
ــــــبالقَ هِ جــــــوازِلَّ عــــــىلَ دُ  ِ ـــــوزُ  رصْ ـــــ جي رِ رَ تَ  عْ مَ ـــــفْ ـــــهٍ للسَّ فُّ

ـــن يَ فـــإِ  ـــعـــاً فقـــالَقطَ  تْ فُ ـــربٌ مُ  ياحلنفِ ـــعت ـــوَ : لُّ , واجلُ ـــو ال يفِ ال, وه
ـــ ـــا يَّ سِ ـــيسَان م ـــعَ تَ ل ـــدَبُّ ـــنَ  حلـــوقِ مثـــلُ وَاً حَ ـــ بِسَ رَ الـــذي يُ

ــــةٍ يف مرشــــقٍ  ــــن مغربي ــــام ـــــهِ وم ـــــوَ في ـــــعَ  تَ حَ ـــــدَ بُّ َ امتَّ اً حمُ
ــاســترباءُ هُ مثالُــ ــرَقــد خَ نْمَ ـــ تْجَ ـــلْ ن مِ مِ ـــويف املَ  هِ كِ ـــ امِ قَ تْ بَ حِ سُ

د منه قـد املقصوأي ) مقصود رشع احلكم( :فقال )٢( مراتب حصول املقصودثم بنيَّ 

   
 ).٢/٢٧٦(يرات الرشبيني تقر  )١(
: التقسيم األول: أي من رشع احلكم, وهو التقسيم األول من تقسيامت املناسب, فإن املناسب له تقسيامت  )٢(

تقسيمه باعتبـار نفـس املقصـود, : تقسيمه باعتبار إفضائه إىل املقصود, وهو هذا التقسيم, والتقسيم الثاين
رشح : انظـر. الرشع, وسـيأيت الكـالم عـىل القسـمني األخـريين تقسيمه باعتبار اعتبار: والتقسيم الثالث

 ).٣٧٦(, وسيعدد املصنف هذه التقسيامت عند كالمه عىل التقسيم الثاين ص)٢/٢٤٠(العضد 

مراتب حصول 
املقصود من رشع 

 احلكم
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فإنـه ) كبيـعٍ ( :وقد مثلهام بقولـه عـىل الرتتيـب )١( )و ظناً إذ ورد يقيناً أ(وحيصل ) يكفي(
, وهولْ حيصل املقصود من شـرعه وهو املِ  مرتتـب عـىل العلـة التـي −أعني امللك−ك يقيناً

نزجـار ل املقصود من رشعه وهـو االحيص) القود(كـ  )و( )٢(هي االحتيـاج إىل املعاوضـة
, فإن املمتنعني عنه أكثر من املقدمني عليه, إذ الغالب من حال املكلـف أنـه  عن القتل ظناً

تِلَ كفَّ نفسه عن القتل تَلَ قُ  .)٣(إذا علم أنه إذا قَ
وظـاهر كالمـه االتفـاق عـىل اعتبارمهـا تفريعـاً عـىل القـول  «: قال الويل العراقـي
الً ( , ويكفي أيضـاً إذْ ورد)٤( » باملناسبة, وهو كذلك بكرسـ املـيم, أي  /١٠١ل) /حمـتمِ

أي املقصـود, فقـول ) انتفـاؤه(ورد  أو ,)٦(أي مسـاوياً الحـتامل انتفائـه) وَ سَ ( )٥(ممكناً 
, أي »نفيه«: )٧(األصل هام لَ , ومـثَّ )٨(عـىل حصـوله) رجـح(انتفـى  :مِن نفى اليشءُ الزمـاً
 −زجـار عـن رشهبـاوهـو االن−فإن حصول املقصود من رشعـه ) رمخ(ـال )كحدِّ ( :بقوله

   
, هنايـة )٢/٢٤٠(,خمترص احلاجب مع رشحـه العضـد )٣/٣٤١(اإلحكام : انظر هذه املسألة وأمثلتها يف  )١(

, رشح الكوكـب املنـري )١/٣٠٨(, التحرير مع التيسري )٥/٢٠٨(, البحر املحيط )٨/٣٢٩٢(الوصول 
 ).٣/٢٨٨(, تشنيف املسامع )٢/٢٧٦(, رشح املحيل بحاشية البناين )٤/١٥٦(

, ومعنى امللك حلُّ االنتفاع, وهلذا عـربَّ بـه العراقـي يف الغيـث )٢/٢٣٢(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٢(
 ).٣/٧١٧(اهلامع 

ق اإلقدام عليـه مـع رشع وليس قطعياً لتحق« : قال الزركيش, و)٢/٢٣٢(اشية العطار رشح املحيل مع ح  )٣(
 ).٣/٢٨٨(تشنيف املسامع » القصاص كثرياً 

وهـذان ممـا ال ينكرمهـا « : , وحكى االتفاق أيضاً اآلمدي واهلندي, وقال العضد)٣/٧١٨(الغيث اهلامع   )٤(
 ).٢/٢٤٠(, رشح العضد )٨/٣٢٩٣(, هناية الوصول )٣/٣٤٢(اإلحكام : انظر» أحد 

 ).٢/٢٧٦(أي ثبوته ونفيه,  حاشية البناين   )٥(
وهذا هو القسم الثالث من أقسـام حصـول املقصـود, انظـره مـع مثالـه يف رشح املحـيل بحاشـية البنـاين   )٦(

 « : , وقول الناظم)٣/٢٨٨(, تشنيف املسامع )٢/٢٧٦( وَ , ومعناه : أي» سَ  −كام ذكر املصنف–سواءً
 ).٦/٤٤٤(» سو « لسان العرب : انظر. اً مساوي

 ).٤٩(مجع اجلوامع ص: انظر  )٧(
, التحريـر مـع )٨/٣٢٩(, هنايـة الوصـول )٣/٣٤١(اإلحكـام : وهذا القسم الرابع, انظره مع مثالـه يف  )٨(

 ).٣/٢٨٩(, تشنيف املسامع )٢/٢٧٧(, رشح املحيل بحاشية البناين )٣/٣٠٨(التيسري 
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املمتنعني عن رشهبا واملقدمني عليه بحسب ما ظهر لنا ال  متساويان بتساوي )١(]وانتفاؤه[
إنـه ال مثـال لـه عـىل  :, ولـذا قيـل)٣(فهـو تقريبـي ,)٢(نفس األمر لتعذر االطـالع عليـه

يعنـي ) لقصـد نسـل(من الولد بالنسبة ) آيسة(امرأة ) نكاح من نكح(كـ ) و( )٤(التحقيق
 .)٥(والد الذي هو املقصود من النكاح, فإن انتفاءه يف نكاحها أرجح من حصولهالت

ألنا ال نسلم ذلك, إنام  ;بل انتفاؤه متعني مقطوع به ألن اليأس ينايف التوالد :ال يقال
 .)٦(اليأس مبعده, كام يستفاد من كالم الفقهاء

   
بالنصب لعطفه » انتفاءه « : , وهو حلن, والصواب)٢/٢٧٧(سختني ويف نسخة املحيل هكذا بالرفع يف الن  )١(

 .» إنَّ « املنصوب بـ » حصول « عىل 
وفيه نظر; ذلك أنا لوسلمنا ذلك فإنام كان كذلك للتهاون والتسامح يف « : اعرتض اهلندي عىل املثال بقوله  )٢(

 ).٨/٣٢٩٢(ول هناية الوص. » إقامة احلد, فأما مع إقامته فال 
 .ب/١٤٥حاشية األنصاري ل: أي ال حتقيقي, انظر  )٣(
قلام يتفق له يف الرشع مثال عىل « : , وقال اآلمدي)٢/٦٢١(هناية الوصول: قاله ابن الساعايت يف البديع أو  )٤(

 ).٣/٣٤١(اإلحكام »  التحقيق, بل عىل طريق التقريب 
أسلوب حرص يفيـد » هو املقصود من النكاح « : يف التوالد , وقوله)٢/٢٧٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

يـا معرشـ « :  ظاهره أنه ال مقصود غريه, وفيه نظر, فإن للنكاح مقصوداً آخر بينتـه السـنة, وهـو قولـه 
أخرجـه البخـاري, » .. الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبرصـ, وأحصـن للفـرج

, ومسلم كتاب النكاح, باب استحباب النكاح ملن )٥٠٦٦(ستطع الباءة فليصم كتاب النكاح باب من مل ي
, وهلذا كان األوىل مراعاة كـال املقصـودين,  , من حديث عبد اهللا بن مسعود )١٤٠٠(تاقت إليه نفسه,

, فعن معقل بن يسار    جاء رجـل إىل النبـي « : قال وكان اعتبار التحصني دون النسل مكروهاً رشعاً
, ثم أتاه الثانيـة فنهـاه, ثـم )ال: (إين أصبت امرأة ذات حسب ومجال, وإهنا ال تلد, أفأتزوجها? قال: فقال

, والنسـائي )٢٠٥٠(أخرجه أبو داود )) د الولود , فإين مكاثر بكم األممتزوجوا الودو(: (أتاه الثالثة فقال
 . )١/٥٧٤(صحيح أيب داود لأللباين : , واللفظ أليب داود, وانظر)٣٢٢٧(

, ويف كالمه هذا نظر; فإن اليأس إنام يبعد املقصود يف اآليسة التـي يمكـن أن )٤/١٢٩(حاشية ابن قاسم   )٦(
تلد, كاآليسة من املحيض, أما اآليسة من الولد التي يستحيل عادة أن حتمل كالتي ال رحـم هلـا فهـذه ممـا 

يسة التي يمكن أن تلد, وإحلاق التي يستحيل يقطع بانتفاء الوالدة يف نكاحها, فكان األوىل التمثيل هنا باآل
 .وهو ما كان مقصوده فائتاً قطعاً  عادة أن تلد بالقسم اخلامس,
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لم مما قررت به كالمه أن الالم فيه ليس للتعليل  .)١(وعُ
أي الثالث وهو املقصود املتسـاوي احلصـول ) هبذين(احلال والشأن ) صح أنواأل(

نظـراً إىل  )٢( )يُـر التعليـل صـح(واالنتفاء, والرابع وهو املقصـود املرجـوح احلصـول 
, وإيضــاحه كــام قالــه )٣(حصــوهلام يف اجلملــة وإن كانــت العلــة هــي الوصــف املناســب

ف املناسب من حيث اشتامله عـىل حكمـة جـاز أن أنه إذا كان التعليل الوص :)٤(اريجَّ النَّ 
لَّ (, وقــوله )٥(يسند التعليل إىل نفس احلكمة مـن حيـث اشــتامل الوصــف عليــها ) دُ

أي التعليـل بالثالـث ) عىل جـوازه( »الخ .. بالقرص «: بالبنـاء للمفعـول, والنـائب قوله
رجيوز معْ ترفُّ (ونحوه من رخص السفر, فإنه ) بالقرص(والرابع  بسـكون الفـاء, ) هٍ للسـفْ

 .)٦(بمعنى املسافر, إذ املعترب فيه السفر وإن مل يوجد فيه املشقة ظناً أو شكاً 
إىل ما قاله لإلشارة إىل  )٧(»كجواز القرص للمرتفه  «: وعدل الناظم عن قول األصل

 «: أن الكاف يف قول األصل للتنظري ال للتمثيل, وبه رصح مجاعة منهم النارص حيث قـال
   
نكاح آيسة من أجل الوالدة, بـل : ليست للتعليل, بحيث يكون املعنى» لقصد النسل « : أي الالم يف قوله  )١(

حاشـية البنـاين : انظـر. مـن رشع النكـاح نكاح اآليسة بالنسبة للنسل الذي هو احلكمة املقصودة: املعنى 
)٢/٢٧٧.( 

وصحح التعليل هبام أيضاً ابن احلاجب, واختاره الزركيش وابن اهلامم, أما اآلمدي فقد حكى االتفاق عىل   )٢(
صحة التعليل هبام, لكن قيده بام إذا كان ذلك يف آحاد الصور الشاذة وكان املقصود ظاهراً من الوصـف يف 

. » واألصح أنـه جيـوز « : وإال فال, ووافقه اهلندي , إال أنه حكى اخلالف فيهام وقال غالب صور اجلنس,
ــر ــام : انظ ــع رشح العضــد )٣/٣٤٢(اإلحك ــن احلاجــب م ــول )٢/٢٤٠(, خمترصــ اب ــة الوص , هناي

 ).٣/٣٠٨(, التحرير مع التيسري )٥/٢٠٨(, البحر املحيط )٨/٣٢٩٣(
 ).٢/٣٢٠(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٣(
 .يعني يف حاشيته, ومل أقف له عىل ترمجة  )٤(
 ).٢/٣٢٠(حاشية العطار   )٥(
واجلامع بينه وبني ذينك انتفاء املقصود وإن مل يعلل به يف هذا « : أ, ومتام كالمه/١٤٦حاشية األنصاري, ل  )٦(

 «. 
 ).٤٩(مجع اجلوامع ص  )٧(
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إنه تنظري ملا قبله يف االعتبار ألجل احلصول يف اجلملة وإال فام قبله املنتفي فيه عـىل السـواء 
أو الرجحان هو املقصود من رشع احلكم, وهذا املنتفـي فيـه قطعـاً هـو حكمـة املظنـة ال 

ال  :, ومقابـل األصـح يقـول)١(» املقصود من رشع احلكم, إذ هو التخفيف, وهو حاصل
 /١٠٢ل/, ومرَّ عن العراقي )٢(الثالث مشكوك احلصول والرابع مرجوحهألن  ;جيوز هبام

فيجوز التعليـل باألربعـة,  «: )٣(االتفاق عىل اعتبار األول والثاين, ولذا قال شيخ اإلسالم
 .»أي قطعاً يف األولني وعىل األصح يف األخريين 

أي ) احلنفـيفقـال (يف بعض الصـور ) قطعاً (أي املقصود برشع احلكم ) تْ فُ فإن يَ (
 . )٤(حتى يثبت فيه احلكم وما يرتتب عليه كام سيظهر) معترب(إنه  :احلنفية
ـلُّ (قال  )و( أي قول ) وهو(يعتـرب حصـوله يف ذلك البعض ) ال( :أي األكثـر) اجلُ

, والكالم هنا يف القطـع بانتفـاء املقصـود )٦(, للقطع بانتفائه)٥(أي الصحيح) الويف(اجلل 
ىل املناسب فال يعرتض بأن هذا التصحيح إنام يوافق قول اجلدليني فيام من ترتيب احلكم ع

إذ ال عـربة باملظنـة عنـد حتقـق  ;أن احلكمة إذا قُطع بانتفائها يف صورة أنه ال تثبت )٧(تقدم

   
 ).٢/٣٢١(ب, حاشية العطار /٩٣حاشية اللقاين ل  )١(
, البحر )٢/٢٤٠(, خمترص ابن احلاجب  مع رشح العضد )٨/٣٢٩٣(هناية الوصول : القول يف انظر هذا  )٢(

, التحريــر مــع التيســري )٢/١١١(, نرشــ البنــود )٤/١٥٨(, رشح الكوكــب املنــري )٥/٢٠٨(املحــيط 
)٤/٣٠٨.( 

 أ/١٤٦, وانظر نحوه يف حاشيته, ل)١٢٣(هو حاصل كالمه يف اللب ورشحه, انظره ص  )٣(
, وقد ذكر ابن اهلامم )٢/٣(, مسلم الثبوت مع رشحه )٣/٣٠٨(التحرير مع التيسري : قول احلنفية يفانظر   )٤(

أن جميز هذا الطريق أبو حنيفة ال صاحباه, وإنام أجازه نظراً إىل ظاهر العلة ال إىل ما تضمنته مـن احلكمـة, 
 .وهي النسب يف املثال

, خمترص ابن احلاجب مع رشح )٨/٣٢٩٣(اية الوصول , هن)٣/٣٤٢(اإلحكام : انظر مذهب اجلمهور يف  )٥(
 ).٤/١٥٨(, رشح الكوكب املنري )٥/٢٠٨(, البحر املحيط )٢/٢٤٠(العضد 

 ).٢/٢٧٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 ).٢٤٨(انظر قول اجلدليني فيام سبق ص  )٧(
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 .ألن الكالم يف القطع بانتفاء احلكمة عن مظنتها ;)١(املئنة
ملا مل تكن منضبطة ظـاهرة اعتـرب  أن حكمة املظنة كاملشقة :وبني الكالمني فرق بيانه

جدت احلكمة أم ال, بخالف احلكمة املرتتبة فإنه ال حاجة  )٢(الشارع مظنتها فهي العلة, وُ
أمر مضـبوط, إن  إىل اعتبار مظنتها, إذ ال ختتلف باختالف األشخاص واألحوال, بل هو

ةً حصل ترتَّبَ  كمَ حكمـة املظنـة, وقـد وإال فال, واحلنفية قاسوا احلكمـة املرتتبـة عـىل  حِ
ألهنا تشتمل  ;علمت الفرق بينهام, ثم إن هذا ال ينايف أنه ال بد من اشتامل العلة عىل حكمة

 .)٣(عليها مع حصول رشوطها, تأمل
لـيس (أي احلكـم الـذي ) ما(أي االعتبار عند احلنفية, وعدمه عند األكثر ) سيَّان(

يف (الشـخص ) نسـب حلـوق(احلكم بـ ) مثل(بأن يعقل معناه ) تعبداً حو الـذي يُـر
مـن تـزوج  :, فـإهنم قـالوا)٤(أي ارتباط نسـبهام عنـد احلنفيـة) مغربية(امرأة ) مرشق من

وهو حصـول النطفـة −, فاملقصود من التزوج )٥(باملرشق امرأة باملغرب فأتت بولد يلحقه
عدم للقطع عادة ب فائتٌ قطعاً يف هذه الصورة; −يف الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب
لوجـود مظنتـه, وهـي التـزوج حتـى يثبـت  ;تالقي الزوجني, وقد اعتـربه احلنفيـة فيهـا

ال عربة بمظنة املقصود مـع القطـع بانتفائـه,  :, وقالوا)٧(, واجلمهور مل يعتربوه)٦(اللحوق
   
ه شيخه ثم أجاب عنه بنحـو هذا االعرتاض حكاه ابن قاسم عن شيخه العالمة, وهو اعرتاض مقدر, ذكر  )١(

حاشـية ابـن قاسـم : مما سيذكره املصنف, وقـد أضـاف ابـن قاسـم إىل اجلـواب جـوابني آخـرين, انظـر
 ).٣/٢٩٠(تشنيف املسامع : , وقد ذكر الزركيش مضمون هذا االعرتاض ومل جيب عنه, انظر)٤/١٣٠(

 .تب عىل احلد برشب اخلمريقصد باحلكمة املرتتبة املقصود من رشع احلكم, كاالنزجار املرت  )٢(
أن هذا حاصل جواب العالمـة يعنـي  −أعني الرشبيني–, وذكر )٢/٢٧٨(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٣(

  . ب/٩٣حاشية اللقاين ل: قاين, انظرالل
 ).٥/٢٠٨(البحر املحيط : مع األمثلة يف −وهو التعبدي–انظر التقسيم إىل ما يعقل معناه وماال يعقل   )٤(
 ).٢/٣٣٢(بدائع الصنائع : انظر  )٥(
 ).٤/٣٠٨(التحرير مع التيسري : , وانظر)٢/٢٧٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
, كشاف القناع )١٤٩٨, ١٤٨٧(, روضة الطالبني ص)٥/٤٥٨(خمترص خليل مع التاج واإلكليل : انظر  )٧(

 ).١١/١٦٨(, املغني )٥/٤٠٧(
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 .)١(فال حلوق
 
 
 
 
 :مثالـه(بـأن ال يعقــل معنـاه ) فيـه حـو تعبــداً حمتــام(أي واحلكم الذي ) وما(
أي ) من ملكه /١٠٣ل/ قد خرجت(أي أمة ) من( )٣(أي وجوب اسـترباء )٢( )اءاسـترب

 .وأعيدت إىل ملكه) سحبت(أي جملس البيع ) ويف املقام(البائع مثالً 
وهو معرفة براءة رمحها منه املسـبوقة  −األمة املشرتاة من رجلاسترباء فاملقصود من 

 .)٤(اجلهل فيها قطعاً فائت قطعاً يف هذه الصورة النتفاء  −باجلهل هبا
 
 
 

   
, « : وقال اآلمدي أيضاً  ,)٢/٢٨٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )١( ـمُ كَ ألن املقصـود مـن رشع األحكـام احلِ

, فال يرد به الرشـع  : , وانظـر)٣/٣٤٢(اإلحكـام » فرشع األحكام مع انتفاء احلكمة يقيناً ال يكون مفيداً
 ).٣/٢٩٠(تشنيف املسامع 

 . طلب الرباءة: االسترباء لغة  )٢(
ق بسبب جتديد ملك أو زوال فـراش مقـدراً بأقـل مـا يـدل عـىل الرتبص الواجب عىل كاملة الر: ورشعاً           

التوقيـف عـىل مهـامت التعـاريف : انظر. الرباءة, أو هو أن يشرتي الرجل اجلارية فال يطؤها حتى حتيض
, )٥/٤٣٥(, كشـاف القنـاع )١/٦٥(, املغرب يف ترتيب املعرب )٣٤٩(, املطلع ص)١/٥٤(للمناوي 

 ).١/٢٣٧(مقاييس اللغة 
 ).٢/٣٢٢(ية العطار حاش  )٣(
 ).٢/٢٨٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
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, واجلمهـور مل )٢(احلنفية فيهـا تقـديراً حتـى يثبـت االسـترباء فيهـا )١(]اعترب[وقد 
 ;, كام يف األمة  املشرتاة مـن امـرأةاالسترباء يف األمة املذكورة تعبُّدٌ  :وقالوا )٣(يعتربوه فيها

لَّبَ يف االسترباء جانب التعبد, وليس معلالً ب احتامل شغل رمحها بخـالف حلـوق ألن املُغَ
 .)٤(النسب فليس احلكم فيه تغليب جانب التعبد

 
   
حاشـية البنـاين : انظـر. اعتـربوا املعرفـة املسـبوقة باجلهـل وقـدروها: واملعنى» اعتربه « : يف رشح املحيل  )١(

)٢/٢٨٠.( 
مـذهب : نظـر, وا)٤/٣٠٩(التحرير مع تيسريه : نظراً إىل ظاهر العلة, ال إىل ما تضمنته من احلكمة, انظر  )٢(

 ).١٣/١٤٦(احلنفية يف هذا الفرع يف املبسوط 
لعل مراده أكثرهم, وهم الشافعية وأكثر احلنابلة, أما املالكية فلم يوجبوا االسترباء إال إذا مل توقن الرباءة,   )٣(

قبـل أرايت إن اشرتيت جارية فقبضتها ثم استقالني البالغ فأقلته : قلت« : فإن تيقنت مل جيب, ففي املدونة
, » ال, ألهنـام مل يفرتقـا ومل يغـب عـىل اجلاريـة : أن نفرتق أجيب عىل البائع أن يستربئ يف قول مالك, قـال

وذهب احلنابلة يف رواية إىل ما ذهب إليه املالكية إذا كانت اإلقالة ونحوها قبل القبض, واملـذهب عنـدهم 
, خمترص خليل مع مواهـب اجلليـل )٢/٣٤٧(املدونة الكرب : انظر. وجوب االسترباء مطلقاً كالشافعية

, )٩/٣٣٥(, اإلنصـاف )٣/٤٠٨(, املنهاج مع مغني املحتـاج )١٥٣١(, روضة الطالبني ص)٥/٥١٥(
 ). ١١/٢٧٩(املغني 

 ).٢/٣٣٢(رشح املحيل بحاشية العطار : انظر  )٤(
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وريٌ[ثـــم املُناســـبُ ـــامَ )١(]رضَ  فَ

  

ــىَ  يُّ انتمَ ــورِ ُ ــينِيْ الرضَّ يْ فتَحسِ  حــاجِ
  

ـــا جَ ـــنفسٍ فاحلِ ينِ ف ـــدِّ  كـــاحلفظِ لل
  

ــهُ  عْ ــا[فنســبٍ فاملــالِ مَ ضَ  .)٢( ]العِرْ
  

ــــــ مِّ كَ ــــــهِ مُ ا بِ ذَ ــــــرِلٌ يف األَ وَ  ثَ
  

ـــــهُ  قَ ِ ـــــكِرِ  حلَ ـــــلِ املُس ـــــلُ قلي  مث
  

يُّـــهُ كـــالبيعِ هْ[حاجِ  )٣(]واإلجـــارَ
  

هْ  ــــارَ ــــوريْ تَ ــــد يكــــونُ للرضَّ  وق
  

ـــعِ ضِ رْ ـــوِ مُ ـــاجُ لنح ـــلِ حيت  كالطف
  

ـــــه مثـــــلُ خيـــــارِ البـــــائعِ  لُ مِ كْ  مُ
  

ــــــدُ ــــــينيُّهُ فواحِ ــــــامنِ حتس  قِس
  

ــــدُ  ضُ القواع ــــارَ ــــه تُع ــــيسَ ل  ل
  

هْ ــــةَ الشــــهادَ تب ــــدٍ رُ ــــلْبِ عب  كسَ
  

ـــهْ [ ـــها كالكِتابَ ضَ ارَ ـــانِ عَ  .)٤( ]والث
  

من حيث رشع احلكم, إذ له تقسيامت باعتبـار إفضـائه إىل املقصـود, ) ثم املناسب(

   
 ., وهو الذي أثبته)ب(, والصواب مايف » رضورياً « ): أ(يف   )١(
, وقـد ورد يف جممـوع املتـون ص»العرضا « : قوله  )٢( عـىل ) ٦٣(, هكذا يف النسختني, وهو خطأ نحواً ونظامً

 .» معه العرض جا « : الصواب, ونصه
 .» فاإلجارة « ): ب(يف   )٣(
 .»والتالِ عارضته كالكتابه « ): ٦٣(هكذا يف النسختني, وهو خمتل الوزن, ونصه يف جمموع املتون ص  )٤(

أقسام املناسب 
 باعتبار القصود
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وباعتبـار اعتبـار الشـارع,  ,)١(»الـخ .. مقصود رشع احلكـم يكفـي «: وقد تقدم يف قوله
, )٢(نفـس املقصـودوباعتبار  ,»الخ .. مناسب إن ذا اعتبارٌ ألفي بالنص «: وسيأيت يف قوله

بسكون الياء للـوزن, وكـذا ) حاجي( »ما«بزيادة ) رضوري فام( :وهو ما ذكره هنا بقوله
عطفهام بالفاء إشارة إىل أن كالً منهام دون ما قبله يف الرتبة بنـاء عـىل ) فتحسيني( :يف قوله

 .)٣(أن املعاطيف بحرف مرتب كلٌّ عىل ما قبله ال عىل األول فريتب هكذا عند التعارض
وقد اجتمعت األقسام يف النفقة, فنفقة الـنفس رضوريـة ونفقـة الزوجـة  :قال مجع

وهو ما تصل إليه احلاجة ) الرضوري(, وهلذا رتبت هكذا فـ )٤(حاجية واألقارب حتسينية
ها األول ال هنايتها بدليل تفاوت األقسام املـذكورة مـع )٥(حدَّ الرضورة , ولكن املراد حدُّ

 .)٦(صول إىل حدِّ الرضورة فلو كان املراد هنايتها مل يصدق بغري أعالهااشرتاكها يف الو
, ) انتمى(وقوله  املرشـوع لـه قتـل الكفـار, ) كـاحلفظ للـدين(أي انتسب, تكملـةٌ

فاحلكم بمعنى املحكوم به القتل, والعلة الكفر, واملناسب حفظ الدين, وقيس عليــه مـا 
   
 . )٣٦٨(ما سبق ص : انظر  )١(
, املستصـفى )٢/١٧٨(, قواطع األدلـة )٢/٩٢٣(الربهان : انظر هذا التقسيم وحدود أقسامه وأمثلته يف  )٢(

, خمترصــ ابــن احلاجــب مــع رشح العضــد )٣/٣٤٣(, اإلحكــام )٢/٢/٢٢٠(, املحصــول )١/٢٨٦(
, )٤/١٥٩(, رشح الكوكـب املنـري )٣/٢٠٤(, رشح الروضـة )٨/٣٢٩٥(, هناية الوصول )٢/٢٤٠(

 ).٢/١٧(, املوافقات )٤/٣٠٦(ير مع التيسري التحر
هذا يفيدك أن مـا تقـرر يف العربيـة : قال الشهاب« : , وقال البناين )٢/٣٢٢(رشح املحيل بحاشية العطار   )٣(

حاشية البناين . » من أن الراجح كون املتعاطفات وإن كثرت معطوفة عىل األول خاص بالواو, وهو ظاهر 
 ).٣/٧١٩(, الغيث اهلامع )٣/٢٩١(ملسامع تشنيف ا: , وانظر)٢/٢٨٠(

أ, الدرر اللوامع /١٤٦, حاشية األنصاري, ل)٣/٧١٩(, الغيث اهلامع )٣/٢٩١(تشنيف املسامع : انظر  )٤(
 ).٣/٣٨٥(رشح خمترص الروضة : , وانظر)٢/٢٤٦(, رشح الكوكب الساطع ٢٤٤البن أيب رشيف, ل 

فأما الرضورية فمعناها أهنا البد منها يف قيام مصـالح الـدين « : وعرف الشاطبي املقاصد الرضورية بقوله  )٥(
 والدنيا, بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الدنيا عىل استقامة بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة, ويف األخر

 ).٣/٧١٩(الغيث اهلامع : , وانظر)٢/١٨(املوفقات » فوت النجاة والنعيم, والرجوع باخلرسان املبني 
 ).٢/٣٢٢(لعطار حاشية ا  )٦(

: القسم األول
 الرضوري
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أي العقـل ) احلجـا(احلفـظ لــِ ) فـ(وع له القصاص املشـر) نفسٍ (احلفظ لـِ ) فـ(, )١(دُ عْ بَ 
احلفـظ لــِ ) فــ(املرشـوع لـه حـد الزنـا, ) نسبٍ (احلفظ لـِ ) فـ(املشـروع له حد السكر, 

 .)٢(املرشوع له حدُّ الرسقة وحدُّ قطع الطريق) املال(
 إهنا مل تـبح يف ملـة مـن :فهذه اخلمسة هي املسامة باملقاصد والكليات التي قالوا فيها

جمموعهــا, وإال فــاخلمر أبيحــت يف −»رشح اللــب«كــام قالــه يف −, لكــن املــراد)٣(امللــل
 .)٤(اإلسالم /١٠٤ل/صدر

وتبعـه النـاظم , )٦(سادسـاً  )٥(وزاد نجم الدين سليامن بن عبد القوي احلنبيل الطويف
, ففـي احلـديث  )٧(أي حفظه, املرشوع له حد القذف) معه العرضا( :كاألصل حيث قال

إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم (( :قال يف خطبته يف حجة الـوداع عليه أنه املتفق 

   
 ).٢/٣٢٢(حاشية العطار   )١(
 ).٢/٢٨٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
ــر  )٣( ــام )١/٢٨٨(املستصــفى : انظ ــة الوصــول )٣/٣٤٣(, اإلحك ــوقعني )٨/٣٢٩٥(, هناي ــالم امل , أع

وهـو ال « : , وقد حكى اتفاق األصوليني عليه الزركيشـ,وقال)٣/٣٠٦(, التحرير مع التيسري )٢/٧٤(
 ).٥/٢٠٩(البحر املحيط : انظر. ومنع دعواهم إطباق الرشائع عىل ذلك» من نزاع خيلو 

 ).١٢٤(غاية الوصول ص  )٤(
هــ, قـرأ العربيـة ٦٥٧قرية قرب بغداد, ولد فيها سنة : هو سليامن بن عبد القوي الطويف, نسبةً إىل طوف  )٥(

, نسب إىل الـرفض, وقيـلوالترصيف واألصول, وشارك يف الفنون, كان قوي احلافظة فاضالً متو : اضعاً
, من مؤلفاته ألكسـري اخمترص الروضة ورشحها وخمترص احلاصل وخمترص املحصـول, و: إنه تاب منه آخراً

 .هـ٧١٦يف قواعد التفسري, تويف سنة 
, )٢/٢٤٩(, الدرر الكامنـة )١٩/٤٣(, الوايف بالوفيات )٤/٣٦٦(ذيل طبقات احلنابلة : انظر ترمجته يف  

 .٢٦٤, طبقات املفرسين ص)٦/١٨٦( شذرات الذهب
 ).٣/٢٠٩(خمترص روضة الناظر مع رشحه للطويف : انظر  )٦(
 ).٢/٢٨٠(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )٧(
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 .)١( ))عليكم حرام
إن األعـراض  «: , لكـن قـال الزركيشـ)٢(وظاهر كالمه كأصله أنـه يف رتبـة املـال

تتفاوت, فمنها ما هو من الكليات وهو األنساب, وهو أرفع من األمـوال, فـإن حفظهـا 
يم القـذف املفيضـ إىل الشـك يف األنسـاب أخـر, وحتـريم بتحريم الزنـا تـارةً وبتحـر

دا األنساب ـات, وهو ما عـها ما هو دوهنا, أي الكليـوال, ومنـعىل األم مٌ اب مقدَّ ـاألنس
 .فليتأمل ,)٣(»

ِ (أي الرتبة ) يف األثر(له ) لٌ مِّ كَ به مُ (أي الرضوري ) وذا(  )٤(لكن بطريق التبع) هقَ حلَ
ت حلفظ العقل, فبولغ يف , إذ قليله يدعو إىل كثريه املفوِّ )املسكر قليل(احلد بتناول ) مثل(

 .)٥(عليه كالكثري حفظه باملنع من القليل واحلدِّ 
ت  ;وكعقوبة الداعني إىل البدع « :»رشح اللب«قال يف  ألهنا تـدعو إىل الكفـر املفـوِّ

 .)٦(»فظ النفس ألن إزالتها تدعو إىل القتل املفوت حل ;حلفظ الدين, وكالقود يف األطراف
ومعنى كون ذلك مكمالً له أنه ال يستقل رضورياً بل بطريق االنضامم, فله تأثري فيه 

   
, ومسلم, كتـاب القسـامة واملحـاربني, بـاب )٤٤٠٦(أخرجه البخاري , كتاب املغازي , حجة الوداع,   )١(

 . , من حديث أيب بكرة )١٦٧٩(تغليظ حتريم الدماء واألعراض واألموال 
 ).٢/٢٨٠(رشح املحيل بحاشية البناين : حيث عطفه بالواو, انظر  )٢(
عىل اعتبار ) ٦٢٠(اعرتاض الكوارين يف الدرر ص: , مع اختالف يسري, وانظر)٣/٢٩٢(تشنيف املسامع   )٣(

 ).٤/١٣٤(حاشيته العرض يف رتبة الرضوريات اخلمس املحفوظة يف كل ملة, وجواب ابن قاسم عنه يف 
هو الذي : هو الذي لو فرضنا فقده  مل خيلَّ بحكمة مقصوده األصلية, ومكمل الرضوري: مكمل املقصود  )٤(

, وسـيأيت مزيـد إيضـاح لـه يف )٢/٢٤(املوافقات : انظر. ال تدعو إليه رضورة, وال تظهر فيه شدة حاجة
 ).٣٨١(كالم املصنف ص

وجه كونه مكمالً أن الكثري من املسـكر يفسـد « : , وقال الزركيش)٢/٢٨١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
للعقل وال حيصل إال بإفساد كل واحد من أجزائه, فحدَّ شارب القليل, ألن القليل متلف جلزء من العقل 

 ).٣/٢٩٣(تشنيف املسامع . » وإن قلَّ 
 ).٢/٢٤(, املوافقات )٣/٢٩٣(تشنيف املسامع : , وانظر له أمثلة أخر يف )١٢٤(غاية الوصول ص  )٦(
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 .)١(لكنه ال بنفسه, فيكون يف حكم الرضوري مبالغة يف مراعاته
, )٢(أي املقصود احلاجي, وهو ما حيتاج إليه وال يصل إىل حد الرضـورة) هُ حاجيُّ (و 

 َ إذ هو  ;وري عن احلاجي اصطالحاً لصدق احلاجي لغةً بالرضوريالرض زَ يَّ وهبذا القدر متَ
ـ, وَ )٣(ما حيتـاج إليـه مطلقـاً  :يف اللغة كـالبيع ( )٤(ت احلاجـة إىل حـد الرضـورة أم اللَ صَ
املرشوعني للملك املحتاج إليه, وال يفـوت بفواتـه لـو مل يرشـعا يشء مـن  )٥( )فاإلجارة

 .)٦(الرضوريات السابقة

   
: , وقال اآلمـدي)٤/١٦٣(رشح الكوكب املنري : ,وانظر أيضاً هذا التعريف يف)٢/٣٢٣(حاشية العطار   )١(

 ) .٣/٢٤٤(اإلحكام » وأما ما مل يكن أصالً فهو التابع املكمل للمقصود الرضوري « 
ا يتعلق باحلاجة العامة, وال ينتهي إىل حد م« : , وحده عند اجلويني)٢/٢٨١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

الغيـث اهلـامع » مـا كانـت مصـلحته يف حمـل احلاجـة  « : , وقال العراقي)٢/٩٢٤(الربهان » الرضورة 
وأما احلاجيات فمعناها أهنا مفتقر إليهـا مـن حيـث التوسـعة ورفـع « : ,وعرفه الشاطي بقوله)٣/٧١٩(

عىل –قة الالحقة بفوات املطلوب, فإذا مل تراع دخل عىل املكلفني الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملش
املوافقـات » احلرج واملشـقة, ولكنـه ال يبلـغ مبلـغ الفسـاد العـادي املتوقـع يف املصـالح العامـة  −اجلملة

 ).١/٢٦٣(التعاريف للمناوي : , وانظر)٢/٢١(
ج « فإن   )٣( وْ  ).٣/٣٨٧(» حوج « لسان العرب, : نظرا. طلب احلاجة : الطلب ,والتحوج: يف اللغة» احلَ
 ).٢/٣٢٣(حاشية العطار   )٤(
, )٢/٢٤٠(, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح العضـد )٨/٣٢٩٧(هناية الوصـول : انظر التمثيل هبام يف  )٥(

 ).٤/١٦٥(, رشح الكوكب املنري ) ٣/٣٠٧(التحرير مع التيسري 
, وقد عدَّ اجلـويني البيـع مـن )٣/٢٩٣(املسامع تشنيف : , وانظر)٢/٢٨١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(

, )٢/٩٢٣(الربهـان » فإن الناس لو مل يتبادلوا ما بأيدهيم جلرَّ ذلك رضورة ظـاهرة « : الرضوريات, وقال
والذي يظهر أن كالً من البيع واإلجارة من الرضوريات فيام كان رضورياً من األعيان واملنافع كرشاء طعام 

, وهلـذا عـدمها  أو رشاب لسدّ الرمق, أورشاء أو استئجار لباس أو مسكن يقيان شدة الربد أو شـدة احلـرِّ
ما كان راجعاً إىل مصلحة اإلنسان مـع  −يعني الرضورية–واملعامالت « : الشاطبي من الرضوريات بقوله

ت املوفقـا» غريه, كانتقال األمالك بعوض أو بغري عـوض, بالعقـد عـىل الرقـاب أو املنـافع أو األبضـاع 
, وهبذا يتبني أنه ليس بني البيع واإلجارة فرق إال يف الطعـام والرشـاب الرضـوريني, فـإن البيـع )٢/٢٠(

 .يتناوهلام دون اإلجارة, كام سيأيت يف كالم املصنف قريباً 

: ينالقسم الثا
 احلاجي
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, فإن أفراد البيع املحتاج إليهـا )١(ألن احلاجة إليها دوهنا إليه ;اءوعطف اإلجارة بالف
أكثر من أفراد اإلجارة, وربام ال تصـح اإلجـارة يف أفـراد البيـع, كرغيـف يأكلـه أو مـاء 

 .)٢(يرشبه, وال يتأتى ذلك باإلجارة
يعني يف بعـض ) تارة(بسبب عارض ) للرضوري(األصل احلاجي يف ) وقد يكون(
, فإن ملك املنفعـة فيهـا )حيتاج لنحو مرضع(الذي ) الطفل(اإلجارة ألجل ) كـ(الصور 

 .)٣(حفظُ نفس الطفل −اإلجارة /١٠٥ل/لو مل ترشع −وهي تربيته يفوت بفواته 
واملراد كام قاله الكامل أن فوات ملك املنفعة لو مل ترشع اإلجارة مظنة لفوات حفـظ 

غـري  )٤(ع نادر, وكـلٌّ منـه ومـن اجلعالـةنفس الطفل, فهو هبذا االعتبار رضوري, والترب
فـوت حفـظ إنه قد يفوت ملك املنفعة وال ي :فاندفع ما قيل ,)٥(موثوق بتحصيله املقصود

, ومثل لذلك العراقي برشاء الويل له )٦(نفس الطفل بأن يوجد متربع أو من يرضعه بجعل

   
 ).٢/٢٨١(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
كاإلجـارة عـىل طعـام –قاء عينـه عدم صحة إجارة ماال ينتفع به مع ب: , وانظر)٢/٣٢٣(حاشية العطار   )٢(

 ).١٤/٤٩(, املبسوط )٣/٥٦١(يف كشاف القناع  −رشبهييأكله أو رشاب 
, هنايـة الوصـول )٣/٣٤٤(, وانظـر هـذه املسـألة يف اإلحكـام )٢/٢٨١(رشح املحيل بحاشـية البنـاين   )٣(

, )٤/١٥٦(, رشح الكوكــب املنــري )٢/٢٤٠(, خمترصــ ابــن احلاجــب مــع رشح العضــد )٨/٣٢٩٧(
 ).٤/٣٠٧(التحرير مع التيسري 

, لسان )١٢٦٣(ص» جعل « القاموس املحيط : انظر. ما جعله له عىل عمله: لغة −بتثليت اجليم –اجلعالة   )٤(
 ). ٢/٣٠١(العرب 

) ٢/٤٢٩(مغنـي املحتـاج : انظـر. التزام عوض معلوم عىل عمل معني أو جمهول عرسـ علمـه: واجلعالة رشعاً 
 ) .٢٨١(, املطلع ص)٧/٥٩٥(واهب اجلليل , م)٤/٢٠٣(وكشاف القناع 

 .أ/٢٤٤الدرر اللوامع البن أيب رشيف, ل   )٥(
ب, /١٤٦, وأجاب عنه األنصاري يف حاشيته ل)٣/٧٢١(أورد هذا االعرتاض العراقي يف الغيث اهلامع   )٦(

 ).٢/٣٢٣(حاشية العطار : وانظر
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 .)١(املطعوم وامللبوس
املرشـوع  )٣(واملشـرتي) ل خيـار البـائعمثـ( )٢(أي احلاجي, من اإلكامل) هلُ مِ كْ مُ (و

لَ به البيع ليسلم عن الغبن مِّ ي, كُ  .)٤(للرتوِّ
ـكَ وجـه كونـه مُ «: قال العطار ب الـرد فيفـوت مـا رشع البيـع الً أن الغـبن يوجـمِّ

 .)٥(»ألجله
هو ما استحسـن عـادة مـن غـري احتيـاج و) حتسينيُّه( :خرب مقدم عن قوله) قسامن(

كسـلب (, أي ليشـء منهـا )٧(الرشـعية) القواعد ضُ ليس له تُعارَ ( منهام) فواحد( )٦(إليه
, لكنـه  )٨( )عبد رتبة الشهادة فإنه غـري حمتـاج إليـه, إذ لـو أثبـت لـه هـذه الرتبـة مـا رضَّ

   
اإلحكـام : انظـر. وابـن احلاجـب والزركيشـ , ومثل له به قبله اآلمدي واهلندي)٣/٧٢١(الغيث اهلامع   )١(

ــة الوصــول )٣/٣٤٤( ــع رشح العضــد )٨/٣٢٩٧(, هناي , تشــنيف املســامع )٢/٢٤٠(, املخترصــ م
)٣/٢٩٤.( 

 ).٢٦, ٢/٢٤(املوافقات : انظر. » التكميل « يعني ألجل النظم, وأكثر اشتقاقه يف باب املقاصد من   )٢(
 ).٢/٣٢٣(حاشية العطار »  كمناسب خيار البيع: أي« : قال العطار  )٣(
 ).٢/٢٨١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
 ).٢/٣٢٤(حاشية العطار   )٥(
ماال يرجع إىل رضورة ): ١/٢٩٠(, وهو عند الغزايل يف املستصفى )٢/٢٨١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(

سـن املنـاهج يف العـادات وال إىل حاجة ولكن يقع موقع التحسني والتزيني والتيسـري للمزايـا ورعايـة أح
ات فمعناها األخذ بام يليق من حماسن العادات وجتنب يوأما التحسين« : واملعامالت, وعرفه الشاطي بقوله

املوافقـات : انظـر. » املدنسات التي تأنفهـا العقـول الراجحـات, وجيمـع ذلـك قسـم مكـارم األخـالق 
 ).٣/٧١٩(, الغيث اهلامع )٢/٢٢(

, هنايــة الوصــول )٢/٢/٢٢٢(املحصــول : ي إىل هــذين القســمني وأمثلتهــا يفانظــر تقســيم التحســين  )٧(
 ).٤/١٦٧(, رشح الكوكب املنري )٥/٢١١(, البحر املحيط )٨/٣٢٩٧(

, مغني )٧/٣٩٩(فتح القدير : ذهب اجلمهور إىل عدم قبول شهادة العبد, وذهب احلنابلة إىل قبوهلا, انظر  )٨(
 ) .١٤/١٨٥(, املغني )٦/٤٢٦(كشاف القناع , )٤/٤٢٢(, املدونة )٤/٤٢٧(املحتاج 

: القسم الثالث
 التحسيني
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, أي الذي هو سـبب )١(مستحسن يف العادة لنقص الرقيق عن هذا املنصب الرشيف امللزم
 .)٣(, بخالف الرواية, فإنه ال إلزام فيها)٢(إللزام احلقوق ألهلها عىل املشهود عليه

ــانِ ( ــوزن ) والث ــاء لل ــذف الي ـــها(بح ــا ) عارض ـــيئاً منه ـــد, أي ش أي القواع
, لكنهـا مستحسـنة يف العـادة  )٤()كالكتابة( فإهنا غري حمتـاج إليهـا, إذ لـو منعـت مـا رضَّ

بعـض مالـه وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص  ,للتوسل هبا إىل فك الرقبة من الرقِّ 
زَ نفسه ;ببعض آخر عَجِّ  .)٥(ألن ما حيصله املكاتب يف قوة ملك السيد له بأن يُ

ثم إجراء هذين املثالني, أعني سلب العبد رتبة الشهادة والكتابة عـىل مـا قـبلهام أن 
ِ  :يقال والتوسل إىل فك الرقبة ليحصـل  ]امللزم[منهام لنقص الرقيق عن املنصب  ع كلٌّ رشُ

ألف من حماسن العادات, ففي األول سلب العبد رتبة الشهادة هو احلكـم, اجلري عىل ما 
والعلة هي النقص, واحلكمة هي اجلري عىل مستحسن العادات, ويف الثـاين الكتابـة هـي 

ل)٦(احلكم, والعلة هي التوسل إىل العتق, واحلكمة اجلري عىل ذلك أيضاً   ., تأمَّ

   
د أنـه  استشـكل هـذا; ألن يـوقد نقل الزركيش عن ابن دقيـق الع) ٢/٢٨٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

احلكم باحلق بعد ظهور الشاهد وإيصاله إىل مستحقه ودفع اليد الظاملة عنه من مراتب الرضورة ,واعتبـار 
من مراتب التحسني, وترك مرتبة الرضورة رعايـة ملرتبـة التحسـني بعيـد  نقصان العبد يف الرتبة واملنصب

 ).٥/٢١٢(البحر املحيط . جداً 
 ).٢/٣٢٤(ب, حاشية العطار /١٤٦حاشية األنصاري ل  )٢(
 ).٢/٣٢٤(رشح املحيل بحاشية العطار   )٣(
ق نفسـه أو بعضـه بـامل بيـع سـيد رقيـ :ورشعاً . جلمع ألهنا جتمع نجوماً ا: أصلها من الكتب: الكتابة لغة  )٤(

, )٣١٦(املطلـع ص: انظـر. مؤجل يف ذمته مباح معلوم يصح فيه السلم منجم يعلم قسط كل نجم ومدته
 ).٤/٥١٦(, مغني املحتاج )٤/٥٣٩(كشاف القناع 

 ).٢/٢٨٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
ملعقـوفني عنـد اللقـاين , ونـص مـا بـني ا)٤/١٣٦(ب, حاشـية ابـن قاسـم /٩٤حاشية اللقاين ل: انظر  )٦(

 ., وهو الصواب"املكرم"
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ـــــي ـــــبٌ إنْ ذا اعتبـــــارٍ أُلْفِ ناس  مُ

  

ـــالنصِّ  ـــنيَ الوصـــفِ  ب  واإلمجـــاعِ عَ
  

رٌ وإنْ ثِّ ــــــؤَ مُ  يف عــــــنيِ حكــــــمٍ فَ
  

ـــنْ  ينِ بـــل قـــد كـــانَ مِ عتــربْ بـــذَ  مل يُ
  

ــبَ احلكــمَ عــىل تَّ ــقِ[أَنْ رَ  ولــو )١(]الوفَ
  

أَوا ــــاجلنسِ رَ ــــارِ اجلــــنسِ ب  ذا باعتب
  

ــــــربْ عت ــــــمُ وإن مل يُ ــــــو املُالئ  فه
  

رْ  ـــــدَ ـــــه هَ ـــــلٌ دلَّ أنَّ ـــــإنْ دلي  ف
  

ـــــتُ لْ ـــــه قُ ـــــلُ ب ـــــال يعلَّ ا :ف  وذَ
  

ــاً  فاق ــبَ واتِّ ري ى الغَ ــمَ ا[يُسْ ــذَ  )٢( ]انبِ
  

ـــالً  س رْ ـــالً مُ ـــلَ أص ـــثُ ال دلي  وحي
  

ال ــــجَ سْ ــــاهُ مُ ى ومالــــكٌ نَحَ ــــمَ  يُسْ
  

ـــه يَســـريْ ثلَ ـــادَ مِ ـــنُ اجلـــوينيْ ك  واب
  

ــن بعــدِ مــا نــادَ عليــهِ بــالنَّكِريْ   مِ
  

دّ طلقـــــــــاً ورَ ـــــــــرُ مُ ه األكث  وردَّ
  

ـــــدْ  قَ  مجاعـــــةٌ ذا يف العبـــــاداتِ فَ
  

ــــيسَ  ــــيْ ول يٌّ قطَعِ ــــلَحِ صْ ــــهُ مَ  من
  

يْ  ــــعِ ــــدليلِ الرشَّ يْ لل ورِ ــــيلِّ رضَ  كُ
  

طْعـــــا ـــــقٌّ قَ هِ فَحَ ـــــارِ  عـــــىل اعتب
  

ـــــا ع رْ ـــــهُ فَ نْ ـــــةُ مِ جَّ هُ احلُ ـــــدَّ  وعَ
  

ـــهْ بِ هَ ذْ ـــنْ مَ ـــهِ مِ ـــارُ قطعِ ـــم اعتب  ثُ
  

بُولِ ال ــالقَ ــع ب ــولِ [للقطْ ــهْ  )٣( ]للق  بِ
  

بْ َ ــــثُام اقــــرتَ ــــنَّ حي  وقــــالَ إنَّ الظَّ
  

ــةِ ا تبَ ــن رُ ــبْ مِ هَ ــالقطعيْ ذَ ــيِّ ك  لقطع
  

مـن حيـث اعتبـاره وجـوداً أو ) مناسبٌ ( :ثم رشع إىل تقسيم آخر للمناسب فقال 
بالبنــاء ) لفـيإن ذا اعتبـار أُ (ألنـه  ;)٤(مؤثر ومالئم وغريب ومرسل :عدماً أقسام أربعة

   
 ).ب(وهو خطأ, والتصويب من » الوقف « ): أ(يف   )١(
 .بدون األلف, وهو األصح » نبذا « : يف جمموع املتون  )٢(
 ).ب(وهو خطأ,والتصويب من » القول « ): أ(يف   )٣(
, )٣/٣٥٣(, اإلحكـام )٢/٢/٢٢٦(, املحصـول )٢/٢٩٧(املستصـفى : انظر هذا التقسيم وأمثلتـه يف  )٤(

, املنهاج مع رشح اإلسنوي )٢/٢٤٢(, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٨/٣٣٠١(هناية الوصول 
, وقد قسم بعض األصـوليني )٤/١٧٣(, رشح الكوكب املنري )٣/٣١٠(, التحرير مع التيسري )٤/٩١(

عـل صـاحب األصـل أراد األول, منهم الغزايل واهلندي واألصفهاين املؤثر إىل مناسب وغري مناسـب, فل
   = −يعنـي الوصـف–وإذا ظهر تـأثريه « : ومثل األصفهاين للثاين بخروج املني إلجياب الغسل, وقال الغزايل

تقسيم املناسب 
 من حيث اعتباره
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) عني الوصـف )٢(اإلمجاع(بـ ) النـص و(سـبب ) بـ( )١(للمفعـول, أي إن وجـد معتـرباً 
يف عـني  كرَ الـذَّ  مـسِّ  الشارع عنيَ  /١٠٦ل/كاعتبار  ,أي نوعه) يف عني حكم(أي نوعه 

, )٣(رواه الرتمـذي وغـريه)) من مسَّ ذكره أو ذكـراً فليتوضـأ(( : احلدث بنصه يف قوله
, فلـيس املـراد بـالعني )٥(يف عني والية املال, فإنه جممـع عليـه )٤(]الصغري[وكاعتبار عني 

, ولـيس )١(أي فهو الوصف املسمى باملؤثر لظهور تأثريه بام اعترب به) رثِّ مؤَ فَ ( )٦(الشخص

  =  
, )٥/٢١٦(البحـر املحـيط : , انظـر)من مس ذكـره فليتوضـأ: (ومثل له بحديث» فال حيتاج إىل املناسبة 

 ).٨/٣٣٠١(, هناية الوصول )٢/٢٩٧(املستصفى 
ليس املراد باعتباره أن ينص عىل العلة أو يـوميء إليهـا وإال مل تكـن العلـة مسـتفادة مـن « : ل اإلسنويقا  )١(

 ).٣/٦٠(اإلهباج : ,وانظر نحوه أيضاً يف)٤/٩٤(هناية السول » املناسبة 
باره تابع فيه ابن احلاجب وغريه, وهو خيرج ما علم اعت» بنص أو إمجاع « : وقول املصنف« : قال الزركيش  )٢(

, منهم من جعله قسيم املؤثر, ومنهم من جعله من قسـيم  بطريق اإليامء والتنبيه, وحكى اهلندي فيه خالفاً
, هنايـة )٢/٢٤٢(خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح العضـد : , وانظر)٣/٢٩٧(تشنيف املسامع » املالئم 

 ).٨/٣٣٠٧(الوصول 
, )١/٣٣(, وعنـه الشـافعي يف األم )٥٨(أخرجه مالك, كتاب الطهارة, باب الوضوء مـن مـس الفـرج   )٣(

, مـن )٤٧٩(, وابـن ماجـه )١٦٣(, والنسـائي )٨٢(, والرتمـذي )١٨١(, وأبو داود )٢٧٢٨٤(وأمحد 
أصـح يشء يف البـاب, وصـححه  ه, وصححه الرتمذي ونقل عن البخـاري أنـنت صفوانحديث برسة ب

 ). ١/١٢٢( تلخيص احلبري: انظر. أيضاً أمحد وابن معني والدارقطني والبيهقي
التي أوردها املصنف مل أرها فيام اطلعت عليه من كتب السنة وكتب األصـول , » أو ذكراً « : زيادة : تنبيه

, والبجريمـي يف حاشـيته )١/٦٣(وقد ذكرها بعض متأخري الفقهـاء الشـافعية كالرشـبيني يف اإلقنـاع 
 .دة ال أصل هلا, واهللا أعلم, والظاهر أن هذه الزيا)١/٧١(, واجلمل عىل رشح املنهاج )١/١٧(

, فإن االعتبار يكون بالوصـف )٣/٧٢٣(كام يف الغيث اهلامع » الصغر « : هكذا يف النسختني, والصواب  )٤(
 .ال باملحلِّ 

, تشــنيف املســامع )٨/٣٣٠٧(, هنايــة الوصــول )٢/٢٩٧(انظــر حكايــة اإلمجــاع عليــه يف املستصــفى   )٥(
)٣/٢٩٧.( 

, وال املس يف احلـديث مسـاً بخصوصـه, بـل بل املراد النوع; إذ لي  )٦( س املراد بنقض الوضوء نقضاً مشخصاً
 ).٢/٢٨٢(, حاشية البناين )٢/٣٢٥(حاشية العطار : انظر . املراد أي نقض كان, ومسُّ أي ذكر كان
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دَ احلكماملراد باملؤثر املوجِ  جِ دَ وُ جِ  .)٢(ب, بل املراد به أنه متى وُ
بـل قـد (أي بـالنص واإلمجـاع ) بـذين(عني الوصف يف عني احلكم ) وإن مل يعترب(
يعنـي أن الـدليل عـىل اعتبـار  )٣( )أن رتب احلكم عىل الوفـق(أجل ) من(االعتبار ) كان

هو ترتيب احلكم عىل وفقه بأن ثبت احلكم معه  )٤(الشارع عني ذلك الوصف يف عني ذلك
لكن ال نقول إنه اعتربه بالرتتيـب ودلَّ عليـه بـه إال إذا كـان ذلـك االعتبـار  ,)٥(يف املحل

النص إنـام دل عـىل معلوماً بسبب اعتباره بنص أو إمجاع يف اجلملة, وإنام كان كذلك ألن 
اعتبار جنسه يف جنسه أو عينه يف جنسه أو عكسـه فقـد ثبـت لـه أصـل معـني يشـهد لـه 

 .)٦(باالعتبار
باعتبـار (االعتبـار بالرتتيـب ) ذا(كـان ) ولـو( :يف اجلملة, هو معنى قولـه :وقولنا

كونـه ) رأوا(أي جنس احلكم, بنص أو إمجاع, كام ) باجلنس(أي جنس الوصف ) اجلنس
أي ) فهـو( )٧(»لو«ار عينه يف جنسه أو العكس, فإنه أوىل من املذكور كام أشار إليه بـ باعتب

 .)٨(أي املسمى به ملالءمته للحكم) املالئم(املناسب 
  =  

 , هنايـة الوصـول)٢/٢٩٧(املستصـفى : أي ظهور تأثريه يف احلكم بام اعترب به من النص أو اإلمجاع, انظر  )١(
 ).٣/٢٩٦(, تشنيف املسامع )٥/٢١٦(, البحر املحيط )٨/٣٣٠٧(

 ).٢/٣٢٥(حاشية العطار   )٢(
 ).٢/٢٨٢(رشح املحيل بحاشية البناين : أي وفق الوصف, انظر  )٣(
 ).٢/٢٨٢(تقريرات الرشبيني عىل البناين : أي عني ذلك احلكم, انظر  )٤(
 ).٣/٢٩٧(شنيف املسامع ت: , وانظر)٢/٢٨٢(رشح املحيل مع حاشية البناين   )٥(
 ).٢/٢٨٢(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٦(
فإنه أبعد » لو « ورصح املصنف هبذا األخري بعد « : , وقال العراقي)٢/٢٨٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(

 ).٣/٢٩٧(, ونحوه تشنيف املسامع )٣/٧٢٤(الغيث اهلامع » الثالثة 
ني سـ, وقد حكى االتفاق عليـه بـني القائ)١٤٩٣(القاموس املحيط ص: ة, انظراملوافق: واملالءمة يف اللغة  )٨(

مـن أن اإلخالـة ال  −يعني الدبويس من احلنفية–وما ذكره أبو زيد « : الغزايل والرازي, وقال الغزايل أيضاً 
 يمكن الداللة عليها مع اخلصم فالظن أنه عنى بذلك ما يرجع إىل شهادة القلب ووقـوع يف الـنفس جيـري

   =ه باملخيـل أيضـاً إذا يـنهـو الـذي نعوما ذكرناه من املناسب  خارج عن الفن الذي ذكره, و.. جمر اإلهلام
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وعلم مما تقرر أن الرتتيب هو ثبوت احلكم مع الوصف بـأن أورده الشـارع يف حمـل 
ـ شـيخ اإلسـالم يف , )١(ثابت فيه الوصف ال بأن نص عىل العلة أو أومى إليها وبذلك فرسَّ

 :)٣(, وأن أقسامه ثالثة)٢( »وإال مل تكن العلة مستفادةً من املناسبة «: قال ,»رشح اللب«
اعتبار العني يف العني بالرتتيب, وقد اعترب العني يف اجلـنس, كتعليـل واليـة  :األول

, وقـد اعتـرب يف النكاح بالصغر, حيث تثبت معه وإن اختلف يف أهنا له أو للبكارة أو هلـام
 .)٤(جنس الوالية, حيث اعترب يف والية املال باإلمجاع كام تقدم

نس يف العـني, كتعليـل جـواز اجلمـع اعتبار العني يف العني, وقد اعترب اجلـ :والثاين
 ., وقد اعترب جنسه يف اجلواز يف السفر بالنص)٥(حرضاً حالة املطر عىل القول به باحلرج

يف العني, وقد اعترب اجلنس يف اجلنس, كتعليـل القصـاص يف اعتبار العني  :والثالث
  =  

ويشهد لذلك ما رضبـه مـن األمثلـة للقيـاس .. والظن بأيب زيد أنه أراد باملؤثر املناسب املالئم... أطلقناه
 الشافعية واحلنفية يف املالئم, وأهنـم متفقـون ثم ذكر األمثلة, وهبذا يتبني أنه النزاع عىل احلقيقة بني» املؤثر 

 ).٣٠٤(, تقويم األدلة ص)٢/٢/٢٣١(, املحصول )١٧٧(شفاء الغليل ص: انظر. عىل تأثريه وحجيته
 ).٢/٢٨٢(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )١(
 . مثله عن اإلسنوي وابن السبكي) ٣٨٥(, وتقدم ص)١٢٤(غاية الوصول ص  )٢(
أمـا املالئـم « : صوليني من الشافعية يف تفسري املالئم وتقسيمه, فقد فرسـه الغـزايل بقولـهاختلف كالم األ  )٣(

لكن ظهر تـأثري جنسـه يف جـنس ذلـك  −كام يف الصغر–فعبارة عام مل يظهر تأثري عينه يف عني ذلك احلكم 
ذي اعتـربه , فهو عنده قسم واحد, وأما الرازي فقد جعل هذه األقسام مع املؤثر مـن الوصـف الـ»حلكما

الشارع ومل يذكر اعتبار الوصف فيها برتتيب احلكم عىل وفقه يف صورة, وهو خالف طريقة اآلمدي وابن 
, واإلسنوي يف هنايـة )٣/٦٤(احلاجب التي اختارها صاحب األصل, وقد نبه صاحب األصل يف اإلهباج 

: انظـر.يف هـذا التقسـيم , عىل اخـتالف األصـوليني)٤/٣١٠(وابن اهلامم يف التحرير ) ٤/١٠٢(السول 
, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح )٣/٣٥٣(, اإلحكام )٢/٢/٢٢٦(, املحصول )٢/٢٩٧(املستصفى 

 ).٢/٢٤٢(العضد 
 ).٣٨٥(ص: أي تقدم ذكره مثاالً للمؤثر, انظر  )٤(
 ذهب اجلمهور إىل جواز اجلمع يف احلرض ألجل املطر, وخصه املالكية بالعشائني,وهو املشهور من مذهب  )٥(

, كشـاف )٢/٥١٤(, مواهب اجلليل )١/٢٧٤(مغني املحتاج : احلنابلة, ومل جيوزه أصحاب الرأي, انظر
 ).٣/١٣٢(, املغني )١/١٢٦(, بدائع الصنائع )٢/٧(القناع 
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القتل بمثقـل بالقتـل العمـد العـدوان, حيـث ثبـت معـه, وقـد اعتـرب جنسـه يف جـنس 
ألنـه  »لو«, وذكر هذا بعد )١(القتل بمحدد باإلمجاع /١٠٧ل/القصاص, حيث اعترب يف 

م اعتبار عني الوصف يف جـنس احلكـم عـىل )٢(أبعد الثالثة ألن اإلهبـام يف  ;عكسـه, وقدَّ
 .)٣(العلة أكثر حمذوراً منه يف املعلول

فـإن (أي املناسب ال بنص وال بإمجاع وال ترتيب احلكـم عـىل وفقـه ) وإن مل يعترب(
أي ال جيـوز التعليـل بـه, ) فال يعلل به( هـ)هدر(أي الشارع ألغاه و ) أنه(عىل ) دليل دلَّ 

كِ  ناسـب التكفـري ابتـداءً بالصـوم لريتـدع بـه دون , فـإن حالـه ي)٤(كام يف مجاع نحو املَلـِ
اإلعتاق, إذ يسهل عليه بذل املال يف شهوة الفرج, لكن الشارع ألغاه من حيث إنه أوجب 

, من غري تفرقة بني ملك وغريه , فكان اعتباره مصادماً لصاحب الرشـع )٥(اإلعتاق ابتداءً
 .)٦(وترصفاً يف أمور الدين بالتشهي

ى(القسم ) وذا(صل زيادة عىل األ) :قلت( مَ  « :بسكون السـني وختفيـف املـيم) يُسْ
   
القتـل بمحـدد يف : , وانظر حكاية اإلمجاع عـىل وجـوب القـود يف)٢/٢٨٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

تشـنيف املسـامع : ,وانظر له مثاالً آخر يف)١١/٤٤٦(, املغني )٦٥٥(, فقرة )٧١(اإلمجاع البن املنذر ص
 ).٣/٧٢٣(, الغيث اهلامع )٣/٢٩٧(

يكون يف تعليل األحكام  −كام قال الزركيش–, وإنام كان أبعدها ألنه )٧(تعليق ) ٣٨٦(ما سبق ص: انظر  )٢(
, وقد جعـل الـرازي مثـال هـذا )٣/٢٩٧( تشنيف املسامع: باحلكمة التي ال تشهد هلا أصول معينة, انظر

وهو الذي أثر نوع الوصف فيه يف نوع احلكم وأثر جنسـه −القسم مثاالً للمالئم الذي شهد له أصل معني
وهـو كقيـاس « : يف جنسه ثم حكى االتفاق عىل قبوله بني القائسني ولكنه قرره بطريق آخـر حيـث قـال

, وعمـوم املثقل عىل اجلارح يف وجوب القصاص, فخصوص كو نه قتالً معترب يف خصوص كونه قصاصـاً
: , وانظر مثاالً آخـر هلـذا القسـم يف)٢/٢/٢٣١(جنس اجلناية معترب يف عموم جنس العقوبة, املحصول 

 ).٣/٧٢٣(, الغيث اهلامع )٣/٢٩٧(تشنيف املسامع 
 ).٣/٣٢٤(الغيث اهلامع   )٣(
 .يعني يف هنار رمضان لغري رخصة  )٤(
, وقد سـبق ختـريج احلـديث الـوارد يف كفـارة اجلـامع يف رمضـان )٢/٢٨٤(ية البناين رشح املحيل بحاش  )٥(

 ).٣٣٤(ص
 ).٣/٧٢٤(الغيث اهلامع   )٦(
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لبعده عن االعتبـار, وتسـميته بـه مـع جعلـه قسـيامً للمرسـل هـو  ») الغريب(املناسب 
ال ما اقتضاه كالم العضد تبعاً البـن  −قاله شيخ اإلسالم يف حاشية األصلكام − )١(املنقول

 .)٢(خرين ومن أن الثالثة أقسام املرسلاحلاجب من أنه قسيم للمالئم والغريب بمعنيني آ
ومثل له بتوريـث  «: وقال يف رشحه ,)١(»اللب«تبعه يف  −أعني شيخ اإلسالم−لكنه

   
يف هذا نظر; فإن الغريب قسم من أقسام املناسب املعترب, وهو ما اعترب عينه يف عني احلكم برتتيـب احلكـم   )١(

معني, هذا هـو املشـهور عنـد األصـوليني, وقـد  عىل وفقه فقط, أو هو الذي اليالئم ولكن شهد له أصل
ال يالئم وال يشهد له أصل معني, وذكر أنه مردود بال خالف, وذكـر أن  جعل الغزايل من الغريب أيضاً ما

, ومل يسـمِّ الثـاين, وكـذلك  اخلالف يف األول, ووافقه الـرازي يف ذكـر القسـمني ويف تسـمية األول غريبـاً
, ث م أطلق اسم الغريب أيضاً عىل ما اعترب فيه جنس الوصف يف جـنس احلكـم اآلمدي سمى األول غريباً

أحداً من األصـوليني ذكـر أن الغريـب هـو مـا مل  −فيام اطلعت عليه –دون أن يشهد له أصل آخر, ومل أرَ 
يعتربه الرشع ودل الدليل عىل إلغائه سو مـا ذكـره النـاظم هنـا مـن زيادتـه تبعـاً للمحـيل واألنصـاري 

املصنف ووافقهم أيضـاً األزهـري والسـيوطي, وهـو اصـطالح غريـب خـالفوا بـه اصـطالح  ووافقهام
األصوليني, وهلذا مل يذكر الزركيش والعراقي هذا االصطالح, بل مل يذكرا الغريب أصالً اتباعاً لصـاحب 

– , والذي ذكره النـاظم واملصـنف هنـا» ومل يتعرض املصنف لذكر الغريب « : األصل, وهلذا قال حلولو
ه, كـام ذكـره النـاظم  −تبعاً ملن ذكر إنام هو املناسب امللغى عند األصوليني, وهوالذي اتفق العلامء عىل ردَّ

ورجـح  , بخالف الغريب, فإهنم حكوا اخلـالف يف قبولـه,» نبذا اواتفاقاً « : بقوله −من زيادته–بعد هذا 
, قبوله الغزايل واآلمدي واهلندي, وهو ظاهر كالم ابن احلاجب, ف ه من قسم املناسب املعتـرب رشعـاً إنه عدَّ

, املحصــول )١٩٤, ١٨٨(, شــفاء الغليــل ص)٢/٣٠٦(املستصــفى : انظــر. وتبعــه يف ذلــك الكــوراين
, هنايـة )٢/٢٤٢(, خمترص املنتهـى مـع رشح العضـد )٣٥٥, ٣/٣٥٤(, اإلحكام )١٣٢, ٢/٢/٢٣١(

أ, الـثامر /١٤٧ة األنصـاري ل, حاشـي)٢/٢٨٤(, رشح املحـيل بحاشـية البنـاين )٨/٣٣٠٢(الوصول 
ــع ص , تشــنيف املســامع ٢٢٨, الضــياء الالمــع ل )٢/٢٥٢(, رشح الكوكــب الســاطع )٤٢٦(اليوان

 ).٦٢٤(, الدرر اللوامع للكوراين ص)٣/٧٢٢(, الغيث اهلامع )٣/٢٩٥(
ب, وعبارته غري واضحة, والذي رصح بـه العضـد تبعـاً البـن احلاجـب أن /١٤٧حاشية األنصاري, ل  )٢(

, ثم ذكر أن غري املعترب هو املرسل, وقسمه الغ ريب قسيم املؤثر واملالئم وأن الثالثة من أ قسام املعترب رشعاً
وتبعـه –مالئم وغريب وملغى, وقد تبني يف التعليق السابق أن ما ذكـره ابـن احلاجـب : ثالثة أقسام أيضاً 

ملناسب املعترب هو املشهور املعروف عن من جعل الغريب قسيامً للمؤثر واملالئم وقسامً من أقسام ا −العضد
 .مجهور األصوليني, واهللا أعلم

 ).١٢٤(رشح اللب ص: مرصحاً بمتابعته, انظر  )١(
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 )١(]لعـدم[املبتوتة يف مرض املوت بالفعل املحـرم لغـرض فاسـد, وهـو الطـالق البـائن 
ب احلكـم اإلرث قياساً عىل قاتل مورثه حيث مل يرثه بجامع ارتكاب فعل حمرم, ويف ترتيـ

عن الفعل احلرام, لكن مل يشهد لـه أصـل باالعتبـار  )٢(]هنيها[عليه حتصيل مصلحة وهو 
 .انتهى .)٣(»بنص أو إمجاع 

, لكـن يف دعـو )٤(تبع فيه العراقي وغـريه) واتفاقاً انبذا( :وقول الناظم من زيادته
الـرمحن بـن  عبـدَ ملـكَ املغـرب  )٥(االتفاق نظر, فقد أفتى اإلمام حييى بن حييى األندليس

ملا جامع جاريته يف هنار رمضان بصوم شهرين متتابعني نظـراً إىل ذلـك,  )٦(احلكم األموي
ملا سئل عن حكمة خمالفته ملذهب مالك شيخه وهو التخيري بـني العتـق والصـيام −وقال 

هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق, فحملته عىل  )١(]له[لو فتحنا  :)٧(−واإلطعام
   
 ., وهو أوضح» لغرض عدم اإلرث « : يف رشح اللب  )١(
 ., وهو الصواب» هنيهام « : يف رشح اللب  )٢(
 ).١٢٤(رشح اللب ص  )٣(
 ).٣/٢٩٨(ى االتفاق قبله الزركيش يف تشنيف املسامع , وحك)٣/٧٢٤(الغيث اهلامع : انظر  )٤(
, وسمع من مالك املوطأ وسمع أيضاً من الليـث وسـفيان ١٥٢أبو حممد الليثي القرطبي اإلمام, ولد سنة   )٥(

, وتصدر لالبن عيينة وغريهم, ثم رجا شتغال, فانتفع الناس بعلمه, وكان ثقة عاقالً ع إىل قرطبة بعلم جمّ
 .٢٣٤ سنة حسن السمت, تويف

, وفيـات )٢/٩(, نفـح الطيـب )٢/١٧٦(, تاريخ علـامء األنـدلس ٤٣١الديباج املذهب ص : انظر ترمجته يف
 ).١٠/٥١٩(, سري أعالم النبالء )٣/٢٧٥(األعيان 

, وبويـع باإلمـارة ١٧٦أبو املطرف املرواين, أمري األندلس, حفيد عبدالرمحن الداخل, ولد بطليطلة سـنة   )٦(
 .٢٣٨, كان حسن السرية لني اجلانب, تويف سنة ٢٠٦ة بعد والده سن

, السـري )١٧/٢٣٩(, تـاريخ اإلسـالم )٦/١١٧(, الكامل البن األثري )١/٣٤٤(نفح الطيب : انظر ترمجته يف
 ).٢/١٢٢(, مرآة اجلنان )٨/٢٦٠(

املوطـأ, وإنـام وهو أحد القولني عنه, وهو املشهور من مذهبه, وليس له فيه نص رصيح يف املدونـة وال يف   )٧(
أن يكفـرِّ  أن رجالً أفطر يف رمضان, فأمره النبي « : أخذه أصحابه مما رواه يف املوطأ بسنده عن أيب هريرة

, وظاهره  يـدل عـىل التخيـري, لكـن روايـة » بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكيناً 
   =لقول الثاين عن مالـك وجـوب اإلطعـام خاصـة, الرتتيب أرجح من وجوه ذكرها ابن حجر يف الفتح, وا
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 .)٢(عب األمور عليه وهو الصومأص
وهو األوفق بكون مرشوعية الكفارات للزجر, ومل يفته حييى عـىل  «: )٣(قال القرايف

 .انتهى .»أنه أمر ال جيوز غريه 
 ., واهللا أعلم)٤(وكأن هلذا مل يرصح صاحب األصل وال املحقق باالتفاق فيه

  =  
غري الطعام, وال يأخذ مالك  −يعني مالكاً –ال يعرف « : حكى هذا القول عنه ابن القاسم يف املدونة, وقال

: انظـر. , ومذهب اجلمهور وجوب هذه الكفارة عىل الرتتيـب, مثـل كفـارة الظهـار»بالعتق وال بالصيام 
, )١٠/٩٧(, االسـتذكار )١/١٩١(املدونة ) ٢٨(من أفطر يف رمضان  املوطأ, كتاب الصيام, باب كفارة

, روضـة )٢/٣٢٧(, كشاف القناع )٣/٣٦٢(, خمترص خليل مع مواهب اجلليل )٤/١٦٧(فتح الباري 
 ).٢/٣٤٠(, اهلداية مع فتح القدير )٣٤٣(الطالبني ص

 ).ب(ساقطة من   )١(
, سري )٢/١١(, نفح الطيب )٣/٢٧٥(ات األعيان , وفي)٣/٣٦٤(مواهب اجلليل : انظر هذه الفتو يف  )٢(

, االعتصـام )٤/٩٣(,  هنايـة السـول )٢/٢٨٤(, رشح املحيل بحاشية البناين )١٠/٥٢١(أعالم النبالء 
)٢/٦١١.( 

, )٤/٦٩(مل أقف عىل قوله هذا يف مظانه من كتبه األصولية, لكن له كالم قريب منـه يف نفـائس األصـول   )٣(
حاشـية العطـار » أي فكأنـه أفتـاه بمـذهب  اإلمـام مالـك « :  −يـة قولـه هـذابعـد حكا–وقال العطـار 

هتـذيب الفـروق والقواعـد السـنية يف األرسار الفقهيـة : , وانظر حكاية قول القـرايف أيضـاً يف)٢/٣٢٧(
 ).٤/٨٩(للاملكي, هبامش الفروق للقرايف 

لكن يف كالم املصـنف هـذا نظـر; فـإن , )٢/٢٨٤(مجع اجلوامع مع رشحه للمحيل بحاشية البناين : انظر  )٤(
كالم صاحب األصل واملحقق وغريهم ليس يف فرع فقهي خالف فيه قائله الـنص واإلمجـاع وإنـام هـو يف 

فإنه مل ينسب أحد إىل اإلمام حييـى وال  −وهو عدم صحة التعليل باملناسب امللغى–أصل فقهي متفق عليه 
صنف نسب إىل حييى هذا األصل أخـذاً مـن فتـواه, واسـتنباط غريه من العلامء جواز التعليل بامللغى, وامل

إن الفـروع تبنـى عـىل األصـول, وال تبنـى « : األصول من الفروع أنكره بعض العلامء, قـال ابـن برهـان
التخــريج عنـد الفقهــاء واألصـوليني ليعقــوب : , وانظـر)١/١٤٩(الوصــول » األصـول عــىل الفـروع 

من الفرع الواحد أو الفرعني لكان عامة األئمـة وعلـامء األمـة , ولو جاز أخذ األصل )٣٦(الباحسني ص
–من القائلني بحجية هذا النوع من املناسب ; إذ ال يكاد يوجد إمـام إال ولـه قـول واحـد أو أكثـر مبنـي 

عىل قياس مناسب قد ثبت يف الرشيعة ما يدل عىل إلغائه, وهم بني مقلٍّ ومكثر بحسـب  −حسب اجتهاده
   =نقله عـن العطـار مـا يفيـد أن االعـرتاض ) ٣٩٤(والفهم, وسيأيت قريباً للمصنف ص درجاهتم يف العلم
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مرسـالً ( اعتبــاره فــ كمــا مل يـدل عـىل) أصــالً (عىل إلغـائه ) وحيث ال دليـل(
, ويعـرب عنـه )١(اعتبـاره أو إلغائـه /١٠٨ل/إلرساله, أي إطالقه عام يـدل عـىل ) يسمى

 .)٣(, وباالستصالح)٢(باملصالح املرسلة
لـم اعتبـار عينـه يف جـنس ه ليجري فيه اخلالف اآليت إذا عُ حملُّ  «: قال شيخ اإلسالم

اتفاقاً كـام ذكـره العضـد تبعـاً البـن  احلكم أو عكسه أو جنسه يف جنسه وإال فهو مردود
 ., فليتأمل)٤( » احلاجب

هُ ) نحـاه(رضـي اهللا عنـه قـد ) مـالك(اإلمـام ) و( لَ بـِ أي ) مسجال(أي املرسـلَ وقَ
, واسـتدل لـه بـأن الشـارع )٥(سواء كان رضورياً قطعياً كلياً أم ال, يف العبادات أو غريها

  =  
األصويل إنام يكون يف األصول ال يف الفروع, ثم هب أن اإلمام حييى ير التعليل هبذا النوع مـن املناسـب 

 !!. عقد بعده?أفيقدح هذا يف ثبوت اإلمجاع عىل بطالن التعليل بامللغى, وهو اإلمجاع الذي انعقد قبله ثم ان
, )٢/٣/٢٢٠(, )٢/٢/٢٣٠(, املحصــول)١/٢٨٦(املستصــفى : انظــر تعريــف املناســب املرســل يف  )١(

, )٤/٣١٤(, تيسـري التحريـر )٥/٢٣٧(, البحر املحـيط )٣/٥٣٧(, روضة الناظر )٤/١٩٥(اإلحكام 
 ).٤/١٧٨(رشح الكوكب املنري 

, املسـودة )٤/١٩٥(, اإلحكـام )٢/٢/٢٣١(, املحصـول )١/٣١١(املستصـفى : انظر هذه التسمية يف  )٢(
 ).٢/٦٠٧(, االعتصام )٣/٤١(, املوافقات )٢/٨٣٠(

, وقـال ابـن )٢/٢٦٠(, قواطع األدلـة )١/٢٨٤(, املستصفى )٢/٦٠٧(الربهان : انظر هذه التسمية يف  )٣(
ني وابـن , وأطلـق عليـه اجلـوي)٣/٥٣٧(روضة النـاظر » وهو اتباع املصالح املرسلة « : قدامة يف تفسريه

وهو معنى مشعر باحلكم مناسب له فيام يقتضـيه الفكـر « : السمعاين أيضاً اسم االستدالل, وقال اجلويني
: , وانظـر)٢/١١١٣(الربهـان » العقيل من غري وجدان أصل متفق عليه, والتعليـل املنصـوب جـارٍ فيـه 

 ).٦/٧٦(, البحر املحيط )٢/٢٥٩(قواطع األدلة 
 ).٢/٢٤٢(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد : ب, وانظر/١٤٧حاشية األنصاري, ل  )٤(
نسبه إىل اإلمام مالك وحده كثري من األصوليني, منهم اجلويني والسمعاين والغـزايل والـرازي واآلمـدي,   )٥(

 , وزاد ابن احلاجب نسبته إىل الشافعي , لكن نقل الزركيش عن بعض األصوليني حكايته عنه قـوالً قـديامً
, فـإهنم والتحقيق أن ا ألخذ باملصالح املرسلة ليس خاصاً بمذهب مالك بل هـو مـذهب اجلمهـور أيضـاً

مجيعاً يكتفون يف فقهم بمطلق املناسبة, وال معنى للمصلحة املرسلة إال ذلك, كام ذكر هذا الغزايل والقرايف 
   =اخلالف يف هـذه  بأن−فيام نقله عنه ابن برهان−وابن جزئ والزركيش, وهلذا جزم أبو احلسن الكيا اهلرايس
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واعتباره يوجب ظن اعتبار هذه املصلحة لكوهنا اعترب جنس املصالح يف جنس األحكام, 
فرداً من أفرادها, وبأن الصحابة ريض اهللا عنهم كانوا يقنعون يف الوقائع بمجرد املصـالح 

 .)١(وال يبحثون عن أمر آخر, فكان ذلك إمجاعاً منهم عىل قبوهلا
وأجيب من طرف اجلمهـور عـن األول بأنـه لـو وجـب اعتبـار املصـالح املرسـلة 

اكها للمصالح املعتربة يف كوهنـا مصـالح لوجـب إلغاؤهـا أيضـاً الشـرتاكها مـع الشرت
 .)٢(املصالح امللغاة يف ذلك فيلزم اعتبارها وإلغاؤها, وهو حمال

وعن الثاين بأنا ال نسلم إمجاعهم عليه بل إنام اعتربوا من املصـالح مـا اطلعـوا عـىل 
 .)٣(اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب

) يسـري(أي مثل اإلمام مالـك ) اجلويني كاد مثله(أيب حممد ) ابن(احلرمني إمام ) و(
,  ,بموافقته فإنه قال باملرسل, لكن برشط أن يكون مصلحة شبيهة باملصالح املعتربة وفاقـاً

, فلـم يعتـرب جـنس )٤(يف الرشـيعة ]تـارة[وباملصالح املستندة إىل أحكام ثابتـة األصـول 
, كقول مالك,  , لكـن قـال املصلحة مطلقاً حتى نقل عنه جواز رضب املتهم بالرسقة ليقرّ

  =  
, املنخـول )٢/٢٥٩(, قواطـع األدلـة )٢/١١١٣(الربهـان : انظـر.املسالة راجع إىل اللفـظ دون املعنـى

, خمترصـ )٤/١٩٥(, اإلحكـام )٢/٣/٢٢٢(, املحصـول )٢/٢٨٧(, الوصول البن برهان )٤٥٤(ص
ألصول , نفائس ا)٩٨(, أساس القياس ص)٢٥٢(, شفاء الغليل ص)٢/٣٤٢(املنتهى مع رشح العضد 

 ).٥/٢١٥(, البحر املحيط )١٤٩(, تقريب الوصول ص)٤/٧٠٥(
 ).٦٧(, منهاج الوصول ص)٢/٢/٢٢٤(املحصول : انظر هذين الدليلني يف  )١(
 ).٤/٣٩٥(, هناية السول )٣/١٨٧(, اإلهباج )٤/١٩٦(اإلحكام : انظر هذا اجلواب يف  )٢(
 ).٤/٣٩٥(, هناية السول )٣/١٨٧(اإلهباج : انظر هذا اجلواب يف  )٣(
وذهـب الشـافعي « : يف ا لربهـان ةعبـارالنـص , ويف ما بني املعقـوفني تصـحيف, و)٢/١١١٤(الربهان   )٤(

ومعظم أصحاب أيب حنيفة إىل اعتامد االستدالل وإن مل يستند إىل حكـم متفـق عليـه يف أصـل, ولكنـه ال 
غ تعليق األحكام بمصالح ير اها شبيهة باملصالح املعتـربة وفاقـاً يستجيز النأي والبعد واإلفراط, وإنام يسوِّ

ة يف الرشيعة   .»وباملصالح املستندة إىل أحكام ثابتة األصول قارَّ
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, )١(إنه ضعيف عندهم :بعض املالكية , وبفرض صحته هو معارض بأنه قـد يكـون بريئـاً
 .)٢(وترك الرضب ملذنب أهون من رضب بريء

)بـالنكري(أي عـىل اإلمــام مـــالك ) عليــه(إمـام احلـرمـني ) من بعـد مـا ناد (
, )٣(]جذع أنفٍ واصـطالم شـقة[يه واقعة نادرة رأ ذو نظر فيها تعرض عل «: حيث قال

وأبد رأياً ال ينكره العقـول صـائراً إىل أن العقوبـة رشعـت حلسـم الفـواحش, وهـذه 
َ  ;العقوبة الئقة هبذه النازلة, للزمك التزام هذا ألصـحاب الواليـات القتـل يف  زُ وِّ ألنك جتُ
  )٤(» ..قتل ثلث األمة يف استبقاء ثلثيهاأ :قلتالتهم العظيمة, حتى نقل عنك الثقات أنك 

 .إىل آخر كالمه يف ذلك
ألن  ;بالنظر للقاعـدة األصـولية يف قبـول املرسـل −كام قاله العطار−وهذا اإلنكار 

فـرع مـن  /١٠٩ل/أكثر األصوليني عـىل عـدم قبولـه وإال فاملجتهـد ال ينكـر عليـه يف 
 .)٥(الفروع

   
, ولعلهم ضعفوه ملخالفته قـول مالـك » جواز رضب املتهم ليُقِر قول ضعيف عندنا « : هو البناين, ولفظه  )١(

فالوعيد والقيد والسجن والرضب « : القاسم, ثم قال ابن » من أقرّ بعد التهديد أقيل « : يف املدونة, ونصه
 ).٤/٤٢٦(املدونة » هتديد كله وأر أن يقال 

 ).٢/٢٨٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
, أي قطـع أنـفٍ وقطـع »جدع أنف واصـطالم شـفة « : −كام يف الربهان–هكذا يف النسختني, والصواب   )٣(

 ).١٤٥٨, ٩١٤(القاموس املحيط ص: شفة, انظر
ر وقوع واقعة حسبت نادرة ال عهد بمثلها, فلـو رأ « : , ونص عبارته)٢/١١٣٢(الربهان : ظران  )٤( دِّ فلو قُ

ذو نظر جدع األنف أو اصطالم الشفة وأبد رأياً التنكره العقول صائراً إىل أن العقوبات مرشوعة حلسم 
مثـل هـذا يف جتـويزه ألهـل الفواحش, وهذه العقوبة الئقة هبذه النادرة فمثل هذا مـردود, ومالـك التـزم 

 .» أنا أقتل ثلث األمة الستبقاء ثلثيها : ل عنه الثقات أنه قالـاإلياالت القتل يف التهم العظيمة, حتى نق
 ).٢/٣٢٩(حاشية العطار   )٥(
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ه األكثر( لعدم ما يدل عليه الختالف اجلـنس القريـب  )١( )طلقاً م(من العلامء ) وردَّ
 .)٢(فجاز اختالف احلكم
إنه احلـق الـذي اتفـق عليـه  «: وقال اآلمدي ,)٣(»وهو املختار  «: قال ابن احلاجب

 .)٤(»الفقهاء 
إنـه الـذي يقتضـيه مـذهب  «: )٧(, وقـال)٦(]اريـابن األنبـ[منهم  )٥( )وردّ مجاعة(
ألنه ال نظر يف العبـادات  ;أي دون نحو املعامالت) فقد العبادات يف(املرسل ) ذا( »مالك 

 .)٨(للمصلحة بخالف غريها, كالبيع والنكاح واحلدّ 
اء يف بإسـكان اليـ) يمصـلحي قطعـي كـيل رضور(أي مـن املرسـل ) وليس منه(    

. نسبه إىل األكثر أيضاً الزركيش, ونقل اآلمدي اتفاق الفقهاء من الشافعية واحلنفية عىل امتناع التمسك به  )١(
وقد تقدم التنبيه عىل أن مجهـور الفقهـاء قـد أخـذوا ).٦/٧٦(, البحر املحيط )٤/١٩٥(األحكام : ظران

 ).٥(, تعليق )٣٩٢(ما سبق ص: باملصالح املرسلة, انظر
لعدم ما يدل عىل اعتباره « : , ونص املحيل)٢/٢٨٤(ية البناين مع تقريرات الرشبيني ـيل بحاشـرح املحـش  )٢(

 «. 
 ).٢/٢٤٢(رشح العضد  املخترص مع  )٣(
وقد اتفق الفقهاء من الشافعية واحلنفية وغريهم عىل امتنـاع التمسـك بـه, « : ه, ونص)٤/١٩٥(اإلحكام   )٤(

 .» وهو احلق, إال ما نقل عن مالك أنه يقول به, ومع إنكار أصحابه لذلك عنه 
 .مل أره لغري األبياري اآليت ذكره  )٥(
, )٥/٢١٧(البحـر املحـيط : انظـر نسـبته إليـه يف» األبياري « والصواب هكذا يف النسختني, وهو وهم,   )٦(

 ). ٣/٧٢٥(, الغيث اهلامع )٣/٣٠٢(تشنيف املسامع 
قرية بمرص, الفقيه األصـويل, ولـد : عيل بن إسامعيل, أبو احلسني اإلبياري, نسبةً إىل أبيار: واألبياري هو  

التحقيـق : نه مجاعة منهم ابن احلاجـب, مـن مؤلفاتـههـ, وتفقه عىل أيب الطاهر املالكي, وأخذ م٥٥٧سنة 
 .هـ٦١٦والبيان يف رشح الربهان, وسفينة النجاة, تويف سنة 

 ).٢/٥٢(, الفتح املبني )١٦٦(, وشجرة النور )٢/١٢١(الديباج : انظر ترمجته يف  
 اً منـه الباحـث عـيل, حقق جزء»هان التحقيق والبيان رشح الرب« : أي األبياري يف رشح الربهان , املسمى  )٧(

 بسام يف رسالة دكتوراه بجامعة أم القر. 
 ).٢/٢٨٤(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )٨(
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الثالثة األخرية, وقفاً يف األول ووزناً يف األخـريين, وذلـك كـام إذا صـال كفـار ترتسـوا 
ر املسلمني, وقطعنا بأننا لو امتنعنا عـن الـرتس لصـدمونا واسـتولوا عـىل ديارنـا بأسا

وقتلونا كافةً حتى الرتس, ولو رمينا لقتلنا مسلامً من غري ذنب صـدر منـه, فيجـوز رمـي 
 ).للدليل الرشعي(لكن  )١(الرتس وإن أد فيه إىل قتل مسلم مل يذنب

كوهنا رضورية, إذ ال يمكن حتصـيلها  :ورأنه اجتمع يف هذه املصلحة ثالثة أم :بيانه
لتحصـيلها املصـلحة بـالقطع ال  ;لرجوعها إىل كافة األمة, وقطعيـة ;بطريق آخر, وكلية

 .)٢(بالظن, وللقطع بحصول املفسدة بدوهنا
الصورة ما علم من الرشع من تقديم حفظ الكيل عـىل  )ه(هذ) عىل اعتبار(والدليل 

الم الكفار أهـم يف نظـر الرشـع  مـن حفـظ طائفـة اجلزئي, وأن حفظ اإلسالم عن اصط
, وفيه إشارة إىل )٣(وليست من املرسلة كام قاله) حقٌّ قطعا(تلك املصلحة ) فـ(خمصوصة, 

أنه قد قـام  :, وحاصل الرد)٤(مل يقل الشافعي باملرسلة إال يف هذه املسألة :الرد عىل من قال
 .)٥(الدليل عىل اعتبارها

ه( أي ممـا ) منه(أي حجـة اإلسـالم الغزايل ) احلجـة(املذكـور  أي املصـلحيَّ ) وعدَّ
 «: ال من املرسل بمعنى ما ال دليل أصالً  عىل اعتباره, فإنه قال) فرعا(يطلق عليه املرسل 

ألن مرجع املصلحة  ;وهذا وإن سميناه مصلحة مرسلة, لكنها راجعة إىل األصول األربعة
   
أمثلـة : , وانظـر)٤/١٩٦(, اإلحكام )٢/٣/٢٢٠(, املحصول )١/٢٩٥(املستصفى : انظر هذا املثال يف  )١(

 ) .٢/٦١٢(, االعتصام )٤٧٠(أخر يف املنخول ص
 ).٣/٧٢٦(الغيث اهلامع   )٢(
, أو لعل املصنف يقصد  )٣( ه هذه الصور: العبارة غري واضحة, وكأن فيها سقطاً  ةكام قاله البيضاوي, فإنه بعدِّ

من املرسل مل يالق موضوع املسألة, فإن هذا ليس من املرسل الذي مل يعترب, بل مما دلَّ الدليل عىل اعتبـاره, 
 ).٣/٣٠٣(, تشنيف املسامع )٦٧(املنهاج ص: انظر

هـذا القـول إىل الـرازي ) ٣/٣٠٣(, ونسب هو والزركيش يف تشـنيف املسـامع )٣/٧٢٦(الغيث اهلامع   )٤(
 .واآلمدي , ومل أره يف املحصول وال اإلحكام

 ).٣/٧٢٦(الغيث اهلامع   )٥(
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اب والسنة واإلمجاع, وألن كون هذه املعاين عرفت إىل حفظ مقاصد الرشع املعلومة بالكت
 −ال بدليل واحد بل بأدلة كثرية من الكتاب والسنة وقرائن األحوال وتفـاريق األمـارات 

, إذ القياس أصل معني  :سميناها  .)١(»مصلحة مرسلة, ال قياساً
 وكأن هذه التسـمية هي املوقعة ملـن جعـل الشـافعي ريض اهللا «: قال الويل العراقي

وينـازع يف  «: −أعنـي العراقـي−قـال ,)٢(»عنه قائالً باملصـلحة املرسـلة يف هذه الصـورة 
األصحاب وجهني يف مسألة املترتس مـن غـري اشـرتاط  /١١٠ل/اشرتاط القطع حكايةُ 

, )٣(القطع, وعللوا املنع بأن غاية األمر أن خياف عىل أنفسنا, ودم املسلم ال يبـاح بـاخلوف
حالـة القطـع حمـل  :وقد يقـالن اخلالف يف حالة اخلوف بدون قطع, ياوفيه ترصيح بجر

, واخلالف يف صورة اخلوف, وبه رصح الغـزايل يف  وهـذا معنـى  ,)٤( »»املستصـفى«جزمٍ
أي الغــزايل, ) مـن مذهبـه(أي ما ذكـر مـن املصــلحة  )ثم اعتبار قطعه( :قول املصنف

لعـدم تعـنيُّ  ]بقبوله[ا ذكر من املرسل فجعل م )القول به(أصـل ) للقطـع بالقبول ال لـِ(
الدليل وإن رجع إىل األصول األربعة ال لعدم الدليل كام يف غـريه مـن املصـالح املرسـلة, 

 .)٥(فإطالق املرسلة عليه بطريق املشاهبة يف عدم تعني الدليل وإن كان يف الغري لعدمه
ــة القطعــي(أي الغــزايل ) :وقــال( ــثام اقــرتب مــن رتب  املصــلحة يف) إن الظــن حي

   
كل مصلحة رجعت عـىل حفـظ مقصـود رشعـي علـم كونـه مقصـوداً « : , ونصه)١/٣١١(املستصفى   )١(

اع فليس خارجاً من هذه األصول لكنه اليسـمى قياسـاً بـل مصـلحة مرسـلة; إذ بالكتاب والسنة واإلمج
القياس أصل معني, وكون هذه املعاين مقصودة عرفت ال بدليل واحد بل بأدلـة كثـرية ال حرصـ هلـا مـن 

 .» الكتاب والسنة وقرائن األصول وتفاريق األمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة 
 ).٣/٧٢٧(الغيث اهلامع   )٢(
 ).١٨٠٤(روضة الطالبني ص: انظر حكاية الوجهني عند الشافعية وتعليل املنع يف  )٣(
فإذا ترتس الكفار باملسلمني فال : فإن قيل« : , ونص كالم الغزايل الذي أشار إليه)٣/٧٢٦(الغيث اهلامع   )٤(

ال جـرم ذكـر : نقطع بتسليطهم عىل استئصال اإلسالم لو مل يقصد الرتس بل يدرك ذلك بغلبة الظن, قلنا
 ). ١/٣٠٠(املستصفى » العراقيون يف املذهب وجهني يف تلك املسألة, وعللوا بأن ذلك مظنون 

 ., وما بني املعقوفتني ليست يف كالمه )٢/٢٨٥(تقريرات الرشبيني عىل   )٥(
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, أما إذا مل يقطع أو يظن ظناً قريباً منه باستئصاهلم املسـلمني فـال )١(فيها) كالقطعي ذهب(
جيوز الرمي للرتس, وكذا لو مل تكن املصلحة كلية, أي متعلقاً بكل األمة, كرمـي بعـض 
املسلمني من السفينة يف البحر لنجاة الباقني, أو مل تكن رضورة, كرمي أهل قلعـة ترتسـوا 
, فال جيوز الرمي بحال يف هـذه الصـور الـثالث وإن  باملسلمني, فإن فتحها ليس رضورياً

 ., واهللا أعلم)٢(أقرع يف الثانية, إذ القرعة ال أصل هلا يف الرشع يف ذلك

   
ز ذلك عند القطع أو ظنٍّ قريبٍ من القطع , « : , ونص عبارته)١/٣٠١(املستصفى   )١( والظن ونحن إنام نجوِّ

 .» القريب من القطع إذا صار كلياً وعظم اخلطر فيه فتحتقر األشخاص اجلزئية باإلضافة إليه 
, املحصول )١/٢٩٦(املستصفى : , وانظر أيضاً هذه املحرتزات يف)٢/٢٨٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

يف : أي» لرشع يف ذلـكال أصل هلا يف ا« : ,وقول املحيل يف القرعة)٢/٢٤٢(, رشح العضد )٢/٢/٢٢١(
, أما يف غري هذا املوضـع فالقرعـة )٢/٢٨٦( البناين حاشية: رمي بعض من يف السفينة وترك بعض, انظر

صـحيح البخـاري , كتـاب الشـهادات , بـاب القرعـة يف املشـكالت , : مرشوعة يف مواضع عدة, انظـر
 ).٢٦٨٩(, )٢٦٨٨(, )٢٦٨٧(, )٢٦٨٦: (األحاديث رقم
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 )مسألة( 

 )١(يف انخرام املناسبة بمقارنة مفسدها
ــــــ ــــــا بِ  ةِبَ وللمناسَ ــــــارِخَ ج هْ مَ

ـــــةٌ  ـــــ راجح ـــــا خِ وَ أو بالسَ االفَ
ــــ ــــلْ : يف هُ ألنَّ ــــ ه ــــبقِ هْ بَ ي مناسَ

ــــ فســــدةٌ مَ   ــــ هُ تْ قــــد عارضَ هْ الزمَ
ــرِ  ــتُ للفخ ــاخلُ : , قل ــاً وَ  فُ لْ اىفَ لفظ
ــــ ــــعَ  ا امتنــــاعُ أمَّ هْ بَــــفقاطِ  لٍ مَ

اعلم أن الوصف إذا اشتمل عىل مصلحة مناسـبة ملرشـوعية احلكـم وعـىل مفسـدة 
نُهُ للمفسدة موجباً  مُّ لـبطالن مناسـبته للحكـم أم تقتيض عدم مرشوعيته, فهل يكون تَضَ

  ?ال
) جـا(التـي اشــتمل عليــها الوصــف ) وللمناسـبة( :بيَّنهـام بقوله ,)٢(فيه قوالن
أي ) قـد عارضـتها(فاعـل جـاء ) مفسـدة( :أي مبطلة, وقولـه) بخارمه(بالقرص للوزن 

أي حال كون املفسدة الزمة للحكم, سواء كانت ) الزمه(عارضت املفسدة تلك املناسبة 
أو مسـاوية هلـا فتنخـرم املناسـبة  :بالقرص للوزن أي) اوَ بالسَّ  أو(عىل مصلحته ) جحةرا(

, وهذا مـا اختـاره صـاحب األصـل )٣(ألن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح ;بذلك

   
املعنى من انخرامها وبطالهنا هو أال يقيض العقل بمناسبتها للحكم إذ ذاك, فـال يكـون هلـا « : قال اهلندي  )١(

أثر يف اقتضاء األحكام, ال أنه يلزم خلو الوصف عن استلزام املصلحة وذهاهبا عنـه, فـإن ذلـك ال يكـون 
 ).٨/٣٣٠٩(هناية الوصول » تعارضاً 

انت مفسدته راجحة أو مساوية كام سـيأيت, أمـا الوصـف , وهذا اخلالف يف ما ك)٣/٧٢٧(الغيث اهلامع   )٢(
. املشتمل عىل مفسدة مرجوحة أو خال عنها فقد حكى الزركيش وابن اهلامم االتفاق عـىل اعتبـار مناسـبته

 ).٤/٣١٠(, التحرير مع التيسري )٥/٢٢٠(, البحر املحيط )٣/٣٠٤(تشنيف املسامع : انظر
, واستدل ابن احلاجب بأن العقل قاضٍ بأنـه )٥/٢٢٠(حر املحيط الب: , وانظر)٢/٣٣١(حاشية العطار   )٣(

بِعْ هـذا بـربح مثـل مـا : ومن قال لعاقل« : ال مصلحة مع مفسدة مثلها, يعني أو تزيد عليها, قال العضد
املخترص . » خترس أو أقل منه مل يقبل, وعلَّل بأنه ال ربح حينئذ, ولو فعل لعدَّ خارجاً عن ترصفات العقالء 

 ).٢/٢٤١(رشح العضد مع 

انخرام املناسبة 
 بمقارنة مفسدها
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أي فخـر الـدين ) الفخـر(اإلمـام ) خالفـا لــ(و )١(وفاقاً البن احلاجب والصفي اهلنـدي
له بام قرره اإلسنوي من  لَّ دِ واستُ  /١١١ل/ )٢(هنا ال تنخرمإ :الرازي والبيضاوي يف قوهلام

من نفعه ال يصري نفعه غري نفع الستحالة قلب احلقائق,  دَ يَ زْ أن الفعل وإن تضمن رضراً أَ 
 .وإذا بقي نفعه بقيت مناسبته وهو املطلوب

 .انتهى .)٣(»غاية ما يف الباب أنه ال يرتتب عليه مقتضاه لكونه مرجوحاً  «: قال
 :وتـبعهم النـاظم حيـث قـال ,)٤(فيكون اخلالف لفظـياً عـىل مـا رصح بـه مجاعـة

أي ) ألنـه(ال معنـوي ) واىف لفظــاً (بـني القـولني ) اخللـف(زيادة عىل األصـل ) :قلت(
 .?أم ال) مناسبة(فيه مع ذلك ) هل بقي(أن هذا الوصف ) يف(اخلـالف إنام هو 

باالمتنـاع, فاإلمـام ) قاطبـة(الوا إهنـم قـ) فــ(بـذلك الوصـف ) أما امتناع عمل(
, )٥(والبيضاوي يوافقان فيه, لكنه عنـدمها لوجـود املـانع, وعـىل األول النتفـاء املقتيضـ

هذا إيضاح كالمه, ولكن نظـر فيـه بأنـه يرتتـب عـىل اخلـالف انقطـاع . فاخلالف لفظي
   
وهو الذي يشعر به ترصف اآلمدي, فإنه ذكر حجج املخـالف ثـم ضـعفها وأجـاب عنهـا; وهلـذا جـزم   )١(

فيـه نظـر, » إنه حكى املذهبني يف اإلحكام ومل يـرجح « : الزركيش وابن اهلامم بنسبته إليه, فقول اإلسنوي
 الرشيف يف جدلـه, وحكـى القـرايف عـن ونسبه هو واألصفهاين إىل» وعزي لألكثرين « : وقال الزركيش

, مجـع )٣/٣٤٥(اإلحكـام : انظـر. التربيزي أنه األشهر, واختاره أيضاً ابن قدامة وابن تيمية وابن النجار
ــة الوصــول )٢/٢٤١(, املخترصــ مــع رشح العضــد )٤٩(اجلوامــع ص , الكاشــف )٨/٣٣٠٩(, هناي

, رشح الكوكـب )٢/٨١٠(املسودة  ,)٣/٨٦٥(, روضة الناظر )٤/٢٠٠(, نفائس األصول )٦/٣٥٤(
, )٣٧٤(, سالسـل الـذهب ص)٤/١٠٤(, هنايـة السـول )٥/٢٢٠(, البحـر املحـيط )٤/١٧٢(املنري 

 ).٤/٣٠٩(التحرير مع التيسري 
 ).٥٩(, منهاج الوصول ص)٢/٢/٢٣٢(املحصول   )٢(
لحة أمـر حقيقـي ال املتضمن للمصلحة , واملصـ: , واحتج ابن قدامة بأن املناسب)٤/١٠٥(هناية السول   )٣(

وقد أخرب اهللا تعاىل أن يف اخلمر وامليرس منافع وأن إثمهام أكـرب مـن نفعهـام, فلـم « : ينعدم بمعارضٍ , قال
 ).٣/٨٦٥(روضة الناظر » ينف منافعهام مع رجحان إثمهام 

حاشية , )٣/٧٢٧(, الغيث اهلامع )٥/٢٢١(البحر املحيط : منهم الزركيش والعراقي واألنصاري, انظر  )٤(
 ).١٢٥(أ, غاية الوصول ص/١٤٨األنصاري ل

 ).٣/٣٠٥(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٢٨٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
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إن  :من قـالال تنخرم, وختلف احلكم عن العلة يف صورة, ف :املستدل وعدمه, فإنا إذا قلنا
لتبـنيُّ  ;تنخرم, يرضه ذلك :التخلف للامنع  ال يرضه ذلك التخلف لبقاء العلية, ومن قال

 .)١(أن ما علل به ليس متام العلة كام سيأيت
  غـرضٍ ريقان طويل وقصري فسلك الطويـل لغـريمسافر له ط :)٢(مثال ذلك :قالوا

ر الطويـل معـارض بمفسـدة ألن املناسب وهو السف ;)٣(سو القرص مل يقرص يف األظهر
وهي العدول عن القصري ال ملعنى, فكأنه حرص قصده يف تفويت ركعتني من الرباعية مدة 

 .)٤(السفر
 
 
 
 
 
 

 
   
يف القوادح كام يف الرشـبيني, : أي» كام سيأيت « : , وقول املصنف)٢/٢٨٦(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )١(

مجع : انخرام املناسبة بمفسدة, انظر: األصل من فروعهومراده القادح املسمى بالنقض, حيث عدَّ صاحب 
 ).٥١(اجلوامع ص

 .أ/١٤٨, حاشية األنصاري ل)٣/٧٢٧(, الغيث اهلامع )٣/٣٠٥(تشنيف املسامع : انظر هذا املثال يف  )٢(
كشـاف القنـاع : , وذهـب احلنابلـة واحلنفيـة إىل أن لـه القرصـ, انظـر)١٧٣(روضة الطـالبني ص: انظر  )٣(

 ).٢/١٤٠(البحر الرائق , )١/٥١٢(
ذكر اهلندي وصاحب األصل والزركيش أن اخلالف يف هذه املسألة يلتفت عـىل أن الـنقض يف العلـة هـل   )٤(

, )٣/٦٦(, اإلهبـاج )٨/٣٣١٤(هناية الوصـول : يقدح , انخرمت, وإال فال, انظر: يقدح أم ال? فإن قلنا
 ).٣٧٥(سالسل الذهب ص



אאאאאFאE א 

 

ــــهْ لَ نزِ ــــو مَ ــــبَهُ وه ــــادسُ الشَّ  الس
  

لَــــهْ  نْزَ  بــــني مناســــبٍ وطــــردٍ مُ
  

ـــايضِ [ ـــالتَّبَعِ )١( ]والق ـــبٌ ب  ذا مناس
  

ـــــعِ  وال قُّ وَ ـــــعْ تَ ـــــارُ مَ ـــــه يُص  لَ
  

ـــــاسِ ع ـــــإنْقي ـــــاعٍ ف ـــــةٍ بإمج  ل
  

ـــنّ  ـــةٌ تِعَ جَّ ـــسَ حُ ي ـــنُ ادرِ رَ اب ـــذَّ عَ  تَ
  

يْ زِ ـــــريَ ـــــى والشَّ ُّ ذا أَبَ ـــــرييفِ  والصَّ
  

ــتُ  ي: قل زِ وَ ــرْ ــى واملَ ــايضِ أَبَ ــذا الق  ك
  

ي عَ القـــايضِ مـــع الشـــريازِ ـــازَ  ونَ
  

ي ــازِ ــذا الع ــسَ ه ــنِ ادري ــوالً إىل اب  قَ
ــــباهِ   بَــــةِ األَشْ لْ  أعــــالهُ قــــيسُ غَ

  

ــــفةِ لل ــــمِ والص ييف احلك ــــاهِ ض  مُ
  

ــــتُ ــــوريُّ قل ــــبهُ الصُّ  إنَّ ذا: فالش
  

ا ــــذَ بَ ــــدْ نَ ــــا ق ن ــــذي إمامُ ــــو ال  ه
  

ُ ـــــربَ ـــــام املُعتَ ـــــالَ إنَّ  والفخـــــرُ ق
  

ـــــ ُ ْرضُ ـــــمَّ حتَ ةِ ثَ َ ـــــونُ املشـــــاهبَ  ك
  

ـــــةً للحكـــــمِ أو ظَـــــنُّ علَّ  فـــــيام يُ
  

ــــــــــا ماً هل ــــــــــتلزِ س  .........مُ
  

ـ(من مسالك العلة ) السادس( مشـاهبة وصـف  « :»اللـب«كـام يف  )٢( )ه وهـوبَ الشَّ
, فمشاهبته لألول تقتيضـ عليتـه دون مشـاهبته للثـاين, ويسـمى )٣( » للمناسب والطردي

, وهو  نزلة(الوصف بالشبه أيضاً  ;أي يف املنزلة) بني مناسب وطرد منزلة(أي ذو منزلة ) مَ
ألنه يشبه الطرد من حيث إنه غري مناسب بالذات, ويشـبه املناسـب بالـذات مـن حيـث 

, وأوضـح مـن )٤(ع إليه يف اجلملة, كالذكورة واألنوثة يف القضـاء والشـهادةالتفات الرش
   
للـنظم, وهـو املثبـت يف جممـوع الرسـائل  −بـدون اليـاء−» القـاض «  :هكذا يف النسـختني, والصـواب  )١(

 ).٦٤(ص
, الربهـان )٢٠٩(اللمـع ص: اختلف األصوليني يف تعريف هذا املسلك, انظر تعريفـاهتم مـع األمثلـة يف  )٢(

ــة )٢/٨٦٠( ــع األدل ــام )٢/٢/٢٧٧(, املحصــول )٢/٣١٠(, املستصــفى )٢/١٦٤(, قواط , اإلحك
, )٧٠٦(, مفتـاح الوصـول ص)٢٨٢(, اجلدل البن عقيـل ص)٤/١٣٢٥(عىل , العدة أليب ي)٣/٣٦٩(

, تيسري التحريـر )٤/١٨٧(, رشح الكوكب املنري )٥/٢٣٠(, البحر املحيط )١٣٧(تقريب الوصول ص
)٤/٥٣.( 

 .» وهذا التفسري من زياديت « : , قال)١٢٥(غاية الوصول ص  )٣(
 ).٣/٧٢٨(, الغيث اهلامع )٣/٣٠٦(شنيف املسامع ت: , وانظر)٢/٢٨٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

: املسلك السادس
 الشبه
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أنه الوصف الذي ال تظهر فيه املناسبة بعد البحث  )٢(عن بعضهم )١(هذا ما نقله اإلسنوي
لكن ألف من الشارع االلتفات إليه يف بعض األحكام, فهـو دون املناسـب وفـوق والتام, 

 .الطردي
, أي فإن اعتبـار الشـارع يف بعـض » ي الشبهمِّ بكلٍّ منهام سُ وألجل شبهه  «: )٣(قال

 .)٤(حلكم األصل يف القياس وإن مل يعلم وجهها /١١٢ل/املواضع يظن به مناسبته 
طهارة تراد ألجل الصالة فـال  :قول الشافعي ريض اهللا عنه يف إزالة النجاسة :ومثاله

رة, ومناسبتها لتعني املـاء فيهـا بعـد جتوز بغري املاء كطهارة احلدث, فإن اجلامع هو الطها
ـالبحث التام غري ظاهرة, وبالنظر إىل كـون الشـارع اعتربهـا يف بعـض األحكـام كَ   سِّ مَ

, وهذا القول نقله اآلمدي عن )٥(املصحف والصالة والطواف يوهم اشتامهلا عىل املناسب
  .)٦(»وهو األقرب إىل قواعد األصول  «: أكثر املحققني, قال

ــال ) و( ــايض(ق ــاقالين) الق ــر الب ــو بك ــبه ) ذا( :أب ــالتبع(أي الش أي ) مناســب ب
, كالطهارة الشرتاط النية, فإهنا من حيث هي طهارة ال تناسب اشرتاط النية )٧(باالستلزام

لكن تناسبها من حيث إهنا عبادة فإهنا مناسبة الشـرتاط النيـة, كـذا حكـاه عـن القـايض 
   
 ).٤/١٠٦(هناية السول   )١(
 ., وقيَّد البحث التام بمن هو أهله)٣/٣٧١(اإلحكام : هو اآلمدي, انظر  )٢(
 .يعني اإلسنوي  )٣(
 ).٢/٢٨٦(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٤(
 .آخر من كالم الشافعي, وسيأيت له مثال )٤/١٠٦(, هناية السول )٣/٣٧٢(اإلحكام   )٥(
 ).٣/٣٧٢(اإلحكام   )٦(
وممـا أجـراه « : مل أره يف التلخيص, ولعل صاحب األصل أفاده من نقل اجلويني عنـه يف الربهـان, ونصـه  )٧(

حلكـم املطلـوب قياس املعنى هو الذي يسـتند إىل معنـى يناسـب ا: القايض يف ضبط تصوير الشبه أن قال
ه هو الذي يستند إىل معنى وذلك املعنـى ال يناسـب احلكـم املطلـوب وقياس الشب, بنفسه من غري واسطة

بنفسه, ولكن ذلك املعنى يغلِّب عىل الظن أن األصـل والفـرع ملـا اشـرتكا فيـه فهـام مشـرتكان يف املعنـى 
 ).٢/٨٦٥(الربهان . »املناسب وإن مل يطلع عليه القائس
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له أنه إحلاق فرع بأصـل لكثـرة أشـباهه  »تقريبخمترص ال«عن  )٢(, ونقل بعضهم)١(مجاعة
الفرع فيها األصل علـة حلكـم  ]تشابه[يف األوصاف من غري أن يعتقد أن األوصاف التي 

 .)٣(األصل
) توقــع(بسكون العـني ) معْ (يعني ال يصار إىل األخذ بقياس الشبه ) وال له يصار(

حكـاه القـايض أبـو ) بإمجاع( مشـتمل عىل املنـاسـب بالـذات) قيـاس علـة(أي إمـكان 
  :قياس العلة بأن مل يوجد إال قياس الشبه ففيه قوالن) رذَّ عَ فإن تَ ( )٤(بكر

الشـافعي  )٥(بوصـل اهلمـزة للـوزن) ابن إدريس(ما نقل عن إمامنا حممد  :أحدمها
 .)٧(نظراً إىل شبهه باملناسب )٦(,أي تظهر) تَعِنّ  حجة(ريض اهللا عنه أنه 

   
ــدي والقــرايف والزركيشــ  )١( ــرازي واآلمــدي واهلن , اإلحكــام )٢/٢/٢٧٧(املحصــول : نظــرا. مــنهم ال

 ).٥/٢٣١(, البحر املحيط )٣٩٤(, تنقيح الفصول ص)٨/٣٣٤١(, هناية الوصول )٣/٣٧١(
 ).٥/٢٣٢(, ونقله عنه أيضاً الزركيش يف البحر املحيط )٣/٧٢٨(هو العراقي يف الغيث اهلامع   )٢(
ام لشبهه به يف مجل من األحكـام, ومـا , ومثل له بإحلاق العبد باحلر يف بعض األحك)٣/٢٣٥(التلخيص   )٣(

كـام يف التلخـيص, والغيـث » شـابه « بني املعقوفتني هكذا هو يف النسختني, وهو تصحيف ,والصـواب 
 .١٢٥اهلامع, خمطوط, ل 

ثم القائلون بقياس الشبه أمجعوا عىل أنه ال يصـار إليـه مـع إمكـان « : , ونصه)٣/٢٣٨(التلخيص : انظر  )٤(
 .» العلة املصري إىل قياس 

 .مع عالمة التصحيح) أ(وأحلقت بـ ) ب(سقطت من   )٥(
قياس الشبه الـذي نـص الشـافعي عـىل حجيتـه هـو قيـاس غلبـة األشـباه اآليت ذكـره, قـال يف الرسـالة   )٦(

أحدمها أن يكون اليشء يف معنى األصل فال خيتلف القياس فيه, وأن : والقياس من وجهني« ): ٤٧٩(ص
صول أشباه, فذلك يلحق بأوالها به وأكثرها شبهاً فيـه, وقـد اختلـف القايسـون يف يكون اليشء له يف األ

, وأما قياس الشبه باملعنى الذي ذكره صاحب األصل وغريه فسيأيت يف كالم )٤٠(, وانظر نحوه ص»هذا 
 .السمعاين استنباط حجيته من كالم الشافعي يف الفروع

الغزايل القول بالشبه أيضاً إىل أيب حنيفة ومالك وخالفه ابـن  , وعز)٢/٢٨٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(
ه, وعزاه الثاين إىل أكثرهم, ووافقهام ابن النجـار,  برهان والسمعاين, فعزا األول إىل أصحاب أيب حنيفة ردَّ

لـة , وعنـد احلناب» وأكثر شيوخنا عىل أنـه صـحيح « : وهو املوافق ملا يف كتبهم, وأما املالكية فقال الباجي
   =, أصـول الرسخيسـ )٢/١٦٤(, قواطع األدلة )٢/٢٩٤(, الوصول )٤٨١(املنخول ص: انظر. روايتان
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يف مواضـع مـن كتبـه, كقولـه يف ] بـه[أشار إىل االحتجاج  «: )١(قال ابن السمعاين
 ل وجـوب النيـة, فعلَّـ)٢( »! ? طهارتان فكيف تفرتقان :إجياب النية يف الوضوء, كالتيمم

يف مجيـع  بكوهنا طهارة; فإن الشارع اعتربها وحدها, حيـث رتَّـب عليهـا وجـوب النيـة 
غى كوهنا بالرتاب, إذ مل يعتـربه يف يشء مـن جبة بل وغريها لالعتداد هبا وألااألغسال الو

 ., تدبَّر)٣(ذلك, فيظن املناسبة عىل نظري ما مرَّ 
أي ممنـوع ) أُيبِ (أي قياس الشـبه ) ذا(أن  )٤( )الصـرييف(ما قاله أبو بكـر  :الثاين) و(

بحـذف  )١( )الشريزي(وافقه عليه الشيخ أبو إسحاق ) و( )٥(ومردود, نظراً لشبهه بالطرد

  =  
, إحكام الفصـول )٤/٥٤(, تيسري التحرير )٣/٣٣٢(, أصول البزدوي مع رشحه للبخاري )٢/١١٣(
 ). ٤/١٩٠(, رشح الكوكب املنري )٢/٧٢٠(, املسودة )٣/٨٧١(, روضة الناظر )٢/٦٣٥(

هــ كـان مفرسـاً ٤٢٦ن حممد, أبو املظفر السمعاين التميمي اإلمام العالمة, ولد يف مرو سـنة هو منصور ب  )١(
تفسـري القـرآن العزيـز, قواطـع األدلـة, واالصـطالم, والربهـان يف : أصولياً عامل باحلديث, مـن مؤلفاتـه

 .هـ يف مرو٤٨٩اخلالف, تويف سنة 
, )٢/١٠١(, وفيـات األعيـان ١٠٦املـذهب ص, العقد )٥/٣٣٥(طبقات ابن السبكي : انظر ترمجته يف  

 .١٤٣, طبقات املفرسين ص)١٩/١١٤(, السري )٣/٣٢٣(األنساب 
, وقد سـبق )٨/٩٤(قول الشافعي يف خمترص املزين, األم, باب الوضوء : , وانظر)٢/١٦٤(قواطع األدلة   )٢(

ع احلاجـب , وما بني املعقـوفتني سـقط مـن النسـختني, واسـتدركته مـن القواطـع ومـن رفـ)٢١٥(ص
 ).٣/٧٢٩(, والغيث اهلامع )٤/٣٤٧(

 ).٢/٢٨٧(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٣(
هو حممد بن عبد اهللا البغدادي الصرييف, نسبةً إىل رصف النقود, فقيه أصويل, تفقه عىل ابن رسيـج وسـمع   )٤(

ئل األعـالم واالمجـاع دال: , من مؤلفاته"كان أعلم الناس باألصول بعد الشافعي  ": احلديث, قال القفال
 .هـ٣٢٠ورشح الرسالة, تويف يف مرص سنة 

, العقـد املـذهب )٣/١٨٦(, طبقات ابن السبكي ١٢٠طبقات أيب إسحاق الشريازي ص: انظر ترمجته يف  
 ).٢/٣٢٨(, وفيات األعيان ٤٩ص

, رشح )٥/٢٣٦(, البحـر املحـيط )٣/٦٨(, اإلهباج )٣/٢٣٦(يص خلالت: نظر نسبة هذا القول إليه يفا  )٥(
 ).٤/١٩١(الكوكب املنري 
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 .لف بني الراء والزاي للوزناأل
أبـو بكـر البـاقالين ) كذا القـايض(زيادة عىل األصل يف نقل القائلني باملنع ) :قلت(

, كام رصح به البيضاوي) أبى( عـن  )٣(ونقله يف رشحـه ,)٢(أي منع ذلك فلم يعتربه مطلقاً
, وإن زعــم بعــض رشاح )٤( » واإلرشــاد ]بــه[التقريــب  /١١٣ل/خمترصــ«ترصــحيه يف 

 )٧(, ثم نقل عن ترصيح الغـزايل)٦(أن القايض ال خيالف يف قياس غلبة األشباه )٥(»نهاجامل«
ولكـن وقـع  ]متناسـبني[ألنه مرتدد بـني قياسـني  « :)١(بعدم اخلالف فيه, قال )٨(كشيخه

  =  
,  واألشبه عندي أن قياس الشبه ال يصح, ألنه ليس بعلـة احلكـم عنـد اهللا « ): ٢١٠(قال يف اللمع ص  )١(

 .» وال دليالً عىل العلة, فال جيوز أن يعلق احلكم عليه 
 ).٦٠(منهاج الوصول ص: انظر  )٢(
ه   )٣( وقد رصح به القـايض يف « : يف رشح املنهاج, فإنه قال فيهلعله يقصد نقل صاحب األصل عن القايض ردَّ

, ولكن القايض رصح أيضاً بجـواز الرتجـيح )٣/٦٩(اإلهباج » خمترص التقريب واإلرشاد إلمام احلرمني 
» الرتجيح بكثرة األشـباه عـىل مـا قـدمناه يف أقسـام القيـاس  −أي طرق ترجيح العلل–ومنها « : به فقال

 ).٥/٢٣٦(البحر املحيط : ظر, وان)٣/٣٢٥(التلخيص 
, وما بني املعقـوفتني هكـذا هـو يف النسـختني وهـي )٢٤١, ٣/٢٤٠(تلخيص التقريب واإلرشاد : انظر  )٤(

 .زيادة ليس هلا معنى
 ).٤/١١٣(يعني اإلسنوي يف هناية السول   )٥(
رصحيـان يف أن  وهو زعم غري صحيح, فإن تعريف القايض يف التلخيص لقياس الشبه واملثال الذي ذكـره  )٦(

: بل سامه أيضاً غلبة األشباه, وهذا نص كالمه −كام ذكر املصنف–اخلالف عنده يطرق قياس غلبة األشباه 
.. والرضب الثاين من القياس قياس الشبه وهو أن يلحق فرع بأصل لكثرة أشباهه باألصل يف األوصاف« 

وقـد اختلـف « : , ثم قال»ل من األحكام وذلك نحو إحلاق العبد باحلر يف بعض األحكام لشبهه به  يف مج
 ).٢٤٢, ٣/٢٣٥(التلخيص : انظر. ورجح عدم حجيته» القائسون يف هذا الرضب 

 ).٢/٣٢٣(املستصفى : أي أن اإلسنوي نقل عن الغزايل الترصيح بعدم اخلالف فيه, انظر  )٧(
, )٤/١١٤(هنايـة السـول : انظر»  وذكر يف الربهان قريباً منه أيضاً « : يعني اجلويني , حيث قال اإلسنوي  )٨(

الظن, ة الشبه يوقع يف مستقر العادة غلبمن أن قياس )  ٢/٨٧٤(ولعله يقصد ما ذكره اجلويني يف الربهان 
» وع إىل املجمعـني حـتم ـفليس بعد هذا التقرير كالم مع ما تقدم مـن أن الرجـ« : رر هذا قالـوبعد أن ق

 ).٢/٨٧٥(الربهان 
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 .)٢( » الرتدد يف تعيني أحدمها
نـازع (قد  )و( )٤(زاد بعضهم أيضاً أبا زيد الدبويسو )٣( )املروزي(أبو إسحاق ) و(
 ).الشريازي(الشيخ أيب إسحاق ) مع(أبو بكر ) القايض

) إىل(آخـر البيـت  »العـازي«بحجية قياس الشبه مفعـول مقـدم لــ ) قوالً ( :وقوله
يعني أن القـايض والشـيخ أبـا ) هذا العازي(الشافعي ريض اهللا عنه ) ابن إدريس(اإلمام 

  =  
وذكر أن الغزايل ذكر ذلك يف املستصفى, يف الطرف الثالث, قبيل أركان القيـاس, ) ٤/١١٣(هناية السول   )١(

كـام يف هنايـة » مناسـبني « , وما بني املعقوفتني هكذا يف النسختني, والصواب )٢/٣٢٣(املستصفى : انظر
 .السول

 وبني قياس غلبة األشـباه, فضـالً املتأمل لكالم الغزايل  ومن قبله اجلويني ال يتبني له أية عالقة بني كالمهام  )٢(
أما اجلويني يف الربهان فكالمه كله يدور حول قيـاس  −كام ظن اإلسنوي–عن أن يتناواله برصيح الكالم 

أي املرتدد بني القياس املناسب وقياس الطرد, وأما الغزايل فإنـه حـني ذكـر الطـرف –الشبه بمعناه األول 
ه, وهو بيان ما يظن أنه من الشبه املختلف فيه وليس منه; ذكر له الثالث من أطراف الكالم عىل قياس الشب

راجعـة إىل قيـاس املعنـى أو  −عند التأمـل −ثالثة أقسام ومثل لكل واحد منها بمثال, وهذه األقسام كلها
قياس العلة واالعتبار, فاألول راجع إىل حتقيق املناط,والثاين والثالث راجعان إىل ترجيح املناط عند تـردد 

ملحل بني مناطني متعارضني, وقد رصح القايض يف التلخيص بأن حجيـة القسـم األول منهـا راجعـة إىل ا
: انظـر. اعتباره بالنص أو اإلمجاع أو غريمها من األدلة الرشعية , فال يصـح أن يلحـق بـه موضـع النـزاع

 ).٣/٢٤١(, التلخيص )٢/٣٢٣(املستصفى 
, والزركيش يف )٤/٣٤٧(, وابن السبكي يف رفع احلاجب )٢/١٦٥(نسبه إليه السمعاين يف قواطع األدلة   )٣(

 ). ٥/٢٣٥(البحر املحيط 
إبراهيم بن أمحد, أبو إسحاق املروزي, نسبةً إىل مرو بخرسان, كان إماماً كبرياً : وأبو إسحاق املروزي هو  

ببغـداد مـن وأحد أئمة املذهب الشافعي, تفقه عىل ابن رسيج واالصطخري, انتهـت إليـه رئاسـة العلـم 
 .هـ٣٤٠الفصول يف معرفة األصول, ورشح املخترص للمزين, تويف يف مرص سنة: مؤلفاته

, )١/٢١(, وفيـات األعيـان ٤٢, العقد املـذهب ص١٢١طبقات الفقهاء للشريازي ص: انظر ترمجته يف  
 ).١٥/٤٢٩(, السري )٥/٢٠١(الوايف بالوفيات 

 ).٣٠٥(تقويم األدلة ص: , وانظر)٢/١٦٥(إليه السمعاين يف قواطع األدلة  هنسب  )٤(
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 ,)١(إلمـام الشـافعي ريض اهللا عنـهإسحاق نازعا من عز القول بحجية قياس الشبه إىل ا
 .انتهى. )٢(إنام أراد ترجيح إحد العلتني يف الفرع لكثرة الشبه :وقاال

أي الشـبه بمعنـى ) أعـاله( :ثم بنيَّ مراتب قياس الشبه عىل القـول بحجيتـه فقـال
 :ما له أصل واحد, كام مـرَّ يف إزالـة اخلبـث −يعني أعىل القياسات املبنية عليه−الوصف, 

 قـيسُ (, فــ )٣(لسالمة أصله من معارضـة أصـل آخـر لـه ;الخ.. طهارة تراد للصالةهي 
بةغَ  يف (أي القياس الذي فيـه أشـباه وأوصـاف مشـبهة ) األشباه(بسكون الالم للوزن ) لْ

وهو إحلاق فرع مرتدد بني أصلني بأحـدمها الغالـب شـبهه بـه يف احلكـم ) احلكم والصفة
 .)٤(والصفة عىل شبهه باآلخر فيهام

متعلق باألشباه, كإحلاق الشافعي ريض اهللا عنه العبد باملـال يف ) للمضاهي( :وقوله
ألن شبهه باملال يف احلكم والصفة أكثـر مـن شـبهه  ;)٥(إجياب القيمة بقتله بالغةً ما بلغت

   
وال يكـاد « : فيه نظر; فإن الذي نازع يف عزو القول باحلجية إىل الشافعي هو القايض أبو بكـر حيـث قـال  )١(

, أما الشريازي فلم ينـازع يف أن )٣/٢٣٧(التلخيص » يصح ذلك عن الشافعي مع علو رتبته يف األصول 
إن ذلك يصح : حابه اختلفوا يف حجية قياس الشبه, فمنهم من قالللشافعي ما يدل عليه, لكنه ذكر أن أص

ال يصـح, : ومـنهم مـن قـال« : وهؤالء محلوا ما نقل عن الشافعي عىل ظاهره, ثـم قـال −أي هو حجة–
ل ما قال الشافعي عىل أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه   ).  ٢٠٩(اللمع ص. وتأوَّ

أو يف كتاب لـه آخـر, » التقريب « قالين يف التلخيص, فلعله يف أصله ا, ومل أره للب)٢٠٩(اللمع ص: انظر  )٢(
 ).٥/٢٣٥(البحر املحيط : انظر. وقد عزا الزركيش هذا التأويل للشريازي وحده

عبارة الناظم موافقة لعبارة صاحب األصل يف أن أعىل مراتب قياس الشبه قياس غلبة األشباه, وقـد أورد   )٣(
نصاري أن أعىل قياس الشبه مطلقاً ماله أصل واحد, لسالمة أصله عن معارضـه أصـل آخـر لـه, عليه األ

وأجاب عنه بأن ذلك مفهوم باألوىل مما ذكره, وكأن املصنف مل يرتض هذا اجلواب فعـدل بالعبـارة إىل مـا 
 .ب/١٤٨حاشية األنصاري, ل: انظر. ذكر

رسـالة كـام قياس هو الذي نص الشافعي عىل حجيته يف ال, وهذا ال)٢/٢٨٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
 . ٤٠٤سبق النقل عنه ص

فيـه قيمتـه : قال الشافعي رمحه اهللا يف العبد يقتل« ): ٧/٣٤٦(ونصه يف األم, باب احلر إذا جنى عىل العبد   )٥(
ه بالغة ما بلغت, وكان من استهلك من يشء من املال ففيه قيمت« : ثم قاسه عىل املال بقوله» بالغة ما بلغت 

   =, روضـة الطـالبني )٦/١١١(أيضـاً األم : يعني حممد بـن احلسـن, وانظـر» فكيف مل يقل هذا يف العبيد? 
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ر ويعار ويودع وتثبت عليه اليـد وأمـا الصـفة )١(فيهام رِّ باحلُ  جَ , أما احلكم فكونه يباع ويؤْ
, وتعلق الزكاة بقيمته إذا اجتُّ  فكتفاوت ر فيه, فاعتبـار الشـارع هـذه أوصافه جودةً ورداءةً

األحكام واألوصاف يظن منه إحلاقه باملال وإن كانت طردية ال مناسبة فيها للحكم, أعني 
الشـبه (غلبـة األشـباه يف احلكـم فغلبتهـا يف الصـفة فقـيس  قـيسُ ) فـ( )٢(وجوب القيمة

, )٣(ىل البغال واحلمري يف عدم وجوب الزكاة للشـبه الصـوريكقياس اخليل ع) الصوري
 .)٤(ةيَّ لَ وقد اعتربه ابن عُ 

وهلـذا  ;عـن أيب حنيفـة وأمحـد )٥(»الربهان«ونقله إمام احلرمني يف  «: قال اإلسنوي
  =  

, املدونة )٦/٢١(كشاف القناع : , وهو مذهب احلنابلة واملالكية, ووافقهم أبو يوسف, انظر)١٦٤٤(ص
الف فأكثر قيضـ لـه بعرشـة آالف إال ىل أنه إذا كانت قيمته عرشة آإ, وذهب أبو حنيفة وحممد )٤/٤٦٥(

 ).١٠/٣٥٤(, اهلداية مع فتح القدير )٧/٢٥٧(بدائع الصنائع : عرشة, وهو املعتمد عند احلنفية, انظر
 ).٢/٢٨٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ).٢/٢٨٨(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٢(
 ).٢/٢٨٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 .)٢/٢/٢٧٩(يف املحصول  الرازي, ثم )٢/٢٩٨(أبو احلسني يف املعتمد  حكاه عنه  )٤(

أم هو ابنه إبراهيم? الظـاهر  اإلمام املحدث إسامعيل بن إبراهيموهل هو  عىل اسمه, هنا وابن علية مل أقف  
تـه أنـه أنه االبن, فإنه هو املشهور عند املتكلمني, وال سيام املعتزلة, فإنه معـدود فـيهم, فقـد جـاء يف ترمج

هـو ": من شيوخهم, وهو الذي قال عنه اإلمـام الشـافعي عن أيب بكر األصمجهمي, وأنه أخذ االعتزال 
  .هـ٢١٨كانت وفاته سنة ، "ضال جلس بباب السوال يضل الناس

   .٥٧, طبقات املعتزلة ص)١/١٣٠(, لسان امليزان )٦/٢٠(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف           
ابن علية سـيد  ": فهو صاحب سنة حمدث حافظ جممع عىل توثيقه, رو له اجلامعة, وقال شعبةوالده  وأما          

  .هـ١٩٣, تويف سنة "املحدثني 
, تـذكرة ١٠٥, تقريـب التهـذيب ص)١/٢١٦(, هتـذيب الكـامل )٢٢٧(تاريخ بغـداد : انظر ترمجته يف           

 ).١/٣٢٢(احلفاظ 
   

 ).٢/٨٦١(الربهان : انظر  )٥(
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 .)١( » أوجب أمحد التشهد األول كالثاين, ومل يوجب أبو حنيفة الثاين كاألول
هو الـذي (القياس للشبه الصوري ) إن ذا(األصل متوركاً عىل ) /١١٤ل/ :قلت(
 .)٣(وغريه )٢(نه ابن برهانفلم يقل به, كام بيَّ ) قد نبذا(الشافعي ريض اهللا عنه ) إمامنا

عـىل −منهـا  :وهو كذلك وإن قال به بعض أصحابه يف صـورٍ  «: قال شيخ اإلسالم
  ل أن يكـون التحـريم, لكـن حيتمـ)٤(إحلاق اهلرة الوحشية يف التحريم باإلنسـية −األصح
اخلـلِّ عوضـاً عـن اخلمـر يف صـداق ونحـوه,  لإلحلاق, ومنها عىل وجهٍ إعطاءُ  ليس فيها

, فنقل ابن السبكي عن الشافعي ريض اهللا عنه أن قياس الشبه حجـة )٥(والبقر عن اخلنزير
 .)٦( » حممول عىل قياس غري الصوري

   
, وقول أيب حنيفة يف اهلداية مـع )١/٣٩٠(كشاف القناع : , وانظر مذهب أمحد يف)٤/١١٢(هناية السول   )١(

 ).١/٢٧٧(فتح القدير 
مل أره يف الوصول له, فلعله يف األوسط أو الوجيز أو غريمها من كتبه,وقد حكاه  عنه الزركيش يف تشـنيف   )٢(

 ).٣/٣١٠(املسامع 
هــ ٤٧٩عيل بن برهان بفتح الباء, أبو الفتح الفقيه العالمة, ولـد يف بغـداد سـنة  أمحد بن: وابن برهان هو  

كان حنبيل املذهب ثم حتول إىل مذهب الشافعي, تفقه عىل الغزايل والشايش, كان خارق الذكاء ال يسـمع 
, البسـيط, والوسـيط, واألوسـط: شيئاً إال حفظه, برع يف األصول, وكان هو الغالب عليه, مـن مؤلفاتـه

 .هـ٥١٨والوصول إىل األصول, تويف ببغداد سنة 
, ٢٨٤, العقد املذهب ص٢٥٢, ذيل طبقات الشريازي ص)٦/٣٠(طبقات ابن السبكي : انظر ترمجته يف  

 ).١٩/٤٥٦(, السري )٧/١٣٧(الوايف بالوفيات 
بـدع, وأنـه , عن األستاذ أيب منصور نسبته إىل قوم مـن أهـل ال)٥/٣٧(حكى الزركيش يف البحر املحيط   )٣(

ه) ٢/١٦٦(قول األصم, وال يعتد بخالفه, ونسبه السمعاين يف القواطع   .إىل بعض األصحاب, وردَّ
الختالف ألوان الوحشية كاألهلية, بخالف احلمر الوحشية, فإن ألواهنا متحدة دون احلمر األهليـة, فـإن   )٤(

 ).٤٧٠(روضة الطالبني ص: , وانظر هذا الفرع يف)٥/٢٣٧(البحر املحيط : انظر. ألواهنا خمتلفة
, انظـر: والوجه الثاين عند الشافعية وجوب مهر املثل, وقيل  )٥( روضـة : يقدر اخلمـر عصـرياً واخلنزيـر شـاةً

 ).١٢٦٩(الطالبني ص
 .ب/١٤٨حاشية األنصاري, ل  )٦(
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يف ) إنـام املعتـرب( »املحصول«يف ) :قال(أي فخر الدين الرازي ) الفخـر(اإلمام ) و(
مَّ حترض(بني الشـيئني ) كون املشـاهبة(قياس الشـبه ليكون صحيحاً   .وحتصل) ثَ

واحلـق أنـه متـى  «: ولفظ اإلمام بعد ذكر اخلـالف يف أن املعتـرب الشـبه أو الصـورة
ملـا  أي) مسـتلزماً هلا(كـونه ) علـة للحـكم أو(كـونـه ) فيمـا يظـن(حصـلت املشـاهبة 

 .انتهى. )١(هو علة, صح القياس, سواء كان ذلك يف الصورة أم يف احلكم
 أو الصـورةَ  الشارع احلكمَ  اعتبارِ  ]سببَ [ظن العلية  فزاد اإلمام عىل ما تقدم اعتبارَ 

  ;املشاهبة فيام يظن أنه مستلزم العلة واعتبارِ  ألن ظن مستلزم اليشء كظن اليشء, وسـوَّ
 .)٢(وري, إذ املدار عىل الظن, فهذا وجه مقابلته ملا تقدمبني قياس األشباه والص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڇ :واألصل يف اعتبار الشبه الصوري جزاء الصيد الثابت بقوله تعاىل « :)٣(قال مجعٌ 
   
 ).٢/٢/٢٧٩(املحصول   )١(
 ., وهو الصواب» بسبب « فيه هكذا , وما بني املعقوفتني ورد )٢/٢٨٨(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٢(
 ).٢/٣٣٤(ب, حاشية العطار /٢٤٧حاشية ابن أيب رشيف, ل : انظر  )٣(
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, وبـدل القـرض يف )٢(اآلية, ففي النعامة بدنة, ويف بقر الوحش بقـرة )١(ڇ    � � � � � ې
ـبَ   , فقد اقرتض النبي )٣(صورةً  لُ ثْ وهو املِ  ,موَّ قَ املتَ  . )٤( » رواه مسـلم. يـاً اعِ بَ راً وردَّ رَ كْ

 .انتهى
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٩٥: (سورة املائدة  )١(
, )٥/٢٩٦(, سنن البيهقي )٤/٣٩٨(املصنف لعبد الرزاق : قىض بذلك بعض الصحابة, انظر أقواهلم يف  )٢(

 ).٢/٢٨٤(التلخيص احلبري : وانظر خترجيها يف
واألصل يف اعتبار الشبه الصـوري أيضـاً بـدل القـرض يف املتقـدم, وهـو املثـل :   العبارة حذف تقديرهيف  )٣(

 .صورة
ر من ). ١٦٠٠(, يف كتاب املساقاة, باب من استسلف شيئاً فقىض خرياً منه,  من حديث أيب رافع   )٤( والبكْ

 −ألن رباعيته تطلـع حينئـذ−» رباع « سنني فهو هو الثَّنيُّ إىل أن جيذع, فإذا بلغ سبع : اإلبل ولد الناقة, أو
النهاية يف غريب : وهو بالتخفيف, انظر» رباعياً « : فقلت −كام يف احلديث–, فإذا نصبت أمتت » ثامن « كـ 

 ).٩٢٩,  ٤٥١(, القاموس املحيط ص)١١/٣١(, رشح مسلم للنووي )٢/١٨٨(, )١/١٤٩(احلديث 
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 .............................  
ـــ أنْ  الـــدورانَ  ـــ كـــمٌ  حُ رَ يُ مّ ؤَ يُ

ــــلَ  ــــدْ  فقي فِ ــــلَ  مل يُ ــــزْ جَ  وقي يمِ
ــــيسَ  ــــزمُ  ول ــــتَ  يل ــــذي اس الَّ دَ ال

ــــيَّ لِّ عِ لِ  منـــــهُ  ـــــ فـــــإنْ  هِ تـِ رَ يُ
ـــرَ  ـــعدِ التَّ  لِّ املســـتد وصـــفَ  حَ جَّ هْ يَ

وْ أَ  نيِ تَـــــعلَّ   مـــــانعِ دَ لَـــــ رضَّ 
ل لَ : تُ ـقُ  اـنــهُ  هُ ـفُ ــوص بَ ــو ناسـفَ

اوأَ رَ  وســـــــــــابعٌ ................ 
ــد دارَ  ــ ق ــ عْ مَ مْ دَ وصــفٍ وجــوداً وعَ

ـــ فـــاقَ ي وِ نِّـــى ظَ فَ صـــطَ واملُ  مِّاجلَ
ىلَ وْ أَ  ا يكـــــونُ مـــــ فقـــــدِ  بيـــــانُ 

ـــظْ أَ  عـــرتضٌ مُ  ـــوَ  رَ هَ ـــفَ صْ ارَ اً آخَ
ـــ حـــازَ  هلـــذا الوصـــفِ  نْ أَ و هْ التعديَ
ــــريِ لِ  ــــغ ــــرجيحٍ  ومُ رَ ه فَ ــــوْ  ت انَحَ
 ىـنَ ـتَ ـــعْ ـيُ  اً ــعــطْ ـقَ  هِ ــمِ دُّ ــقَ ـتَ ـِبـف

, وابـن )١(وسـامه بعضـهم باجلريـان) الـدوران(ـه من مسالك العلة ) رأو :وسابعٌ (
 دار مـعقـد (أي يقصد ) ؤمأن ير حكم يُ (, وهو )٢(احلاجب كاآلمدي بالطرد والعكس

   
ذه التسمية إىل املتقـدمني, وعـزا اجلـويني إىل األسـتاذ أيب إسـحاق ه) ٥/٢٤٣(أسند الزركيش يف البحر   )١(

التعبري باجلريان أيضاً وقرنه باالطراد واعتمده مسلكاً إلثبات علة األصل بتقدير إخالته ومناسبته للحكـم 
ومل يعن الطرد املردود, فإنـه مـن أشـد « : قال  −أي اجلويني– همع سالمته عن العوارض واملبطالت, لكن

ض باإلخالة وقرنه باجلريان, وعنى باجلريـان السـالمة عـن املـبطالت الن . » اس عىل الطاردين, ولكنه عرَّ
مرادفـاً » اجلـري « أو » اجلريـان « , أما ابن السمعاين والشريازي من املتقدمني فجعال )٢/٨٠٢(الربهان 

طالنه, واختار ابـن السـمعاين واختارا ب–مع اخللو عن املناسبة أو التأثري  −أي دون العكس–للطرد وحده 
أيضاً القول ببطالن الطرد والعكس, وهبذا يتبني أن هذه التسمية وإن وجدت عند األقدمني إال أن مسـامها 

 ). ١٥٨, ٢/١٥٦(, قواطع األدلة )٢/٨٦٤(, رشح اللمع )٤٦٠(التبرصة ص: انظر.خمتلف, واهللا أعلم
, وسـامه هبـذا أيضـاً ابـن العـريب يف )٢/٢٤٥(د , خمترص املنتهـى مـع رشحـه لعضـ)٣/٣٧٤(اإلحكام   )٢(

, وابـن برهـان )٢/٣٠٧(, والغزايل يف املستصفى )٢/٨٣٥(, واجلويني يف الربهان )١٢٧(املحصول ص
 ).٢/٢٩٩(يف الوصول 

: املسلك السابع
 الدوران
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, بأن يوجد احلكم عند وجود الوصف )٢(بالوقف عىل لغة ربيعة )١( )وصف وجوداً وعدم
, )٣(وينتفي عند انتفائه فيكون كلياً طرداً وعكساً بخالف الطرد اآليت فإنه كيل طـرداً فقـط

واحـد كعصـري  ثم قد يوجـد الـدوران يف حمـلٍّ  ,)٤(دار واحلكم هو الدائرفالوصف هو املُ 
م فلام زال اإلسكار بصريورته خالً عاد ه كان مباحاً قبل إسكاره فلام أسكر حُ فإن ;العنب رِّ

, وقد يكون يف حملَّ  /١١٥ل/فدار التحريم  لُّ احلِ  ا كالرب ملَّـ ,نيمع اإلسكار وجوداً وعدماً
ان ملا مل يكن مطعوماً ال ربا فيه, فدار جريـان الربـا مـع تَّ والكَ  ,كان مطعوماً جر فيه الربا

 .)٥(مالطع
ـمل يُ (إنـه ) :فقيـل(واختلف يف إفادته العلية  ــها أصـالً وعليـه اآلمـدي وابـن ) دْ فِ

, واستدل لـه بـأن الوصـف )٨(وأكثر املعتزلة )٧(, ونقل عن احلنفية)٦(احلاجب تبعاً للغزايل
املتصف بالطرد والعكس إنام يكون جمرداً إذا خال عن السرب, وهو أخذ غريه معه وإبطالـه 

   
, )٢/٢٤٦(, رشح العضـد للمخترصـ )٢/٢/٢٨٥(, املحصـول )٢/٣٠٧(املستصفى :انظر تعريفه يف  )١(

, رشح الكوكب )٢/٢٠٠(, إرشاد الفحول )٥/٢٤٣(, البحر املحيط )٢/١٦٣(التلويح عىل التوضيح 
 ).٣٩٦(, رشح تنقيح الفصول ص)٢١٦(, خمترص البعيل ص)٤/١٩٢(املنري 

 : فإن لغتهم حذف التنوين من املنصوب عند الوقف وال يبدلون منه ألفاً كقول شاعرهم  )٢(
 دائامً دنف لقد تركت قلبي هبا  أال حبذا غنم وحسن حديثها               

 ).٣/٤٢٧(, مهع اهلوامع للسيوطي )٣٢٨(رشح قطر الند ص: انظر         
 ).٢/٣٣٤(, حاشية العطار )٢/٢٨٨(حاشية البناين   )٣(
 ).٢/٣٣٤(, حاشية العطار )٣/٧٣١(الغيث اهلامع   )٤(
 ).٣/٧٣١(الغيث اهلامع   )٥(
, خمترصـ )٢/٣٠٧(, املستصـفى )٣/٣٧٥( اإلحكـام: ونسبه اآلمدي إىل املحققني من أصحاهبم, انظـر  )٦(

ه أيضاً القايض الباقالين )٢/٢٤٥(املنتهى مع رشح العضد  وابـن  −وسـيأيت حتقيـق مذهبـه–, ورصح بردِّ
 ).٢/١٥٨(, قواطع األدلة )٣/٢٥٧(التلخيص : انظر. السمعاين 

ر مـع تيسـريه , التحري)٣/٥٢٩(, أصول البزدوي مع رشح البخاري )٢/١٧٦(أصول الرسخيس : انظر  )٧(
 ).٢/٣٠٢(الفصول : , وحكاه اجلصاص عن الكرخي, انظر)٤/٤٩(

, عن أيب عبـد اهللا البرصـي مـنهم, ومل أقـف عـىل نسـبته )٢/٢٥٧(حكاه أبو احلسني البرصي يف املعتمد   )٨(
 .ألكثرهم إال عند املصنف
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من مناسبة أو شبه, وإذا خال عن هذه األشياء فكام جيـوز كونـه علـة جيـوز  عن غري ذلك
كونه مالزماً للعلة, كالرائحة املخصوصة املالزمة للمسكر, فإهنا معدومة يف العصري قبـل 

ومع هـذا االحـتامل ال  ,اإلسكار وتوجد معه وتزول بزواله, ومع ذلك فليست بعلة قطعاً 
 .)١(حيصل القطع بالعلية وال ظنها

, وعليه بعض املعتزلة) جزمي(هو ) :وقيل(  .)٢(يعني يفيد العلية قطعاً
  )٣(» وكأن قائله قاله عند مناسبة الوصـف كاإلسـكار حلرمـة اخلمـر «: قال املحقق

ألن لـه  ;]أن قائله ذلـك[ −وإن مل يكن خمتاراً −وأراد هبذا الكالم أن هذا القول إنام يقرب 
 .)٤(املختار منه ظني ولو مع املناسبة كام يأيت عىل األثرحينئذ شبهة, وهذا ال ينايف أن 

أي يفيد العلية ظناً ال قطعاً ) ظني(أي املختار عند صاحب األصل أنه ) واملصطفى(
والقـايض أبـو  )١(والبيضـاوي )٧(واإلمامـان )٦(, منهم القـايض)٥(أي األكثر) وفاق اجلمّ (
   
 ).٣/٢٧٦(اإلحكام : , وانظر هلذا املذهب أدلة أخر يف)٢/٢٤٦(رشح العضد للمخترص   )١(
نسبه إليهم الرازي واآلمدي وصاحب األصل والزركيش, وليس يف كـالم أيب احلسـني مـا يشـري إىل هـذا   )٢(

ــذهب ــر.امل ــام )٢/٢/٢٨٥(املحصــول : انظ ــاج )٣/٢٤٧(, اإلحك , البحــر املحــيط )٣/٧٣(, اإلهب
 ).٢/٢٥٧(, املعتمد )٥/٢٤٣(

 ).٥/٢٤٦(يف البحر املحيط  , ونحوه للزركيش)٢/٢٨٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
إن أراد قائلـه « : , وما بني املعقوفني فيه سقط, ونـص الرشـبيني)٢/٢٨٩(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٤(

 .» ذلك 
نسبه إىل األكثر ابن السمعاين وابـن برهـان , ونسـبه الزركيشـ إىل اجلمهور,ونقـل عـن إلكيـا نسـبته إىل   )٥(

, وحكاه إمام  : انظـر. احلرمني عن اجلدليني ,وكل من قال بالطرد يقـول بـه مـن بـاب أوىلاألكثرين أيضاً
 ).٥/٢٤٣(, البحر املحيط )٢/٨٣٥(, الربهان )٢/٢٩٩(, الوصول )٢/١٥٦(قواطع األدلة 

وهو أحد قولني اللذين حكامها عنه اجلويني يف الربهان,وذكر أن له صغواً ظاهراً إليه, ثم حكى قوله الثاين   )٦(
, وكأنـه » ال جيوز التعلق بالطرد والعكس يف حماولة إثبات العلـة : وقال القايض يف معظم أجوبته« : بقوله

. الختالف قوله وصفه اجلويني بالرتدد, والذي نص عليه القايض يف التقريـب هـو القـول بعـدم حجيتـه
 ).٣/٢٦١(, تلخيص التقريب )٨٣٦, ٢/٨٣٥(الربهان : انظر

وال يكاد خيفى عىل ذي بصرية أن الطرد والعكس يغلِّـب عـىل الظـن « : وينياجلويني والرازي, ونص اجل  )٧(
 ).٢/٢/٢٨٥(, املحصول )٢/٨٣٩(الربهان : انظر. » انتصاب اجلاري فيهام علامً يف وضع الرشع 
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 .)٢(وكاد يدعي إفضاءه إىل القطعالطيب, بل ذهب إىل أنه أعىل املسالك املظنونة, 
وكـل  ,إلفادته الظن بأن احلكم مل يكن ثم كـان, فيكـون حادثـاً  )٣(واستدل بعضهم

دار أو غـريه, ال جـائز أن يكـون ه إما الوصف املُ تُ لَّ عِ فَ  ,حادث ال بدَّ له من علة بالرضورة
علة له وإال لـزم ألنه إن كان موجوداً قبل صدور ذلك احلكم فليس ب ;غري املدار هو العلة

ختلف احلكم عن العلة وهو خالف األصـل, وإن مل يكـن موجـوداً فاألصـل بقـاؤه عـىل 
العدم, وإذا حصل ظن أن غري املدار ليس بعلـة حصـل ظـن أن املـدار هـو العلـة, وهـو 

 .املدعى
عن دليل القول األول بأنه ال يلزم من عدم داللة كلٍّ من الطرد والعكس  )٤(وأجاب
د عدم داللة جمموعهام, فإنه جيوز أن يكون للهيئـة االجتامعيـة تـأثري ال يكـون عىل االنفرا

غـري مـؤثر وجمموعهـا  −منفـرداً –لكلِّ واحد من األجزاء, كأجزاء العلة, فإن كالً منهـا 
 ., واهللا أعلم)٥(مؤثر

ـبيـان فَ (بالـدوران ) استدال /١١٦ل/ الذي(أي ال جيب عىل ) وليس يلزم(  مـا دِ قْ
  =  

 ).٤/١١٧(هناية السول : , وانظر)٦٠(منهاج الوصول ص  )١(
وذكر القايض أبو الطيب أن هذا املسلك من أعىل  «: , ولفظه)٢/٨٣٥(حكى هذا عنه اجلويني يف الربهان   )٢(

, وذهـب إىل )٥/٢٤٤(أيضـاً البحـر املحـيط : , وانظـر» املسالك املظنونة وكاد يدعي إفضاءه إىل القطع 
هنايـة : , والصـفي اهلنـدي , انظـر)٢/٢٥٧(املعتمـد : حجية الدوران أيضاً أبو احلسني البرصـي , انظـر

 ).٢/٣٠٤(الفصول : حلنفية اجلصاص, انظر, واختاره من ا)٨/٣٣٥٢(الوصول 
 ).٤/١٢١(هو اإلسنوي يف هناية السول   )٣(
الخ, وملا كان دليلهم مفهوماً من اجلواب اقترص ... أي اإلسنوي عن دليل القول بعدم حجية الدوران بأنه  )٤(

 !!هاملصنف عىل اجلواب, لكن يؤخذ عليه أنه حني ذكر قوهلم ذكر معه هلم دليالً ومل جيب عن
بنى الزركيشـ اخلـالف يف هـذا : تنبيه). ٢٩٨, ٢/٢/٢٩٧(املحصول : انظر أيضاً هذا الدليل وجوابه يف  )٥(

وقيـل « ): ٤/٥٢(املسلك عىل جواز تعليل احلكم الواحد بعلتني, وقال ابن اهلامم يف التحرير مع التيسـري 
و مـرادٌ للقائـل بإفـادة الـدوران وه–منشأ اخلالف فيه عدم أخذ قيد صالحية الوصف, أما مع ذلك القيد 

فال خفاء يف حصول ظن عليته بالدوران بخـالف مـا إذا مل يظهـر فيـه مناسـبة , كرائحـة املسـكر  −العلية
 ., وكأن ابن اهلامم يشري بكالمه إىل أن اخلالف لفظي , واهللا أعلم»للتحريم
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يَّتِهِ (إفادة ) نه لـِم يكون أوىل  لِّ بل يصح االستدالل به مع إمكان االستدالل بـام هـو  )١( )عِ
, بخالف ما تقدم يف الشبه من أنه ال يصح االستدالل به مع إمكان قياس العلة )٢(أوىل منه

 .)٣(»الخ .. وال له يصار مع توقع «: كام يصـرح به قوله السـابق
 .)٤(يف عبارة األصل باالنتفاءالذي ويل النفي  الناظم بالفقد إشارة إىل تأوعربَّ 

 .)٥(فهو من نفى اليشءُ مبنياً للفاعل بمعنى انتفى كام تقدم « :»اآليات«قال يف 
, وإنام أوَّ  له بذلك ألن الذي يفيد بيانه إنام هو كونه منتفياً يف نفس األمر ال كونه منفياً

 ., تأمل)٦( » مر بل يكون موجوداً أي نفاه أحد, إذ قد ينفيه أحد وال ينتفي يف نفس األ
كـأن  «: )٧(غري املـدار, قـال العطـار) أظهر وصفاً آخرا(أنه قد ) معرتض رَ فإن يُ (

ـح( ,»الذهبيـة  :استدل بالدوران يف حرمة الربا يف الذهب بالنقدية, فقال املعـرتض ) رجَّ
م, عىل وصف املعرتض القـارص, مفعـو) وصفَ املستدل( :بالبناء للفاعل, وقوله ل مقـدَّ

 .)١(, فإن النقدية متعدية للفضة)٨(فاعل مؤخر, أي تعدية وصفه) التعدية( :وقوله
   
 » البحث وخيرج الكـالم عـن ا لضـبط ألنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح, وينترش« : قال الفتوحي  )١(

ومل قلت أال حـادث سـو : ال تتوجه عليه املطالبة بأن يقال له« , واملقصود أنه )٤/١٩٤(رشح الكوكب 
ما ذكرت, ولعله حدث وصف غاب عنك? ألنه لو فتح هـذا البـاب يف اجلـدال ال نحسـم طريـق لنظـر, 

 ).٢٨٤(ص شفاء الغليل. »ولتوجه ذلك عىل كل من يبدي املناسب 
 .سيأيت حكاية املصنف اتفاق اجلدليني عليه, وبيان اخلالف فيه آخر مسائل هذا املسلك  )٢(
 .ب/٢٤٧, حاشية ابن أيب رشيف ل )٢/٢٩٠(رشح املحيل بحاشية البناين : , وانظر)٤٠٤(ص: انظر  )٣(
, انظر  )٤( له أيضاً  باالنتفاء املحيلُّ  ).٢/٢٩٠(رشحه مع البناين : وأوَّ
 ).٣٠٠(ما تقدم ص: ظران  )٥(
 ).٤/١٥٤(حاشية ابن قاسم   )٦(
كأن اسـتدل بالـدوران « : , ويف نقل املصنف عنه سقط أخل باملعنى, ونص احلاشية)٢/٣٣٥(يف حاشيته   )٧(

 .الخ» .. عىل أن العلة يف حرمة الربا يف الذهب النقدية
, أن وصف املستدل بالدوران إذا كان متعدياً راج: وحاصل املسألة  )٨( ح عىل وصف املعرتض إذا  كان قارصاً

الغيث : , وانظر)٣/٣١٤(تشنيف املسامع » وهو بناء عىل أن املتعدية أرجح من القارصة « : قال الزركيش
 ).٤/١٩٥(رشح الكوكب املنري : وانظر هذه املسألة يف). ٣/٧٣٢(اهلامع 
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مل يقل عند مانع علتني لعدم صحته, إذ جموزمها حلكم واحـد  « :قال بعض املحققني
 .انتهى. )٢( » إنام يقول به عند تساوهيام, وإال فالعلة الراجحة

مـع احتـاد مقتىضـ ) تعديـة(وصـف املعـرتض ) حاز(املتنازع فيه ) ن هلذا الفرعوإ(
ألنه إنام منع أن يعلَّـل هبـام  ;»لد مانع علتني  «: وصفه ووصف املستدل كام يدل له قوله

أي عىل معلـول واحـد, ) مانع علتني(أي عند ) لد(إبداؤه ) رضَّ (حكم واحد كام تقدم 
مها فال يرض زِ َوِّ لرتجـيح, كـام لـو قـال , وأمـا إذا اختلـف مقتضـامها فيطلـب ا)٣(دون جمُ

 .)٤(عندي وصف ينتج نقيض مقتىض وصفك :املعرتض
من دليل خارج عن ) فروم ترجيح(أي غري ذلك الفرع ) غريه( فرعٍ ) ـل(تعدية ) أو(

ا(الوصفني  وْ  .)٥(لتعادهلام حينئذٍ ) نَحَ
حيرم الربا يف الربِّ لعلة االقتيات واالدخـار, ويقـاس عليـه  :أن يقول املستدل :مثاله

, فيقول املعرتضا بل العلة يف الرب الطعم فيقاس عليه يف ذلـك التفـاح, فكـلٌّ  :لشعري مثالً
من علتي املستدل واملعرتض متعدية لفرع غري الفـرع املتعديـة إليـه علـة اآلخـر, فيـؤول 
اخلالف بينهام إىل اخلالف يف حكم الفرع كالشعري والتفاح يف املثال, فيطلب الرتجيح مـن 

  =  
 ).٢/٣٣٥(حاشية العطار   )١(
 ).٢/٢٩٠(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٢(
, ومثـل البنـاين )٣/٣١٤(تشـنيف املسـامع » إذ جيوز اجتامع معرفني عىل معرف واحـد « : قال الزركيش  )٣(

بـل العلـة يف : حيرم الربا يف التفاح لعلة الطعم ويقاس عليه اجلوز يف ذلك, فيقول املعرتض: بقول املستدل
واملعرتض متعدية إىل الفرع املتنازع فيـه,  التفاح الوزن ويقاس عليه اجلوز يف ذلك, فكلٌّ من علتي املستدل

, فيطلب الرتجيح حينئذ لعلته عـىل علـة املعـرتض, فـإن عجـز انقطـع  حاشـية البنـاين »  وهو اجلوز مثالً
)٢/٢٩٠.( 

رشح الكوكـب املنـري : , وانظـر)٢/٢٩٠(أ, تقريرات الرشبيني عىل البنـاين /١٤٩حاشية األنصاري, ل  )٤(
)٤/١٩٥.( 

 ).٢/٢٩٠(بحاشية البناين رشح املحيل   )٥(
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 .)١(عىل وصف املعرتض املستدل لوصفه
, أما عىل اجلواز فال يطلب الرتجـيح إال )٢(هذا أيضاً مبني عىل منع العلتني :قال مجعٌ 

, لكــن قــال بعــض )٣(عنــد اخــتالف مقتىضــ العلتــني باحلــل واحلرمــة مــثالً  /١١٧ل/
َّ قُ مل يَ  « :)٤(املحققني  إنـام منـع )٥(]صحتهام[لعدم صحته, فإن مانع  ;عند مانع علتني ل رضَ

يف حكم واحد بالشخص, وما هنا لـيس كـذلك, نعـم إنـه يرضـ بالنسـبة لألصـل عنـد 
 ., فليتأمل)٧( » املنايف كام مرَّ  )٦(]لغري[ألنه من املعارض  ;مانعهام
أي وصـف ) فلـو ناسـب وصـفه( )٨(زيادة عـىل األصـل وتبعـاً للعراقـي) :قلت(

مه(دون وصف املستدل ) هنا(املعرتض  ض املناسب عىل وصـف أي وصف املعرت) فبتقدُّ
 .إذ املناسب أقو من غريه) قطعاً يعتنى(املستدل الغري املناسب 

ثم ما تقدم من عدم لزوم بيان ما هو أوىل بالعلية للمسـتدل هـو الـذي أطبـق عليـه 
   
 ).٢/٢٩٠(حاشية البناين   )١(
منهم األنصاري وابن أيب رشيف وابن قاسم والبنـاين والعطـار, واستشـكل ابـن قاسـم عـىل هـذا كـالم   )٢(

صاحب األصل حيث جعل حكم األول الرضر وبناه عىل منـع العلتـني, وحكـم الثـاين طلـب الرتجـيح 
اللهـم إال أن « : ا حكم به يف كل من املوضعني جيري يف اآلخر, قالوسكت عن بنائه عىل ما ذكر, مع أن م

وال خيفى ما فيه من التكلـف, وتوجيـه » يكون أراد التفنن وحذف من كل من املوضعني ما أثبته يف اآلخر 
أ, الـدرر اللوامـع البـن أيب رشيـف, ل /١٤٩حاشـية األنصـاري ل: الرشبيني اآليت أحسـن منـه, انظـر

 ).٢/٣٣٥(, حاشية العطار )٢/٢٩٠(, حاشية البناين )٤/١٥٥(ن قاسم أ, حاشية اب/٢٤٨
 ).٢/٣٣٦(أ, حاشية العطار /١٤٩حاشية األنصاري, ل  )٣(
 ).٢/٢٩٠(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )٤(
 ., وهو الصواب الذي يستقيم به املعنى» علتني « : يف التقريرات  )٥(
أن : , واملعنـى» ال « معرفـة بــ » معارض « صفة لـ » غري « : فإن −تقريراتكام يف ال−» الغري « : الصواب  )٦(

انتفـاءه  −فيام سـبق–مانع التعليل بعلتني يرضه وجود املعارض غري املنايف بالنسبة لألصل; وهلذا اشرتطوا 
 .عىل القول بامتناع التعليل بعلتني

 ).٢٩٦(ما تقدم ص: انظر  )٧(
 ).٣/٣١٤(له الزركيش يف تشنيف املسامع , وقب)٣/٧٣٢(الغيث اهلامع   )٨(
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 .)٢(, ونقل عن القايض أنه ذهب إىل أنه يلزمه ذلك)١(اجلدليون
فإن عليه متـام النظـر  ;حق املجتهد وهو بعيد يف حق املناظر, متجه يف «: قال الغزايل
 ٣(»لتحلَّ له الفتو(. 

ْ إليهام الناظم وال أصله, ولقد أحسن اجلالل السـيوطي حيث  فهذان القوالن مل يُرشِ
 .   واهللا أعلم ,)٤(» مناظر وَ ولو سِ  «: أشار إليهام يف كوكبه بقوله

 
 
 
 
 
 
 

 
نْ ـــــرتِ ق ـــــردُ وذا أن يَ ـــــامنُ الطَّ  الث

  

ـــفٌ  ـــاحلكمِ وص ـــنْ ب كِ ـــبْهُ زُ نَاسِ  مل يُ
  

   
, )٣/٣١٣(, تشـنيف املسـامع )٢٩٥(شـفاء الغليـل ص: نسبه إليهم الغزايل والزركيش والعراقي, انظر  )١(

 ).٣/٧٣٢(الغيث اهلامع 
وقد كان من عادة القـايض يف املنـاظرة « ): ٢٩٥(, وقال ص)٢٩٤(حكاه عند الغزايل يف شفاء الغليل ص  )٢(

تقيص يف أول األمر كل ما كان يتوهم تعلق اخلصم به بطريق السرب, ويبطله بحيث ال يبقي ذلك, فكان يس
 .» للخصم متعلقاً 

وليس عىل املعلل إال ارتقاء مرتبة من مراتب النظر إىل أن يستنزل « : ,ومتام عبارته)٢٩٤(شفاء الغليل ص  )٣(
 .» عنها إىل مرتبة أخر باملقاومة واملناظرة 

 ).٢/٢٥٧(لساطع مع رشحه له الكوكب ا  )٤(
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ـــــــا نَ بِعْ ـــــــنْ تَ هُ ومَ دَّ  فاجلـــــــلُّ رَ
  

ــــى نَ ــــاسُ املَعْ ــــبٌ قي ــــالوا مناس  ق
ــــبهِ   ــــاسُ الشَّ ــــبٍ قي ــــوعُ تقري  ون

  

ـــمٌ  كُّ َ ـــهُ حتَ ـــردُ قيسُ ـــي[والط ِ  .)١( ]هبِ
  

ـــــالَ  ـــــهُ فـــــيام خَ نَ ارَ ـــــلَ إنْ قَ  وقي
  

ـــــىلَ  فيـــــدٌ وعَ مُ اعِ فَ ـــــزَ  فـــــرعُ النِّ
  

ــرُ  ــعْ ذِي[ذا الفخ ــ )٢(]مَ ــرةٍ مش هْ كث  هورَ
  

ه ــــورَ ــــهُ يف صُ نُ رْ ــــي قَ ــــلَ يَكفِ  وقي
  

ا ـــاظِرَ يلِ ال النَّ ـــدَ ـــدُ اجلَ في ـــي يُ خِ رْ  كَ
  

. 

.................................... 
−كـام قالـه شـيخ اإلسـالم−هـو )٣( )الطـرد(من مسالك العلة يف اجلملة ) الثامن( 

 .)٤(لعكس عىل ما يأيتاملقابل ل ]منتهضة[مشرتك بني ما ذكره هنا وبني كون العلة غري 
من غري مناسـبة بيـنهام, كـام ) أن يقرتن باحلكم وصف( :أي الطرد اصطالحاً ) وذا(

كِنْ ( )٥(رصح به من زيادته , )١(ال بالذات وال بالتبع, فخرج بـه بقيـة املسـالك) مل يناسبه زُ

   
 .ما بني املعقوفتني هكذا بالياء يف النسختني ويف جمموع املتون,وال حاجة إليها  )١(
 .وهو خطأ» ذي مع « : يف أ  )٢(
ــه يف  )٣( ــه وأمثلت ــر تعريف ــان : انظ ــع ص)٢/٧٨٨(الربه , املستصــفى )٤٤١(, املنخــول ص)٢٣٠(, اللم

, تنقيح الفصول مع رشحـه )٤/١٣٥(رشح اإلسنوي  , املنهاج مع)٢/٢/٣٠٥(, املحصول )٢/٣١١(
ــري )٣/٤١٩(, رشح خمترصــ الروضــة )٣٩٨(ص ــة يف اجلــدل )٤/١٩٥(, رشح الكوكــب املن , الكافي

والفـرق بينـه وبـني ). ١/١٧٧(, العـدة أليب يعـيل )١٥٥(, احلدود البـن فـورك ص)٦٥(للجويني ص
, و البحـر : انظـر. الطرد مقارنة يف الوجود دون العدمالدوران أن الدوران عبارة عن املقارنة وجوداً وعدماً

 .أ/٩٤, حاشية اللقاين, ل)٥/٢٤٨(املحيط 
كـام يف –أ, وما بني املعقوفتني هكذا يف النسختني, وهو تصحيف, والصواب /١٤٩حاشية األنصاري, ل  )٤(

قـوادح العلـة,  أن الطرد هنا هو مقابل العكس, وهو القادح الثالـث مـن: , واملعنى» منتقضة «  −احلاشية
الـذي –انتفاء احلكم النتفاء العلة, وذكر الشارح املحـيل هنـاك أن مقابلـه  −)٤٧٨(كام سيأيت ص–وهو 

 ).٢/٣٠٥(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر. ثبوت احلكم لثبوت العلة املسمى الطرد −ذكره املصنف
, غايـة )٢/٢٩١(املحـيل بحاشـية البنـاين  رشح: انظـر. وزاد هذا القيد أيضاً املحيل واألنصاري يف اللب  )٥(

 ).١٢٦(الوصول ص
 ).١٢٦(غاية الوصول ص: أ, وانظر كذلك/١٤٩حاشية األنصاري, ل  )١(

: املسلك الثامن
 الطرد
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 :, وذلك كقـول بعضـهم يف اخلـل)١(ومل يرصح صاحب األصل هبذا القيد للعلم مما تقدم
فال يزال به النجاسة كالدهن, أي بخـالف املـاء فتبنـى  )٢(ائع ال تبنى القنطرة عىل جنسهم

القنطرة عىل جنسه فتزال به النجاسة, فإن بناء القنطرة وعدمه ال مناسبة فيه للحكم أصالً 
 .)٣(وإن كان مطَّرداً ال نقض عليه

 :واختلف يف االحتجاج به عىل أقوال
كـابن احلاجـب  )٥(وال سيام من ال حيتج بالـدوران )٤(علامءأي األكثر من ال) فاجللُّ (

ه( )٦(واآلمدي النتفاء املناسبة عنـه, وال معنـى للتعليـل بعلـة  ;أي ردَّ التعليل بالطرد) ردَّ
 .)٧(خالية عن املناسبة

م عن قوله) مناسبٌ  :قالوا( )٨(ـه من العلامء املحققني) ومن تبعنا( قياس ( :خرب مقدَّ
له عـىل الوصـف, واملـراد بـاملعنى الوصـف املشـتمل عـىل حكمـة, وهـو الشتام) املعنى

 .)١(املناسب
   
 ).٣/٧٣٣(, الغيث اهلامع )٣/٣١٥(تشنيف املسامع   )١(
 ).٢/٣٣٦(, حاشية العطار )٢/٢٩٢(حاشية البناين : أي مل يعهد ذلك, انظر  )٢(
, رشح )٣/٣١٥(تشـنيف املسـامع : , وانظـر لـه أمثلـة أخـر يف)٢/٢٩١(بناين رشح املحيل بحاشية ال  )٣(

 ).٤/١٩٦(الكوكب املنري 
ىل األكثر أيضاً القايض أبو الطيب وابـن الصـباغ, حكـى ذلـك عـنهام الزركيشـ يف البحـر املحـيط إنسبه   )٤(

ه إىل املعتربين من النظار) ٢/٧٨٨(, وعزا اجلويني يف الربهان )٥/٢٤٩(  .ردَّ
 ).٥/٢٤٨(, البحر املحيط )٤/١٣٥(هناية السول : انظر  )٥(
 ).٢/٢٤٥(, املخترص مع رشح العضد )٤/١٣٥(هناية السول : انظر  )٦(
قواطـع األدلـة : ,وانظر تفصـيل الـرد عـىل القـائلني بـالطرد يف)٢/٣٣٦(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٧(

 ).٢/٣٠٤(, الوصول )٢/٣٠٧( , املستصفى)٢/٧٨٩(, الربهان )٤٦١(, التبرصة ص)٢/١٤٢(
قيـاس : فقـال» القواطـع « ما حكاه املصنف عن علامئنا هو الذي أورده ابن السمعاين يف « : قال الزركيش  )٨(

قـول ابـن : , وانظـر)٣/٣١٧(تشـنيف املسـامع » املعنى حتقيق وقياس الشبه تقريب وقياس الطرد حتكم 
 ).٢/١٦٨(السمعاين يف القواطع 

 .أ/٩٤, حاشية اللقاين, ل)٢/٣٣٦(العطار  حاشية: انظر  )١(



אאאאאFאE א 

 

أي وهـو إثبـات احلكـم  /١١٨ل/ »قياس املعنـى حتقيـق  «: وعبارة ابن السمعاين
 .بدليله

م عن قوله) ونوع تقريب( ب الفرع من األصل) قياس الشبه( :خرب مقدَّ  .)١(ألنه قرَّ
 .)٢(عىل وجهٍ يفيد املطلوبسوق الدليل  :والتقريب يف االصطالح

َ  هُ سُ يْ والطرد قَ ( ـطَ أي تَ ) به مٌ كُّ حتَ ألن  ;)٣(مـن غـري دليـل فـال يفيـد شـيئاً  حكـمٍ  بُ لُّ
 .)٤(الوصف حيتمل العلية وعدمها عىل حدٍّ سواء, فجعله علة حتكم بحت

 .)٥(»إنه هـازيء بالرشيعة  «: وقد بالغ القايض يف اإلنكار عىل القائل به فقال
 .)٦(هُ احلليمي بمن رأ غباراً فقال وراءه حريقومثَّلَ 

ثبت معه, هذا هو املقارنـة هنـا,  :أي قارن احلكم الوصف, يعني) إن قارنه :وقيل(

   
 ).٢/٣٣٦(, حاشية العطار )٢/٢٩٢(حاشية البناين   )١(
فـإذا كـان « : , ثـم قـال» عىل وجه يسـتلزم املطلـوب « : ,لكن قال)٦٤(التعريفات للجرجاين ص: انظر  )٢(

 .» املطلوب غري الزم والالزم غري مطلوب ال يتم التقريب 
 ).٢/٢٩٢(حاشية البناين . كم يف الفرع لعدم االعتداد بهأي ال يفيد ثبوت احل  )٣(
 ).٢/٣٣٦(حاشية العطار   )٤(
ومن مارس قواعد الرشع واسـتجاز الطـرد فهـو « : , ونصه)٢/٧٩١(حكى هذا عنه اجلويني يف الربهان   )٥(

أنـه مـن » يب التقر« , وذكر يف » هازئ بالرشيعة مستهني بضبطها مشري إىل أن األمر إىل القائل كيف أراد 
 ).٣/٢٥٥(تلخيص التقريب : انظر. أوهى الطرق وأضعفها يف إثبات علة األصل

 ).٢/٧٩٤(الربهان : انظر قوله يف  )٦(
احلسني بن احلسن, أبو عبد اهللا احلليمـي, نسـبةً إىل جـد أبيـه حلـيم, ولـد بجرجـان سـنة : واحلليمي هو  

شـعب اإليـامن, :  الشايش واألودين, مـن مؤلفاتـههـ, كان شيخ الشافعية يف ما وراء النهر, تفقه عىل٣٣٨
 .هـ٤٠٣واملنهاج, تويف سنة 

, ٦٦, العقـد املـذهب ص)٤/٣٣٣(, طبقـات ابـن السـبكي ٢٢١طبقات الشريازي ص: انظر ترمجته يف  
 ).٣/١٦٧(, الشذرات )٣/٨٦(, العرب )١/٢٥٩(وفيات األعيان 
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) فمفيـدٌ (أي يف صورة أخر غري صورة النزاع ) فيام خال فرع النزاع( ,)١(»املنهاج«كام يف 
 .)٢(للعلية, فيفيد احلكم يف صورة النزاع

مجاعـة ) مع( )٣(أي فخر الدين الرازي) الفخر(القول اإلمام ) ىل ذاع(قد جر ) و(
 )٦(وصـاحب احلاصـل )٥(كـالغزايل يف بعـض كتبـه ,)٤(مـن العلـامء) ذي كثرة مشهورة(

 .)١(والبيضاوي
املغايرة  ]الصورة[واستدلوا بأن احلكم إذا كان ثابتاً مع الوصف يف  «: قال اإلسنوي

دَ ذلك ا جِ لوصف بعينه يف حملِّ النـزاع لـزم أن يثبـت احلكـم فيـه إحلاقـاً ملحلِّ النزاع ثم وُ
   
 ).٦٠(املنهاج للبيضاوي ص  )١(
سـهوٌ تبـع فيـه » أي يف صورة أخر غري صورة النـزاع « : , وقوله)٢/٢٩٢(البناين رشح املحيل بحاشية   )٢(

صورٍ أخر, باجلمع, فإن هذا هو اختيار البيضاوي تبعاً للرازي, : العطار يف حاشيته, والصحيح أن يقال
وقد أحسن الزركيش حـني رصح بـذلك يف رشحـه  −كام سيأيت–أما املقارنة يف صورة واحدة فقد ضعفها 

إن قارن احلكم يف مجيع صور حصوله غري صورة النـزاع أفـاد العليـة  −يعني من األقوال−: الثاين« : قولهب
 ). ٣/٣١٧(تشنيف املسامع » واإلفال, واختاره اإلمام يف املحصول 

 ).٢/٢/٣٠٥(املحصول   )٣(
) ٣٠٩(فاء الغليل ص, ونسبه الغزايل يف ش)٢/٢/٣٠٥(نسبه إىل الكثري من الفقهاء الرازي يف املحصول   )٤(

إىل أكابر العلامء كالشافعي وأيب حنيفة ومالك, ومراده أهنم أجروا الفروع عليه, ال أهنم رصحوا بحجيته, 
. ونسبه القايض أبو الطيب إىل بعض املتأخرين من أصحاهبم وإىل قوم مـن أصـحاب أيب حنيفـة بـالعراق

 ).٥/٢٤٩(البحر املحيط : انظر
, وكتابه هذا هو أنفس ما ألف يف مسالك التعليل, وهو دليل إمامتـه )٣٠٩(نظره صيعني شفاء الغليل, ا  )٥(

 .يف هذا الفن
, وصاحبه هو حممد بن احلسني بن عبد اهللا, أبو الفضـائل األرمـوي, كـان مـن كبـار )٣/١٧٢(احلاصل   )٦(

احلاصـل مـن  :تالمذة الفخر الرازي, بارعاً يف العقليات, وكان صاحب حشمة وثروة وجاه, من مؤلفاتـه
 .هـ٦٥٣املحصول, تويف سنة 

, طبقات ابن قايض شـهبة ٣٦٦, العقد املذهب ص)١/٤٥١(طبقات الشافعية لإلسنوي : انظر ترمجته يف  
 ).٢٣/٣٣٤(, السري )٢/٢٦١(, الوايف بالوفيات )٢/١٢٠(

 ).٦٠(منهاج الوصول ص  )١(
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 النادر يف كل باب ملحق بالغالـبأن للفرد باألعمِّ األغلب, فإن استقراء الرشع يدل عىل 
« )١(. 

 يف(أي احلكـم للوصـف ) يكفـي قرنـه( )٢(وهو منقول عن بعض الفقهاء) :وقيل(
 .)٣(ه مع احتياج احلكم للعلةلعدم الشعور بغري ;واحدة إلفادة العلية) صورة

ه مجاعة من رشاح  مـسُّ  :بأنه يؤدي إىل فتح باب اهلذيان, كـام يقـال )٤(»املنهاج«وردَّ
ألهنا  ;ألنه طويل مشقوق الرأس كالبوق, ومسُّ املرأة ال ينقضه ;الذكر ال ينقض الوضوء

 � �ڇ :ىللقوله تعـا ;حيوان كالفرس, وبأنه حكم بالتشهي واهلو وهو باطل يف الرشع
 .)٥(ڇ �

أي املناظر الدافع عـن ) اجلديل(الطرد ) يفيد( :من احلنفية )٦(أبو بكر) كرخي(وقال 
ألن األول يف مقام الـدفع والثـاين يف  ;)١(املجتهد لنفسه) الناظرا(يفيد ) ال(مذهب إمامه و 

   
–ني, وهو خطأ سبق التنبيه عليه, والصواب , وما بني املعقوفتني هكذا يف النسخت)٤/١٣٦(هناية السول   )١(

ر « : −كام يف هناية السول وَ , هناية السـول مـع رشح )٤/١٣٦(هناية السول بحاشية املطيعي : انظر. » الصُّ
 ).٣/٩٩(البدخيش 

 ).٢/٢/٣٠٥(املحصول : انظر  )٢(
 ).٢/٢٩٢(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٣(
: انظر. , ونقله الرشبيني عن الصفوي يف رشحه عىل املنهاج)٣/٩٨(هاج منهم البدخيش يف رشحه عىل املن  )٤(

 ).٢/٢٩٢(تقريرات الرشبيني عىل البناين 
 ).٢٦: (سورة ص  )٥(
عبد اهللا بن احلسـن بـن دالل, أبـو احلسـن الكرخـي املعتـزيل, ولـد سـنة : هو عبيد اهللا بن احلسني, وقيل  )٦(

: تهت رياستهم بعد أيب خازم السكوين والربدعي, من مؤلفاتههـ, كان شيخ احلنفية بالعراق, وإليه ان٢٦٠
 .هـ٣٤٠كتاب يف أصول الفقه, واملخترص, ورشح اجلامع الصغري, تويف سنة 

, فضـل ١٣٠, طبقات املعتزلـة ص)١/٣٣٧(, اجلواهر املضية )١٠/٣٥٢(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف  
 ).٤/١١٨(ن , لسان امليزا٣٣٢, ٣٢٦االعتزال وطبقات املعتزلة ص

, )٣/٧٩(, اإلهبـاج )٢/٧٨٩(الربهـان : حكاه عنه اجلويني وابن السبكي يف اإلهباج والزركيشـ , انظـر  )١(
 ).٥/٢٤٩(البحر املحيط 
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 .)١(مقام اإلثبات, وهو ال يكون إال بأمر قوي
ه إمام احلرمني بأن املناظرة جتب عن املآخذ الصحيحة, فإذا مل يصـلح يف مذهبـه  وردَّ

 .)٢(يف اجلدل, وليس يف اجلدل ما يقبل مع االعرتاف ببطالنه خصمهمأخذاً فهو مراد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٢/٣٣٧(رشح املحيل مع حاشية العطار   )١(
,« : , ونصه)٢/٧٩٤(الربهان   )٢( ز اجلدل به ومنع تعليق ربط احلكـم بـه عقـداً وعمـالً وفتـو  فأما من جوَّ

, فقد ناقض, فإن املناظرة مباحثة عن مآخذ الرشع, واجلدل يستاقها عىل أحسن ترتيـب وأقربـه إىل  وحكامً
املقصود, وليس يف أبواب اجلدل ما يسوغ استعامله يف النظر مع االعرتاف بأنـه ال يصـلح أن يكـون مناطـاً 

 .» للحكم 
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.................................. 
  

 ــــرَ ــــاطِ ذا يُ ــــحُ املَنَ قْ ها نَ ــــعُ  تاس
  

لِّــــال رٌ أَنْ عُ لُّ ظــــاهِ ــــدُ ــــصٌ يَ  نَ
  

ــمَّ اجتهــادٌ   )١(خلصــوصِ الوصــفِ الَ ثُ
  

مّ ــيطَ بـــاألَعَ ـــمَّ نـِ  عـــنَّ اعتبـــارٌ ثُ
  

ــــذِ أُمّ  ــــهُ األوصــــافَ إالَّ اللَّ فُ ذْ  أو حَ
ــــــةِ   ــــــاطَ أَنْ للعل ــــــكَ املن  حتقيقُ

  

ـــتِ  لَّ ـــزاعٍ حَ ـــرضِ ن ـــتَّ يف ف بَ  )٢(أَثْ
ــــامِ   ــــارقٌ ب ــــاشُ س ــــكَ النب قِّ حَ  كَ

  

ما ــــدِّ ــــاط قُ ــــريجُ املن ي وخت ــــدِ بْ  تُ
  

أي تنقيحه, أي تلخيص ما نـاط الشـارع ) نقح املناط(ة أي مسالك العل) تاسعها( 
 .عليه /١١٩ل/ه قَ لَّ , أي ربطه به وعَ )٣(احلكم به

                     .)٤(وط وهو التعليقفاملناط بفتح امليم اسم مكان من النَّ 
  :قال الشاعر

   )١(بالدٌ هبا نيطت عيلَّ متائمي                      
      .)٢(ق عليها سميت مناطاً بط احلكم بالعلة وعلِّ هبا, فلام رُ  أي علقت عيلَّ احلروز

 :٣٥٨يف مهع اهلوامع , ل   )١(
 ثم اجتهاد خلصوصه قال

 :٣٥٨يف مهع اهلوامع , ل   )٢(
 حققت يف فرع نزاعٌ حلّه

إذا –نقحـت العظـم : نقح النخل إذا أصـلحه وقرشـه, ويقـال: التخليص والتهذيب, يقال: فالتنقيح لغة  )٣(
 ).٣/٣١٨(, تشنيف املسامع )١٤/٢٥٣(» نقح « لسان العرب : انظر –استخرجت خمه 

 ).١٤/٣٢٨(» نوط « لسان العرب : انظر  )٤(
إىل ) ٤/١٣٨(, واإلسـنوي يف هنايـة السـول )٣٨٨(صدر بيت نسبه القرايف يف رشح تنقيح الفصـول ص  )١(

إىل ) ٣/١٥٢(ومل أره يف ديوانه املطبوع, ونسبه أبو حيان يف تفسريه  −وهو أبو متام الشاعر–حبيب الطائي 
إىل ) ٢٠/١٦٠(س , والزبيدي يف تاج العـرو)١٤/٣٢٨(ابن الصفي, وعزاه ابن منظور يف لسان العرب 

وأول أرض مس جلدي تراهبا ونسبه أبو القاسـم ابـن عسـاكر يف : رقاع بن قيس األسدي, ومتامه عندهم
, وأبـو الفـرج األصـبهاين يف األغـاين )٤/٣١٠(, وابن عبـد الـرب يف التمهيـد )١٨/٢٠٢(تاريخ دمشق 

 .عن عني حيث أدركني عقيلوقطَّ : ومتامه له عندهم −وميادة اسم أمه–إىل الرماح بن ميادة ) ٢/٣٠٤(

: املسلك التاسع
 تنقيح املناط
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 :)٣(عىل قسمني) ير( )٢(أي تنقيح املناط) ذا(و
لِّـال(عـىل ) نـصٌّ يـدلُّ ظـاهرٌ ( :أحدمها  ثـمَّ  اجتهـاد(أي التعليـل بوصـف ) أن عُ

بأن حيـذف خصـوص ذلـك ) اعتبار(بتشديد النون, أي ظهر ) خلصوص الوصف ال عنَّ 
 ).باألعم(احلكـم ) ثم نيــط(عن االعتبـار باالجتـهاد  الوصـف

أن يكون يف حمل احلكم أوصاف فيحذف بعضها باالجتهاد وينـاط احلكـم  :وثانيهام
الوصـف ) إال(عن االعتبـار باالجتهـاد ) أو حذفه األوصاف( :بالباقي, وهذا معنى قوله

مثالً أو ثبوت احلكم مـع بقيـة أي قُصد, فيناط احلكم به لكون املحذوف طردياً ) اللذ أمّ (
, واحلاصل أنه االجتهاد يف احلذف والتعيني, وقد مثلوه بحـديث املواقعـة يف )٤(األوصاف
, فإن أبا حنيفة ومالكاً ريض اهللا عنهام حـذفا خصوصـها عـن االعتبـار وناطـا )٥(رمضان

 ., فهذا مثال القسم األول)١(الكفارة بمطلق اإلفطار
  =  

وتعبريهم باملناط عـن العلـة مـن بـاب املجـاز « : دي, وقال ابن دقيق الع)٣/٣١٨(سامع تشنيف امل: انظر  )١(
اللغوي, ألن احلكم ملا علق هبا كان كاليشء املحسوس الذي تعلق بغريه, فهو جماز من باب تشبيه املعقول 

 ).٥/٢٥٥(البحر املحيط » باملحسوس 
ــه يف االصــطالح يفان  )٢( , رشح تنقــيح الفصــول )٣/٣٨٠(, اإلحكــام )٢/٢٣١(املستصــفى : ظــر تعريف

ــول ص) ٣٩٨(ص ــب الوص ــنوي )١٤١(تقري ــع رشح اإلس ــاج م ــاظر )٤/١٣٧(, املنه ــة الن , روض
, )٤/٤٢(, التحرير مع التيسري )٢/١٦٣(, التلويح عىل التوضيح )٥/٢٥٥(, البحر املحيط )٣/٨٠٣(

 ).٤/٢٠٣(رشح الكوكب املنري 
 ).٨/٣٣٨٢(, هناية الوصول )٢/٢/٣١٦(املحصول : انظر القسمني يف  )٣(
 ).٣/٣١٩(, تشنيف املسامع )٣/٧٣٥(الغيث اهلامع : انظر. أي دون املحذوف  )٤(
 ).٣٣٤(سبق خترجيه ص  )٥(
وغـري وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن وجوب الكفارة منوط باجلامع خاصة لورود النص باجلامع خاصة,   )١(

, مغنـي املحتـاج )٣/٣٦١(, مواهـب اجلليـل )٢/٣٣٨(اهلداية مع فتح القـدير : انظر.اجلامع ال يساويه
ويمكن أن يمثـل ). ٢/٢٩٢(رشح املحيل بحاشية البناين : , وانظر)٢/٣٢٧(, كشاف القناع )١/٤٤٣(

ث حذف الفقهاء حي) ٧١٥٨(رواه البخاري ) ال يقضني حكم بني اثنني وهو غضبان: ( له أيضاً بقوله 
 .احلكم باألعم, وهو تشويش الفكر −باجتهادهم–خصوص وصف الغضب عن االعتبار وناطوا 
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حذف غريها من أوصاف املحل, ككون الـواطيء أعرابيـاً والشافعي ريض اهللا عنه 
, وناط الكفارة هبا, فهذا مثال )١(وكون املوطوأة زوجة وكون الوطء يف القبل عن االعتبار

 .)٢(للقسم الثاين
مَّ باعتبار اقـرتان قولـه  ;وال تنايف بينهام ,)٣(ومرَّ التمثيل هبذا احلديث يف اإليامء ألنه ثَ

: ))وهنـا باعتبـار اجتهـاد  ,»واقعـت أهـيل يف رمضـان  «: قول السائلب)) أعتق رقبة
 .)٤(املجتهد يف الوصف الذي يناط به احلكم

وأخذ مما تقرر أن أبا حنيفة يستعمل تنقيح املناط يف الكفارة وإن منـع القيـاس فيهـا 
حكـم , وفرق احلنفية بينهام بأن القياس ما أحلـق فيـه )٥(لكنه ال يسميه قياساً بل استدالالً 

, واالسـتدالل مـا أحلـق فيـه ذلـك بإلغـاء الفـارق املفيـد )٦(بآخر بجامع يفيد غلبة الظن
 .قطع, وهذا يف احلقيقة خالف لفظي لل

والفرق بني مسلك السرب وهذا املسلك بـاملعنى الثـاين أن السـرب جيـب فيـه حرصـ 
   
 ).٣/٧٣٥(, الغيث اهلامع )٣/٣١٩(تشنيف املسامع : انظر. ألن هذه األوصاف كلها طردية  )١(
صـاف عـن , وقد تابع املصنف املحقـق يف نسـبة حـذف هـذه األو)٢/٢٩٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

االعتبار إىل الشافعي وحده, وفيه نظر; إذ حذف هذه األوصاف عن االعتبار هو مذهب الفقهاء كافة, إال 
يف الـدبر, لكـن األصـح  ءلقبل, فتسقط لذلك الكفارة يف الوطرواية عن أيب حنيفة فيها اعتبار الوطء يف ا

 ). ٢/٣٣٧(اهلداية مع فتح القدير : انظر. عند احلنفية وجوهبا به
 ).٣٣٤(انظره مع خترجيه فيام سبق ص  )٣(
 ).٢/٣٣٧( تهأ, وعنه العطار يف حاشي/١٤٩ي , لحاشية األنصار  )٤(
, تشنيف املسـامع )٥/٢٥٥(, البحر املحيط )٢/٢٣٣(, املستصفى )٤/١٧٢(التحرير مع التيسري : انظر  )٥(

 ).٣/٧٣٥(, الغيث )٣/٣١٩(
: انظر. هو طلب الداللة: , واالستدالل)٢/٣٣٧(حاشيته  أ, وعنه العطار يف/١٤٩حاشية األنصاري, ل  )٦(

, ومقصود الكالم الرد عىل احلنفية يف تفريقهم هنا بني القياس واالستدالل بأنه )٤٧(الكافية للجويني ص
 −وهـو اإلحلـاق–تفريق ال أثر له يف املعنى, بل هو من اختالف اللفـظ واالصـطالح; إذ حقيقـة القيـاس 

ن اختلفت درجة الداللة, فيكون تنقـيحهم املنـاط قياسـاً وإن سـموه اسـتدالالً, فـال متحققة يف كليهام وإ
 .تصح دعواهم عدم صحة القياس يف الكفارات
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يح املنـاط بـاملعنى تنقـوه, تُ َيَّـلِّ عـي عِ األوصاف الصاحلة للعلية ثم إلغاؤها ما عدا مـا ادُّ 
املذكور إنام يالحظ فيه األوصاف التي دل عليها ظاهر النص وإن كان احلرصـ فيـه أيضـاً 

 ., تأمل)١(موجوداً لكنه غري مالحظ فهو حاصل غري مقصود
وملا كان تنقيح املناط وحتقيق املنـاط وختـريج املنـاط متقاربـة يف اللفـظ وقـد يشـتبه 

بتشديد ) أن للعلة أثبتَّ (فهو ) حتقيقك املناط(أما  :ه فقالنالفرق بينها معنىً بيَّ  /١٢٠ل/
نـزاع (أي صـورة ) يف فـرض(التاء, أي إثباتك العلة املتفق عليهـا بـنص أو إمجـاع مـثالً 

لَّتِ   »يف آحـاد صـورها  «: , وهذا أوىل من تعبري األصـل)٢(وهي التي خفي العلة فيها) حَ
بات العلة يف آحاد من صـورها, ولـيس كـذلك, القتضائه أنه ال يسمى حتقيق املناط إال إث

 .)٣(بل يسمى إثبات العلة يف إحد صورها بتحقيق املناط
 .وهو متابع له ,)٢(عن األصل بأهنا عبارة الغزايل )١(واعتذر بعضهم

قِّكَ (وذلك   )٣(القبور ويأخذ األكفـان شُ بُ نْ وهو من يَ ) النباش(أي حتقيقك أن ) كحَ
أي تظهر من أن علة قطـع السـارق أخـذ املـال خفيـة وهـو ) ما تبدي(سبب ) سارق بـ(
   
لك السرب والتقسـيم املرجعان السابقان, وقد ذكر الزركيش أن الرازي زعم أن مسلك تنقيح املناط هو مس  )١(

وليس كام قال, بل الفـرق بيـنهام أن احلرصـ يف داللـة « : نوعاً آخر, واعرتض عليه بقوله ه, فال حيسن عد
, ويف نفي الفارق لتعيني الفارق وإبطاله ال لتعيني العلة  : انظر. » السرب لتعيني العلة إما استقالالً أو اعتباراً

 ).٢/٢/٣١٧(, املحصول )٥/٢٥٨(البحر املحيط 
ــاط يف  )٢( , رشح تنقــيح الفصــول )٣/٣٨٠(م , اإلحكــا)٢/٢٣٠(املستصــفى : انظــر تعريــف حتقيــق املن

, البحـر )٣/٨٠١(, روضـة النـاظر )٤/١٤٣(, هنايـة السـول )١٤١(, تقريب الوصول ص)٣٨٩(ص
 ).٤/٢٠٣(, رشح الكوكب املنري )٤/٤٢(, التحرير مع التيسري )٢/١٦٢(التلويح ) ٥/٢٥٦(املحيط 

يعنـي « : ارة األصـل بقولـه, وفرسـ األنصـاري عبـ)٢/٣٣٨(, حاشية العطار )٢/٢٩٣(حاشية البناين   )٣(
حاشـية : انظـر» ولو عـربَّ بـذلك لـوىف بـاملراد « : , قال البناين» إثبات العلة يف صورة خفي وجودها فيها 

 .ب/١٤٩األنصاري ل
 ).٢/٢٩٣(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )١(
 .مل أقف عىل عبارة الغزايل يف مظاهنا فيام اطلعت عليه من كتبه  )٢(
 ).٥٩٠(ص» نبش « املصباح املنري : نظرا  )٣(
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 .)٢(خالفاً للحنفية ,)١(موجود يف النباش فيقطع
ما(فقد ) ختريج املناط(أما ) و( دِّ , وقرن كاألصل بني الثالثة )٣(يف مبحث املناسبة) قُ

هـو االجتهـاد يف احلـذف  :, وحاصـل الفـرق بينهـا أن تنقـيح املنـاط)٤(كعادة اجلـدليني
 .نيوالتعي

 .إثبات العلة املتفق عليها يف الفرع املتنازع فيه :وحتقيق املناط
هو االجتهاد يف استنباط علة احلكم بطريق دالـة عـىل ذلـك, فكأنـه  :وختريج املناط
 .)٥(أخرج العلة من خفاء

, ومراتبها يف القوة عىل هذا الرتتيب, بناء عىل أن )٦(ويف األول هي مذكورة يف النص
 ., واهللا أعلم)١(التخريج, لكن ظاهر النظم خالفه كام مرَّ  هو ]املسـالك[

 
   
 ).٢/٢٩٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
روضـة الطـالبني : , وانظر مـذهب اجلمهـور يف)٥/٣٧٤(اهلداية مع فتح القدير : انظر مذهب احلنفية يف  )٢(

 ).٤/٤١٩(, املدونة الكرب )٦/١٣٨(, كشاف القناع )١٧٥٣(ص
 ).٣٦٠(ما تقدم ص: انظر  )٣(
 ).٣/٣٢٠(, تشنيف املسامع )٢/٢٩٣(املحيل بحاشية البناين  رشح  )٤(
 ).٣/٧٣٦(, الغيث اهلامع )٣/٣٢٠(تشنيف املسامع : انظر  )٥(
يف قول املصنف قصور ظاهر; فإن ذكر العلة يف النص ليس وصفاً خاصاً بتنقيح املناط, بل هو أيضاً سـمة   )٦(

 .ثاين هي مذكورة يف النصويف األول وال: حتقيق املناط, فكان األوىل أن يقول
الخ فيه نظر; فإن أعالها حتقيـق » .. ومراتبها يف القوة« : , وقوله )٢/٢٩٣(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )١(

واعلـم أن « : عنه الرشـبيني بقولـهوقد حكاه ) ٢/٢٣٠(املناط, كام يدل عليه كالم  الغزايل يف املستصفى 
« يف تقريـره »  حتقيـق« وقد وردت كلمـة » الغزايل م خترجيه, نصَّ عليه املناط ثم تنقيحه ث] حتقيق[عالها أ

, وهو تصحيف واضح, سببه الناسخ أو الطابع, ولعل هذا التصحيف هو الذي أوقع املصـنف يف » تنقيح 
, والصواب . هذا الوهم «  −كام يف التقريرات–وما بني املعقوفتني هكذا يف النسختني, وهو تصحيف أيضاً

أي عند الغزايل دون األصل وناظمه, وقد » بناء عىل أن املسلك هو التخريج « : , وقول املصنف » املسلك 
 .كان الواجب عىل املصنف أن يقيده به, السيام وقد قيده به الرشبيني يف تقريره
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ـــــامَ هـــــا إلغـــــاءُ فـــــارقٍ كَ  عارشُ
  

ــــا ــــق اإلمَ لْحَ  رسايــــةُ العبيــــدِ تَ
  

ــــــعُ انٌ تَرجِ رَ وَ  وهــــــو وطــــــردٌ دَ
  

ــــعُ  مَ ــــبَهٍ إِذْ جتَ ــــبِ شَ ــــاً لرض ع  مَ
 )١(الظَّـــنَّ يف اجلملـــةِ أَي يف احلجـــةِ  

  

ةِ  ـــنْ غـــريِ تَعيـــنيٍ لوجـــهِ املَصـــلَحَ  مِ
  

بـني األصـل ) فـارق(وصـف ) إلغـاء(أي مسالك العلة, وهو آخرهـا ) عارشها(
 »املنهـاج  «, وقـد جعلـه يف )٣(بأن يبنيِّ عدم تأثريه فيثبت احلكم ملا اشـرتكا فيـه )٢(والفرع

 .)٢(والناظم كأصله غاير بينهام ,)١(نفس تنقيح املناط
ألن إلغاء الفارق يعـم  ;كلياً  وهو األوجه, وإن مل يتغايرا تغايراً  «: قال شيخ اإلسالم

 .)٣(»القطعي والظني وتنقيح املناط خاص بالظني, فريجع إىل أنه قسم من إلغاء الفارق 
   
 :٣٥٩يف مهع اهلوامع , ل   )١(

 الظن يف اجلملة أي مرجحه  
من قبيل تنقيح املناط, وبعضهم يعرفه بـه كالبيضـاوي والقـرايف,  أكثر األصوليني عىل اعتبار هذا املسلك  )٢(

ه من املسالك معرتضاً عليـه » املقرتح « ولعل صاحب األصل تبع صاحب  فقد حكى عنه الزركيش أنه عدَّ
وهو عجيب , فإنه ال يدل عىل أن الوصف املعني علة, وإنام يدل عىل أن علـة األصـل مـن حيـث « : بقوله

ه أحـد مـن اجلـدليني مـن مسـالك التعليـل اجلملة متحققة يف : انظـر.»  الفرع من غري تعيني; وهلذا مل يعدَّ
, البحـر املحـيط )٣٩٨(, رشح تنقـيح الفصـول ص)٦١(, منهاج الوصول ص)٢/٢/٣١٦(املحصول 

)٥/٢٥٨  .( 
فـيام ال  الهو بيان أن الفـرع مل يفـارق األصـل إ« : , وقال الزركيش)٢/٢٩٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(

القياس بإلغاء الفـارق هـو « : ابن القيم ل, وقا)٣/٣٢١(تشنيف املسامع » املؤثر  يؤثر فيلزم اشرتاكهام يف
 ).١/٢٩٠(أعالم املوقعني » أال يكون بني الصورتني فرق مؤثر يف الرشع 

 ).٦١(املنهاج ص  )١(
 ).٥٠(مجع اجلوامع ص  )٢(
–عالقة بينهام هي العموم املطلق, ولو قيل إن العالقة بيـنهام ب, ورصح بأن ال/١٤٩حاشية األنصاري, ل  )٣(

عالقة عموم من وجه لكان أوىل, إذ يشـرتكان يف حمـل احلكـم املشـتمل عـىل  −بحسب موضوع كل منهام
أوصاف حيذف منها عن االعتبار ماال تأثري له ويناط احلكم بالباقي بطريق االجتهاد الظني, وينفـرد إلغـاء 

يق القطع, وينفرد تنقيح املناط باملحل املحذوف خصوص الوصـف فيـه عـن االعتبـار الفارق بذلك بطر
   =أن تقديم األصل تنقيح املناط العتضـاده بظـاهر  −ونحوه للزركيش–ليناط احلكم باألعم, وذكر العراقي 

: املسلك العارش
 إلغاء الفارق
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من أعتـق (( :الثابتة باحلديث املتفق عليه) كام رساية العبيد( :وقد مثّل للظني بقوله
مَ عليه وِّ مة والعبد إنام هو األنوثة, فإن الفارق بني األ) تلحق اإلما( )١( ))رشكاً له يف عبدٍ قُ

, وإنـام )٢(ا شاركت فيه العبد, وهو الرقبة وامللكوال تأثري هلا يف منع الرساية, فثبتت فيها ملَِ 
ألنه قد يتخيل فيه احتامل اعتبار الشـارع يف عتـق العبـد اسـتقالله يف  ;كان هذا املثال ظنياً 

 .)٣(نحو اجلهاد واجلمعة مما ال دخل فيه لألنثى
ىل البـول فيـه يف الكراهـة فالفـارق البول يف املاء الراكد ع القطع قياس صبِّ ومثال 

 فرج وال تأثري له يف منع الكراهة, فثبـت فـيام تشـارك فيه الصب من غري /١٢١ل/بينهام 
, وهذا أقو من تنقيح املناط, بخالف الظني فإنه دون تنقيح املنـاط )١(فيه األصل والفرع

 .)٢(ل بمجموع أوصافالعتضاده بظاهر يف التعلي
 دورانٌ (, و )٣(عـىل القـول بـه) وطــردٌ (بسكون اهلـاء, أي إلغـاء الفـارق ) ووهـْ(
أي أهنا تفيـد شـبهاً للعلـة ال ) شبهٍ (أي نوعٍ من ) لرضب(أي مجيعاً ) معاً (ثالثتها ) ترجع

  =  
لكن قد يكون دليل نفي الفارق قطعياً فيكون أقـو مـن تنقـيح « : يف التعليل بمجموع أوصاف, ثم قال

 ).٣/٣٢٢(, تشنيف املسامع )٣/٧٣٧(الغيث اهلامع  » ناط امل
, ومسلم, كتاب اإليامن, باب مـن )٢٥٢٢(أخرجه البخاري, كتاب العتق, باب إذا أعتق عبداً بني اثنني,   )١(

 .{من حديث عبد اهللا بن عمر ) ١٥٠١(أعتق رشكاً له يف عبد 
 ).٢/٣٣٨(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٢(
لكـن األظهـر « : , وقـال)٣/٣٢٢(ب, ونحوه للزركيش يف تشنيف املسامع /١٤٩ألنصاري, لحاشية ا  )٣(

, أما اجلويني فقد عدَّ هـذا مـن » فيه أن املقصود التخلص من موت الرق وإحياؤه باحلرية, فهو إذن ظاهر 
 ).٢/٧٨٤(الربهان : القطعي, انظر

, تشنيف املسـامع )٢٠٦(, اللمع ص)٢/٧٨٤(ربهان ال: انظر مثال هذا القسم وبيان داللته عىل القطع يف  )١(
 ).٣/٧٣٧(, الغيث اهلامع )٣/٣٢١(

 ).٣/٣٢٢(, ونحوه يف تشنيف املسامع )٣/٣٣٧(الغيث اهلامع   )٢(
حاشـية ابـن » مل يقل مثل ذلك يف الدوران, كأن ذلك لذهاب األكثرإىل العمل به كـام مـرَّ « : قال الشهاب  )٣(

 ).٤/١٥٨(قاسم 
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َ ) إذ جتمـع( :ملا ذكـره بقوله ;)١(علة حقيقيـة أي يف بعـض  )٢( )الظن يف اجلملـة(ل ـُصِّ وحتُ
 .األحوال

 .)٣(»ال مطلقاً  «: قال املحقق
مل  « :»اآليـات«إليه, فقد قال يف  إشارةٌ ) أي يف احلجة( :وكأن قول الناظم من زيادته

إشـارة إىل جزئيـة  »يف اجلملة«: وال يبعد أن قوله ,»مطلقاً «وال  ,»يف اجلملة«: يبينوا معنى
 َ فقـول صـل الظـن يف بعـض األحـوال, أهنا حت , أيلُ صِّ حصول الظن, واملعنى أهنا قد حتُ

 .)١(إىل تفسريه إشارةٌ  −ال حتصل الظن يف كل حالٍ  :يأ− »ال مطلقاً  «: املحقق
   
 .ب/١٤٩ألنصاري, لحاشية ا  )١(
أورد عليه العطار أنه قد تقدم أن الشبه منزلة بني املناسبة والطرد, فكيف يرجع الطرد إىل الشبه الـذي هـو   )٢(

فلعل املراد أن هـذه إذا اجتمعـت ترجـع إىل نـوع شـبه, « : منزلة بينه وبني املناسب? ثم أجاب عنه بقوله
ذلك حيث مل يقل يرجع كل منها, وال خيفـى أن هـذا خـالف إشارة إىل » ثالثتها « : ولعل يف قول الشارح

هـ, ومع كونه خالف الظاهر فإن يرد عليه أنه لو كان كذلك مل يكن لـذكر الطـرد حاجـة, .أ» ظاهر املتن 
, واألوىل أن جياب عن هذا اإلشكال بأنه مبني عـىل ظـن أن مقصـود  لتناول الدوران له, فيكون ذكره لغواً

كل مسلك من هذه املسالك وبني الشبه يف رتبة االحتجاج, وهو ظـن غـري صـحيح,  األصل  املساواة بني
, ()فإن إلغاء الفارق ال شك أنه أقو من قياس الشبه عند صاحب األصل, وسيأيت بيان هـذا يف التعليـق 

وقيـاس الشـبه تقريـب, « : وقياس الشبه عند األصوليني أقو من قياس الطرد كام رصح به قريبـاً بقولـه
أن مقصود صاحب األصل أن هذه املسالك الثالثـة  −واهللا أعلم–والذي يظهر يل . » ياس الطرد حتكم وق

ترجـع إىل « : الـخ, وأشـار إليـه بقولـه.. تشبه قياس الشبه يف أحد أوصافه, وهو حصول الظن يف اجلملة
 .» به ترجع إىل الش« : , ال أن هذه الثالثة راجعة إىل الشبه وإال لقال» رضب من الشبه 

 ).٢/٢٩٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
: , وظاهر كالمه تبعاً للمحقق وتبعهام املصنف أن معنى قول صاحب األصل)٤/١٥٨(حاشية ابن قاسم   )١(

ل الظن يف اجلملة «  َصِّ أهنا حتصله يف بعض األحوال دون بعض, ال يف كل حال, وهذا توجيه لعبارة » إذ حتُ
بأنه  قد حيصل الظن وقد ال  −أحد تلك املسالك الثالثة–يف يوصف إلغاء الفارق األصل غري وجيه, إذ ك

ه يف األصـل إمـا بـنص أو إيـامء أو لتع تمع أن من املعلوم أن إلغاء الفارق ال يكون إال فيام ثبت! حيصله ?
معناه,وما كـان  إمجاع وإما  باتفاق اخلصمني, كام يدل عىل هذا معناه وأمثلته, فهو راجع إىل النص أو ما يف

كذلك فهو من املؤثر الذي حيصل الظن يف كل حال مـامل يعارضـه مـا هـو أقـو منـه, وإن مل يتعـني فيـه 
   =جهةاملصلحة, فإن عدم تعيني جهة املصلحة ال يلزم منه انتفاء التأثري, وهلذا رشطوا التـأثري يف املناسـب ومل 
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ألهنـا ال تـدرك بواحـد  ;املقصودة من رشع احلكـم) من غري تعيني لوجه املصلحة(
ألن  ;إلغاء الفارق , وال ينايف هذا ما مرَّ آنفاً من إدخال القطع يف)١(منها, كالشبه يف املناسبة

احلكم بالظنية باعتبار الغالب, وألنه ال يلزم من القطع بإلغاء الفارق القطع بعليـة البـاقي 
كـون  :بعد الفارق امللغى جلواز أن تكون العلة أمراً آخر وراءمها, واحلاصل أن هنا أمرين

يلزم مـن ثبـوت  الفارق غري معترب يف العلية, وكون الباقي بعد ذلك الفارق هو العلة, وال
 .)٢(»اآليات«األول ثبوت الثاين, فال يلزم من القطع باألول القطع بالثاين, أفاده يف 

 
 
 

 
 
 

 )خامتة(
  =  

, وممـا يؤكـد مـا )٢/٢٩٧(الغـزايل يف املستصـفى  يشرتطوا املناسبة الظاهرة يف املؤثر; وممن نص عىل هذا
مـا : ذكرته أن اآلمدي وابن احلاجب وصاحب األصل ملا قسموا القياس عىل جيل وخفي ذكروا أن اجلـيل

, )٤/٦(اإلحكـام : انظـر. قطع فيه بنفي الفارق, والقياس اجليل مل ينكره أحـد كـام ذكـر هـذا اإلسـنوي
إذا تبـني هـذا فالتوجيـه الصـحيح لعبـارة ).٤/٣٤(ية السـول, هنا)٢/٢٤٧(املخترص مع رشح العضد, 

أهنا حتصل الظـن : واملعنى» وال تعني جهة املصلحة « : يفرسه قوله بعده» يف اجلملة « : األصل هو أن قوله
مغني اللبيب : من غري تعيني جهة املصلحة, فهو من عطف اليشء عىل مرادفه بالواو, وهو سائغ لغة, انظر

كر ابن قاسم هذا التوجيه, وكأنه مل يرضه فاختار املعنى الذي حكاه عنه املصنف موافقاً , وقد ذ)٤٦٧(ص
 . به ظاهر عبارة املحقق, واهللا أعلم

» وهذا حقيقة الشبه « : , وقال العراقي» بخالف املناسبة « : , ونصه)٢/٢٩٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ).٣/٧٣٨(الغيث اهلامع 

 ).٤/١٥٨(سم حاشية ابن قا  )٢(
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 ي مسلكني ضعيفنييف نف
ــ لــيسَ  وال يسِبــالقَ  يتِّ الوصــفِأَ تَ

ــــلَ  ــــيَّ لِّ عِ  دلي ــــ هِ تِ ــــىل األصَ حّ ع
ــــعــــن إفســــادِ أن يُ  العجــــزُ   العلَّ

ــ يــنِ يف ذَ  ــ مَّ ثُ ــ يــانَ بَ  ذْ خُ حْ دَ مــا قَ
أَيتِّ القيس بالوصف( إذا كـان الوصـف  :أي سبب علية الوصف, كأن يقال) ليس تَ

) وال العجـز عـن إفسـاد أن يعلـال( )١(املذكور علة احلكم أمكن القياس عـىل حمـلِّ نصـه
 عىل األصـح يف(أي الوصف, خرب ليس ) دليل عليته( :, وقوله)٢(بالوصف املجعول علة

إذا كان هذا الوصف علة تأتَّى القيـاس  :قابل األصح يف األول يقول, وم)٣(األمرين) ذين
 ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ :عىل النص, وإذا مل يكن علة تعذر القياس عليه, والقياس مأمور به بقوله تعـاىل

 .والعمل بام يستلزم امتثال األمر أوىل )١(
يلـزم منـه  , وبـأن مـا ذكـر)٢( اخلروج عن عهدة األمر بالقياس عليهنيُّ عَ وردَّ بعدم تَ 

, واملقابل يف )٣(, فلو أثبتنا عليته به لزم الدور]علية[ألن صحة القياس تتوقف عىل  ;الدور
   
 .ب/١٤٩, حاشية األنصاري, ل)٢/٣٣٩(حاشية العطار   )١(
 .» إفسادها, أي العلة, كان أنسب : ولو قال« : ب, وقال/١٤٩حاشية األنصاري, ل  )٢(
أما األول فقد نسبه الرازي واهلندي إىل البعض ومل يسمياه,وأما الثاين فسيأيت يف كـالم املصـنف نسـبته إىل   )٣(

, ولـو قـال األصـل )٨/٣٣٨٥(, هنايـة الوصـول )٢/٢/٣١٩(املحصـول : حاق, انظـراألستاذ أيب إس
إنام يقال يف مقابل الصحيح, وكال القولني ضـعيف » األصح « لكان أوىل; ألن » عىل الصحيح « : وناظمه

, وصـاحب األصـل يف )٦٤٤, ٦٤١(أو باطل عند اجلمهور, ومنهم الشيخ أبو إسـحاق يف امللخـص ص
 ).٣/٨٤(اإلهباج 

ومـن العـدل التسـوية, ) ٩٠: (سـورة النحـل چ ڇ چ چ چ چ: واحتجوا أيضاً بقوله تعـاىل) ٢: (سورة احلرش  )١(
 ).  ٢/٢/٣٢٠(املحصول : انظر

 ).٢/٢٩٣(هذا جواب املحيل يف رشحه بحاشية البناين   )٢(
ج, انظـره مـع ب, وبه أجاب أيضاً البيضاوي يف املنهـا/١٩هذا جواب األنصاري يف حاشيته, القياس ل   )٣(

, )٣/٣٢٣(, ويف تشـنيف املسـامع )٥/٢٥٩(, والزركيش يف البحـر املحـيط )٤/١٤٤(رشح اإلسنوي 
وأجاب الرازي واهلندي بأن أقىص ما يف الباب عموم اللفظ يف اآليتني, وختصيص العموم باإلمجاع جـائز, 

, )٢/٢/٣٢٠(املحصـول : روقد أمجع السلف عىل أنه ال بد من داللةٍ ما عىل تعني الوصـف للعليـة, انظـ =   

نفي مسلكني 
 ضعيفني
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عـن إقامـة  /١٢٢ل/إذا عجزنا  :)٢(يقول− )١(عن األستاذ أيب إسحاق وهو حمكيٌ −الثاين
الدليل عىل فساد التعليل بوصف دلَّ ذلك عىل أنه علة نظري ما يف املعجزة مـن أهنـا دلـت 

 .)٣( صدق الرسل للعجز عن معارضتهاعىل
, وبالفرق بـني مـا )١(وأجيب بأنه مل يقم دليل عىل أنه علة فكيف تثبت علته بال دليل

مَّ من اخللق, وهنا من اخلصم وحده, فال جامع بـني املُنَظَّـرِ  هنا وبني املعجزة, فإن العجز ثَ
ـبار ما عجز عنه اخلصم لكلِّ واملنظَّر به, إذ ال يلزم من اعتبار ما عجز عنه اخللق اعت  مَّ يتـه ثَ

 .)٢(وخصوصه هنا, فقد ينتفي العجز عن خصم آخر, واهللا أعلم
 
خـذ ( :ملا فرغ من ذكر الطرق الدالة عىل العلية رشع يف ذكـر مبطالهتـا, فقـال) ثم(

  =  
حاشـية : انظر» الوصف « , وما بني املعقوفتني سقط بعده من النسختني كلمة )٨/٣٣٨٧(هناية الوصول 
 .ب/١٤٩األنصاري, ل

هو إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران, الفقيه األصويل العالمة, أبو إسـحاق اإلسـفراييني, نسـبةً إىل   )١(
نيسابور, كانت هبا نشأته, رحل يف طلب احلـديث, وأخـذ العلـوم عـن علـامء إسفرايني, بليدة يف نواحي 

عرصه حتى برع, وأقر له علامء عرصه بالتقدم والفضل, وأخذ عنه اإلمام البيهقـي والقـايض أبـو الطيـب 
اجلامع يف أصـول الـدين,والرد عـىل امللحـدين, وتعليقـة يف : وأبو القاسم القشريي وغريهم, من مؤلفاته

 .هـ٤١٨قه, تويف سنة أصول الف
ــه يف   ــن الصــالح ١٣٤طبقــات الشــريازي ص: انظــر ترمجت , طبقــات الســبكي )١/٣١٢(, طبقــات اب

ـــذهب ص)٤/٢٥٦( ـــد امل ـــان )١/١٤٣(, األنســــاب ٧٣, العق ـــات األعي , الســـري )١/٢٢(, وفي
)١٧/٣٥٣.( 

 ).٣/٢٥٣(تلخيص التقريب : حكى قوله هذا القايض أبو بكر يف التقريب وأبطله, انظر  )٢(
املنهـاج : , وانظر له دليالً آخـر يف)٢/٢٩٤(انظر دليل األستاذ أيب إسحاق يف رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(

 ).٢/٢/٣١٩(, ودليالً ثالثاً وجوابه يف املحصول )٤/١٤٣(, وهناية السول )٣/٨٤(مع رشحه اإلهباج 
املنهـاج مـع : ب البيضـاوي, انظـر, وهو نحو مـن جـوا)٣/٧٣٨(هذا جواب العراقي يف الغيث اهلامع   )١(

 ).٤/١٤٣(, هناية السول )٣/٨٤(رشحيه اإلهباج 
 ).٢/٢٩٤(هذا جواب املحيل يف رشحه مع إيضاحه للبناين   )٢(
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 :يف الدليل من حيث العلة أو غريها, وقد ترمجه كاألصل بقوله) بيان ما قدح
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 )١( )وادحــــالق(

, )٤(, وذكر منها هنا ثالثة عرش قادحاً )٣(, وهي كثرية تقدم بعضها)٢(أي هذا مبحثها
, وكلهـا ترجـع إىل )٥(وهي مع كثرهتا يف احلقيقة اعرتاضات عىل الدليل الدال عىل العليـة    

, )٣٠١(ص» قدح « طعن, القاموس املحيط : قدح فيه: مجع قادح, من القدح, وهو يف اللغة الطعن, يقال  )١(
رشح املحـيل بحاشـية البنـاين : أو غريهـا, انظـر–حيـث العلـة  ما يقدح يف الـدليل مـن: ويف االصطالح

, وقــد ســامها اجلــويني واآلمــدي وابــن احلاجــب والزركيشــ )٣/٣٢٣(, تشــنيف املســامع )٢/٢٩٤(
, )٢/٢٥٧(, املخترصـ مـع رشح العضـد )٤/٨٥(, اإلحكـام )٢/٩٦٥(الربهـان : االعرتاضات, انظر

 ).٥/٢٦٠(البحر املحيط 
 ).٢/٢٩٤(ة البناين رشح املحيل بحاشي  )٢(
,ومما تقدم قبول املعارضة يف الفرع بمقتضٍ نقيضَ أو ضدَّ احلكم, تقدم الكـالم )٢/٣٣٩(حاشية العطار   )٣(

اإلحكـام : , وهو القادح التاسع عرشعند اآلمدي وابن احلاجـب, انظـر)٢٠١(عليه يف رشوط الفرع ص
أن تكـون ضـابطاً : مـن رشوط العلـة ما ذكـره: , ومنه)٤/٤٥٥(, املخترص مع رفع احلاجب )٤/١٢٤(

, )٤/١٠٧(اإلحكـام : انظـر. وهو القادح الثاين عرش عند اآلمـدي وابـن احلاجـب  ,)٢٣٩(حلكمة ص
 .ومنها غري ذلك) ٤/٤٣٧(املخترص مع رفع احلاجب 

رشح الكوكـب السـاطع :  انظـر. , وذكر السيوطي أهنا هنا سـتة عرشـ قادحـاً )٢/٣٣٩(حاشية العطار   )٤(
ح واحـد, أو تفريقـه إىل إمجال بعض القوادح يف قـادالعدِّ اختالف وال تعارض بينهام, ويرجع ) ٢/٢٦٦(

 :بقويل –اقتداء بالكامل ابن أيب رشيف يف نظمه املسالك  –, وقد نظمتُها عىل عدة قوادح
ـــــتٌّ فعرشـــــ ـــــةٍ س ـــــوادحُ عل  ق

  

 هــــي استفســــار معــــرتضٍ وكرســــ
  

ــــــضٌ ــــــبةٍ ونق ــــــدح يف مناس  وق
  

 قرُّ وقلــــــبٌ ثــــــم فــــــرقٌ مســــــت
  

ــــسٌ ــــأثريٌ وعك ــــادُ الوضــــع ت  فس
  

ـــــــ ـــــــيم يرضُّ ـــــــدما وتقس  إذا ع
  

ــــولٌ بموجــــبٍ اخــــتالفٌ  كــــذا ق
  

ــــادروا ــــرع ف ــــله والف ــــابط أص  بض
  

ــــامً ــــه وحك ــــفَ علت ــــعٌ وص  ومن
  

وا ـــــرُّ ـــــلٍ أق ـــــعَ تعلي ـــــلٍ من  ألص
 وأقواهــــــا فســــــادٌ يف اعتبــــــارٍ  

  

ـــــمَّ حرصـــــ ـــــد ت ـــــه ق ـــــربٍ ب  ملعت
  

 

عـتامدهم إياهـا, ومـنهم مـن أهناهـا إىل الثالثـني, وغالبهـا وقد أطنب اجلدليون فيهـا ال« : قال الزركيش  )٥(
يتداخل, وأعرض الغزايل وغريه عن ذكرها يف أصول الفقه, وزعم أهنا كالعالوة عليه وأن موضع ذكرهـا 

, )٢(, وانظــر التعليــق )٢/٣٤٩(, وانظــر املستصــفى )٥/٢٦٠(البحــر املحــيط » علــم اجلــدل 
 . اآليت )٥٦٧(ص

 قوادح العلة 
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عاه بدليله وغـرض املعـرتض عـدم  ;منعٍ ومعارضةٍ  ألن غرض املستدل اإللزام بإثبات مدَّ
ه عن إثباته به, واإلثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة وبسـالمته االلتزام بمنع

عن املعارض لتنفذ شهادته فريتب عليه احلكم, فالدفع يكون هبدم أحـد األمـرين, فهـدم 
شهادة الدليل بالقدح يف صحته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب الدليل عليها, وهدم نفاذ 

منـع ثبـوت حكمهـا, فـام لـيس مـن القبيلـني ال يتعلـق شهادته باملعارضة بام يقاومها وي
بـل اجلـواب عنـه فاسـد مـن [بمقصود االعرتاض فال يسمع وال يلتفت إليه, باجلواب, 

 .)١(, أفاده العضد]حيث إنه جواب ملن ال ينبغي أن جياب وإن فرض صحته يف ذاته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
, وما بني املعقوفتني من اختصـار العطـار, فـارجع إىل متـام العبـارة يف رشح )٢/٢٥٧(يف رشح املخترص   )١(

 .  العضد 



אאאאאFאE א 

 

ــدون احلكــم ــا اخــتالفُ الوصــفِ ب  منه
  

ــ ــاً سُ ــس ونقض ــن إدري ــق اب يوف  )١(مِّ
  

ى ــــمَّ  ذو الــــرأيِ غــــريُ قــــادحٍ وسَ
  

ــــيام ــــلَ ف ــــةٍ وقي ــــيصَ عل  )٢(ختص
  

ـــــلْ ـــــلَ ب ـــــتنبطةً وقي ـــــونُ مس  تك
  

ـــلْ  َ ـــا مل حيُ ـــادحٌ م ـــلَ ق ـــسٌ وقي  عك
  

ــــــمّ ــــــدِ رشطٍ واألع ــــــانعٍ أو فق  مل
  

 مـــــن فقهائِنـــــا هلـــــذا القـــــولِ أَمّ 
  

ــــــا ضَ َ رتَ ــــــا اعْ ــــــلَ إال كالعراي  وقي
  

ـــر ارتىضـــ ـــذاهب وذا الفخ ـــلَّ امل  ك
  

ــــتُ  ــــحُو: قل لْمِ ــــويُّ يُ ــــه البيض  في
  

مــــاً وذا بــــادٍ وقيــــلَ يقــــدحُ  زْ  جَ
  

ـــــلَ يف ـــــاظرةً وقي ـــــتْ ح ـــــيام أَتَ  ف
  

ــــــي فِ  منصوصــــــةٍ إال بظــــــاهرٍ يَ
  

ـــــــــــتنبطةٍ إالَّ إذا ـــــــــــامٍّ ومس  ع
  

ا ـــــذَ ـــــدِ رشطٍ فانبِ ـــــانعٍ أو فق  )٣(مل
  

ــــــفُ لُّ ا التَخَ ــــــدَ ــــــديُّ إن بَ  واآلم
  

ــــــفُ  ؤلَ ــــــدِ رشطٍ يُ ــــــانعٍ أو فق  مل
  

 تثناءِيف معـــــرضِ االســـــ] يـــــكُ [أو 
  

ـــــنْ منصوصـــــةً بجـــــائِي  أو إن تَكُ
  

ـــــدحْ ـــــلَ مل يق ـــــلُ التأوي   .............   ..................... ....ال يقب
   
 :  ٣٦٠هكذا يف نسختي اإلسعاف, واختالل الوزن فيه ظاهر, والبيت يف مهع اهلوامع, ل  )١(

 منهــا اخــتال الوصــف بــدون احلكــم
  

 وفــق ابــن إدريــس ونقضــاً يســمي
  

, يقـال»اختال  «: وهو صحيح وزناً ومعنى, وقوله  : خـال: , هو بحذف اهلمزة من آخره, أصله من اخللـوِّ
الوصـف  جمـيءمنهـا : , ويف معناه لو قيـل١٦٥٢وقع يف موضع خالٍ ال يزاحم فيه, القاموس املحيط ص

  .للوزن» انجالء « اهلمزة من آخر  منها انجال الوصف بدون احلكم, بحذف: قيلدون احلكم, أو 
ى :  −وهو أصح −٣٦٠يف اهلمع, ل   )٢(  .وجلُّ أهل الرأي ال وسمَّ
 :٣٦٠يف اهلمع, ل   )٣(

.......................  
  

ــــ ــــد رشط قل ــــانع أو فق  ذا: تمل
  

 غـــري صـــواب والصـــواب فيــــه أن
  

ــنّ  ــدح ع ــتنبطات الق ــال يف املس  يق
  

ــــــا ــــــانع أو انتف ــــــن مل  إن مل يك
  

ـــ ـــد ختلف  ارشط جمـــيء احلكـــم ق
  

ـــذا وربُّ امل ـــو ه  خترصـــال يف س
  

ـــــ ـــــني ذا نيف زم  رصـــــرة حمقق
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بـأن ) بـدون احلكـم(املـدعى عليتـه ) اخـتالف الوصـف(أي من القـوادح ) منها(
  :, ويف القدح به أقوال)١(يتخلف احلكم عن العلة بوجودها يف صورة مثالً بدون احلكم

) ابـن إدريـس(اإلمـام األعظـم حممـد ) وفـق( )٢(ما جزم به الناظم كأصله :األول
 .الشافعي ريض اهللا عنه من أنه قادح

وظاهر ذلك أنه ال فرق بني أن تكون العلة منصوصـة قطعـاً أو ظنـاً أو  :)٣(قال مجع
 .مستنبطة, وال بني أن يكون التخلف لفقد رشط أو لوجود مانع أو غريمها

 /١٢٣ل/ألهنا اخلارجة من رضب ثالثة يف ثالثـة  ;ذلك تسعة أقسام واحلاصل من
وهـو  ,)٥(وسامه الشافعي نقضاً ) يمِّ ونقضاً سُ ( :)٤(إنام يأيت فيام أمكن فيه منها لكن النقض    

ــاين   )١( ــية البن ــر)٢/٢٩٤(رشح املحــيل بحاش ــان : , وانظ ــاً يف الربه ــه أيض , املحصــول )٢/٩٧٧(تعريف
, امللخص يف )٥/٢٦١(, البحر املحيط )٨/٣٣٩٣(, هناية الوصول )٤/١٠٧(, اإلحكام )٢/٢/٣٢٣(

, ١٥٦بـن فـورك ص,احلدود ال٧٦, احلدود للباجي ص)٤٤٥(, املنتخل يف اجلدل ص)٢/٦٧٣(اجلدل 
 أول صومه عنها فال يصح, فيجعل عراء أول : قول الشافعي يف حق من مل يبيت النية: ومثال النقض تعرَّ

هذا ينتقض بصوم التطوع, فإنه يصـح بـدون التبييـت, فقـد : الصوم عن النية علة لبطالنه, فيقول احلنفي
املنهـاج مـع رشحـه لألسـنوي  بـدون احلكـم, وهـو عـدم الصـحة, انظـر −وهو العـراء–وجدت العلة 

: , وانظر أمثلة أخر للنقض يف العلة املنصوصة والعلة املستنبطة يف)٥/٢٦١(, البحر املحيط )٤/١٤٧(
 ).٤٦٣(شفاء الغليل ص

 ).٥١(مجع اجلوامع ص  )٢(
الغيـث اهلـامع : منهم العراقـي والسـيوطي واألنصـاري وابـن أيب رشيـف وابـن قاسـم والبنـاين, انظـر  )٣(

ب, الــدرر اللوامــع, ل /١٤٩, حاشــية األنصــاري, ل)٢/٢٦٦(, رشح الكوكــب الســاطع )٣/٣٣٩(
 ).٢/٢٩٤(, حاشية البناين )٤/١٥٩(, حاشية ابن قاسم ٢٤٨

 ).٢/٣٤٠(, حاشية العطار )٣/٧٣٩(أ, الغيث اهلامع /١٥٠حاشية األنصاري, ل  )٤(
ه, وقد تكرر هذا االسـم يف كالمـه ال سـيام يف يعني يف سياق كالمه يف الفقه, ال أنه سامه بعد أن ذكر حقيقت  )٥(

أقلـدك فأسـمعك : أرأيت رجالً قال لك: قلت له« : مناظراته ألهل الرأي, من ذلك قوله ملن ناظره منهم
إذا تفـرق املتصـارفان : ما مل يتفرقا, والتفرق عندك التفرق بالكالم, وأنت تقـول–املتبايعان باخليار : تقول

ربا, ومها يف معنى املتبايعني غريمها, ألن املتصارفني متبايعـان, وإذا تفرقـا عـن قبل التقابض كان الرصف 
قولك »  نقض« كيف رصت إىل : فيقول لك: ليس هذا له, قلت: الكالم قبل التقابض فسد الرصف, قال

   =وهـي التفـرق –, ووجه النقض يف كالم اإلمام ظاهر, فإن علـة لـزوم البيـع عنـد املخـالف )٣/٧(األم » 

: القادح األول
 النقض
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 .)١(الكرس :لغةً 
بيان ختلف احلكم املدعى ثبوته أو نفيه عن دليل املعلِّل الـدال عليـه يف  :واصطالحاً 

 .بعض الصور
ألن  ;إن وقع بمنع يشء من مقدمات الدليل عـىل اإلمجـال سـمي نقضـاً إمجاليـاً ثم 

حاصله يرجع إىل منع يشء من املقدمات, وإن وقع باملنع املجرد أو مع السند سمي نقضـاً 
 .)٢(ألنه منع مقدمة معينة ;تفصيلياً 

وما تقرر من أنه قادح عند الشافعي هو الذي رصح بـه ابـن السـمعاين بأنـه مذهبـه 
, وأمـا قـول الغـزايل يف بعـض )٤(, وقول كثري من املتكلمـني)٣(وأصحابه إال القليل منهم

  =  
وختلف احلكـم عنهـا, وهـو  −وهو نوع من البيع −قد وجدت يف الرصف–الم وإن مل يتفرقا باألبدان بالك

 . لزوم العقد,  لالتفاق عىل فساد الرصف إذا تفرقا قبل التقابض
: اتفقت كتب اللغة عىل أن النقض ضد اإلبرام, وهو إفساد ما أبرمـت مـن عقـد أو بنـاء, ونقـض البنـاء  )١(

, لسـان العـرب )١٩/٨٨(تـاج العـروس  ,)١٠٤٥(مقـاييس اللغـة ص ,)٥/٥٠( العـني: هدمه, انظر
وأمـا املعنـى الـذي ذكـره املصـنف فلـم أقـف عليـه إال عنـد  ,)٧٧٣(أساس البالغة ص  ,)١٤/٢٦٢(

, وكتاب التعريفات من مصادر االصطالح ال من مصادر اللغـة, ولـو )٢٤٥(اجلرجاين يف التعريفات ص
: مل يسمع من العرب, كام ; إذ مل يسمعغري جائز وهوكرس الغزل, : از أن يقالكان الكرس مرادفاً للنقض جل

 .كرسها :أينقض الزجاجة, 
 ).٢٤٥(التعريفات ص  )٢(
وحكاه أيضاً اهلندي عن أكثر أصـحاهبم, وحكـاه الزركيشـ عـن األسـتاذ أيب منصـور إمجـاع أصـحاب   )٣(

وعـن القـايض يف التقريـب أنـه قـول مجهـور  الشافعي, ونقل عن األستاذ أيب إسحاق أنه قول اجلمهـور,
, البحر املحـيط )٨/٣٣٩٤(هناية الوصول : الفقهاء, وعن إلكيا أنه املشهور عن أصحاب الشافعي, انظر

)١٣٦, ٥/١٣٥.( 
, فمن هؤالء أبواحلسني البرصـي والقـايض البـاقالين واألسـتاذ أبـو إسـحاق, )٢/١٨٦(قواطع األدلة   )٤(

حلنفية كالرسخيس والبزدوي وابـن اهلـامم, وهـو قـول املالكيـة, نسـبه إلـيهم واختار هذا املذهب بعض ا
كام سـبق –, وابن القصار, وكذلك القايض أبو بكر )٥/١٣٦(القايض عبد الوهاب, كام يف البحر املحيط 

. واختاره من احلنابلة ابن حامد والقايض أبو يعىل يف أحد قوليه, واستخرجه من قـول أمحـد −حكايته عنه
ــد : انظــر ــب )٢/٢٨٤(املعتم ــان )٣/٢٧٤(, تلخــيص التقري    =, أصــول الرسخيســ )٢/٩٩٩(, الربه
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 :بأنه يريد )٢(ع من املحققنيـفاعتذر عنه مج »افعي فيه نص ـرف للشـإنه ال يع «: )١(هـكتب
, وقـد »رصحياً أو فيام اطلع عليه, وإال فمناظرات الشافعي مع خصومه طافحـة بـذلك «

جعلوه من مرجحات مذهبه عىل غريه من املذاهب من حيث إن علل حفظ عنه ذلك, بل 
 ., تدبر)٣(مذهبه ساملة من النقض

, ) غري قادح(أن ذلك  :أي احلنفية) ذو الرأي(ما قاله  :والثاين مل يسـم ذو ) و(مطلقاً
أي ختصيصها بام وجـدت فيـه, فلـو ) ختصيص علة(ـه ) سامَّ (الرأي ما ذكر نقضاً بل إنام 

ت العلة املذكورة يف الرمـان دَ جِ قد وُ  :ض للمستدل عىل حرمة الربا بعلة الطعمقال املعرت
وليس بربوي, مل يكن قولـه املـذكور قادحـاً عنـد صـاحب هـذا القـول, ووجـود العلـة 

العلـة الطعـم إال  :الرمان, فكأنه قيل خمصصة هلا بام وجدت فيه غريِ  )٤(انمَّ املذكورة يف الرُّ 
ويوافقـه أن ابـن  ,)٥(»رشح املخترصـ«ة أكثـرهم كـام رصح بـه يف الرمان, واملراد باحلنفيـ

  =  
, البحر املحـيط )٤/١٥(, التحرير مع التيسري )٤/٥١(, أصول البزدوي مع رشحه للبخاري )٢/٢٠٨(
 ) . ١٨٠(, املقدمة البن القصار ص)٤/١٣٨٦(, العدة أليب يعىل )٥/١٣٦(

 ).٤٦٠(ه صيعني كتابه شفاء الغليل , انظر  )١(
أ, ومـنهم /١٥٠حاشـية األنصـاري, ل» ذكره العالمة الربماوي وزاد يف بيانـه « : منهم األنصاري, وقال  )٢(

, وانظـر التحفـة )٢/٣٤١(ب, حاشـية العطـار /٢٤٨الـدرر , ل : أيضاً ابن أيب رشيف والعطار, انظـر
 ).٣/٩١٣(السنية للربماوي 

رفـع : ب, وانظر هذا الكالم أيضاً يف/١٤٨البن أيب رشيف , ل  , الدرر اللوامع)٣/٩١٣(التحفة السنية   )٣(
, وفيه مبالغة ال ختفى, فإن اإلمام الشافعي كغريه من األئمة يف مسائل االجتهـاد, ويف )٤/١٩٢(احلاجب 

اطراد  العلل, قد يصيب وقد خيطئ, وإن كان من أقلهم خطأ, لشدة حرصه عىل اتبـاع السـنن, ولتحريـه 
يف  −ومعـه ظـاهر الـنص–تمع عنده من صحيح السنة ورسوخ الفهم, وقد ترك القياس وإنصافه, وما اج

, وهذا عنده نقض ال يقول به كام ال يقول باالستحسـان, وهلـذا  مسألة املشرتكة وخصص العلة استحساناً
ههنا, مع ختطئته الـذاهبني إليـه  −يعني االستحسان–ومن العجيب ذهاب الشافعي إليه « : قال ابن قدامة

 ).٩/٢٦(املغني » من استحسن فقد رشع : يف غري هذا املوضع, وقوله
 ).٢/٢٩٦(حاشية البناين   )٤(
,و الزركيشـ يف )٨/٣٣٩٤(, ونسبه إىل أكثرهم أيضاً اهلندي يف هناية الوصـول )٤/١٩٢(رفع احلاجب   )٥(

   =ذكـر أن كـالم أمحـد , واختاره أبو اخلطاب من احلنابلة, وهو القول الثـاين أليب يعـىل, و)٥/٢٦٢(البحر 
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ع, إنـام نقلـه عـن السمعاين وهو العمدة يف النقل عن مذهب احلنفية لكونه حنفياً ثم تشـفَّ 
وأما اخلراسانيون منهم فقالوا بـاألول حتـى قـال أبـو منصـور  «: , قال)١(العراقيني منهم
د وصف اهللا تعاىل بالسفه والعبث, فأي فائدة من قال بتخصيص العلة فق :املاتريدي منهم

 . انتهى .)٢(»يف وجود العلة, وال حكم 
أي يف العلـة التـي ) فـيام(يقدح أنه ال  )٤(واختاره القرطبي )٣( )قيل(ما  :الثالث) و(   =  

حيتمله,ونسبه إىل أكثر املالكية اهلندي وصاحب األصل والفتوحي وغريهم, وقد أنكر هذه النسبة الباجي 
ونقل الزركيش عـن القـايض أيب بكـر يف التقريـب نسـبة » مل أر أحداً من أصحابنا أقرَّ به ونرصه « : بقوله

التمهيد أليب اخلطاب : انظر. » وهو غري ثابت عنه : قال القايض« : بعضهم هذا املذهب إىل مالك, ثم قال
ــري )٤/٦٩( ــة الوصــول )٤/٥٨(, رشح الكوكــب املن , إحكــام )٣/٨٥(, اإلهبــاج )٨/٣٣٩٤(, هناي

 ). ٥/١٣٧(, البحر املحيط )٢/٦٦٠(الفصول 
, الفصـول )٢/١٨٦(قواطـع األدلـة : انظـر. منهم أبـو زيـد الـدبويس والـرازي اجلصـاص والكرخـي  )١(

 ).٤/٤٦(, كشف األرسار )٢/٣٥٦(
 ).٢/١٨٦(القواطع   )٢(

نسبة إىل ماتريد حملة يف سمرقند, : حممد بن حممد بن حممود احلنفي, واملاتريدي: وأبو منصور املاتريدي هو  
أوهام املعتزلة, وردُّ األصول اخلمسـة, واجلـدل, تـويف : من كبار املتكلمني, تفقه باجلوزجاين, من مؤلفاته

 .هـ٣٣٣سنة 
 ).١/١٨٣(, الفتح املبني ١٩٥, الفوائد البهية ص)٢/١٣٠(اجلواهر املضية : ر ترمجته يفانظ  

حكاه ابن رحال يف رشح املقرتح,وينبغي محله عىل املنصوصـة بغـري « ): ٥/٢٦٣(قال الزركيش يف البحر   )٣(
طة سـواءً مـع ال يقـدح يف املسـتنب: وظاهره −ومل يسم قائالً –, وقد حكى ابن احلاجب هذا القول » قطعي 

املانع أو عدم الرشط أو بدوهنام, فإن ابن احلاجب حكى أيضاً قوالً آخر أنه ال يقـدح يف املسـتنبطة إذا كـان 
 ).٤/١٩٢(املخترص مع رفع احلاجب : انظر. بامنع أو عدم رشط, ففهم منه اإلطالق يف هذا القول

عكس هـذا, أي أن ) ٥/٢٦٢(كيش يف البحر نسبة هذا القول إىل القرطبي سهو, فإن الذي حكاه عنه الزر  )٤(
 .املختار عنده أنه يقدح يف املستنبطة دون املنصوصة, وهو القول الرابع اآليت 

أمحد بن عمر بن إبراهيم, أبو العباس األنصاري القرطبي, عرف بابن املزين, ولد بقرطبـة : والقرطبي هو  
يان املالكيـة, كـان بارعـاً يف الفقـه والعربيـة , أحد األئمة املشهورين, ومن أع٥٩٨, وقيل سنة ٥٧٨سنة 

املفهـم يف رشح مسـلم, واختصـار الصـحيحني, واجلـامع ملقاصـد علـم : عارفاً باحلديث, مـن مؤلفاتـه
   = .٥٢٦, وقيل سنة ٦٥٦األصول, وكشف القناع عن الوجد والسامع, مات باإلسكندرية سنة 
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ألن دليل األوىل اقرتان احلكم هبا, وال وجـود لـه  ;ويقدح يف املنصوصة) تكون مستنبطة(
فـإن دليلهـا الـنص الشـامل لصـورة  ; يـدل فيهـا بخـالف الثانيـةيف صورة التخلف فال

 .خيصصه :التخلف, وانتفاء احلكم فيها يبطله عن العمل به, وأكثر احلنفية يقول
اقرتان احلكم بالوصـف  /١٢٤ل/وأجيب من طرف األول عن دليل املستنبطة بأن 

 .)١(يدل عىل عليته يف مجيع صوره فيقدح فيه التخلف كدليل املنصوصة
, وهذا معنـى )٢(إنه يقدح يف املستنبطة وال يقدح يف املنصوصة) :قيل(ما  :الرابع) و(
ألن للشارع أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخراً بيانه إىل وقـت احلاجـة ) بل عكسٌ ( :قوله

ه بـاب  :عليه ليس له أن يقول ضَ قِ بخالف غريه إذا علَّل بيشء ونُ  أردت غري ذلك, لســدِّ
 .)٣(أردت غريه :فإنه كلام أبطل عليه يشء قالإبطال العلة, 

ـَلْ (فيهـام  )٤( )قادح(إنه ) :قيـل(ما  :اخلامس) و(  ملـانع أو فقـد(التخلـف ) ما مل حيُ
ألن التخلف للامنع أو فقد الرشط ال يبطل كون الوصـف علـة  ;للحكم فال يقدح) رشط

 .)٥(يف حدِّ ذاته
أي ) أمّ (اخلـامس ) هلـذا القـول(شـافعية أيتها ال) من فقهائنا(أي األكثر ) واألعم(

  =  
, الشـذرات )٢/٦١٥(, نفـح الطيـب ١٩٤, شـجرة النـور ص٦٨الديباج املـذهب ص: انظر ترمجته يف  

)٥/٤٠٦.( 
 ).٢/٣٤١(رشح املحيل مع حاشية العطار : انظر الدليل وجوابه يف  )١(
واملـراد « : حكاه اجلويني عن معظم األصوليني, والرازي عن األكثرين, واختاره ابن قدامة, قال الزركيش  )٢(

, » التنقيح « أو باإلمجاع, كام نقله صاحب باملنصوصة عند هؤالء أن تكون منصوصة بالرصيح أو باإليامء 
, ٣/٨٩٦(, روضة الناظر )٥/٢٦٣(, البحر املحيط )٢/٢/٣٢٣(, املحصول )٢/٩٧٧(الربهان : انظر
 ).٤/٥٩(, رشح الكوكب املنري )٩٠٢

 ).٢/٣٤١(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٣(
 .وهو خمالف للنظم» يقدح « ): أ(يف   )٤(
 ).٢/٣٤٢(حاشية العطار   )٥(
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واستدل له بالقياس عىل التخصيص, فكام أن التخصـيص  )٢(, واختاره البيضاوي)١(قصد
ال يقدح يف كون العام حجة فكذا النقض ال يقدح يف كون الوصف علـة, واجلـامع بيـنهام 

َ  هو اجلمع بني الدليلني املتعارضـني, فـإن مقتىضـ العلـة ثبـوت احلكـم يف مجيـع ـحمَ ا, اهلِّ
ومقتىض املانع عدم ثبوته يف بعض تلك الصور, فيجمع بينهام بأن يرتب احلكم عىل العلـة 
فيام عدا صورة وجود املانع, كام أن مقتىض العام ثبوت حكمـه يف مجيـع أفـراده ومقتىضـ 
املخصص عدم ثبوتـه يف بعضـها, وقـد مجعنـا بيـنهام, فـالنقض للامنـع املعـارض للعلـة 

 .)٣(خصص املعارض للعام, كذا قرره اجلامل اإلسنويكالتخصيص للم
أن يرد عىل سبيل االستثناء ويعـرتض  )إال(إنه يقدح فيهام  :)قيل( ما :السادس) و(

وهو بيع الرطب أو العنب بتمـر أو زبيـب, ) كالعرايا(يقدح  فإنه ال )٤(عىل مجيع املذاهب
لطعم والقوت والكيل واملـال, يف علة حرمة الربا من ا) اعرتضا كل املذاهب(فإن جوازه 

ـه, ) ارتضا(أي فخر الدين الرازي ) الفخر(القول اإلمام ) وذا(وكلها موجودة يف العرايا 
 .)٥(]بارتضائه[فإنه نقله عن قوم ومل يرصح بمخالفتهم وال موافقتهم فاقتىض كالمه 

   
نسبة املصنف والناظم تبعاً لألصل هذا القول إىل األكثر من فقهاء الشافعية مل أقف عليه عند غـريه, وهـو   )١(

يعارض ما سبق نقله عن مجع من أئمة املذهب من حكاية اتفاق أصحاب الشافعي أو أكثرهم عىل القـدح 
, إال أن يكون مراد صاحب األصل من قوله شيوخه من الشـافعية الـذين » فقهائنا وعليه أكثر « : به مطلقاً

 .تلقى الفقه عنهم, واهللا أعلم
, وصـاحب التوضـيح مـن )٨/٣٤٠٠(هنايـة الوصـول : , واختاره أيضاً اهلندي, انظـر)٦١(املنهاج ص  )٢(

 ).٢/١٨٣(التوضيح مع التلويح : احلنفية, انظر
 ).٤/١٥٥(هناية السول   )٣(
أن يضطرَّ إليه كل فريق عىل أي وجه ردَّد النظر, ال خيـتص ذلـك : تثناءحدُّ ما يعلم كونه وارداً مورد االس  )٤(

 ).٥٠٢(بمذهب دون مذهب, ذكر هذا احلدَّ الغزايل يف شفاء الغليل ص
, ويف نسبة هذا املذهب إىل قوم وإىل الرازي وصاحب احلاصل خاصة نظر; فـإن )٢/٢/٣٥٢(املحصول   )٥(

 يرونه قادحاً يف هذه احلال, وهلذا جزم به البيضاوي, وأمهل ذكر مجهور القائلني بأن النقض يقدح مطلقاً ال
, ويدل عليه أيضاً أن اإلمام الشافعي  مل  −إمام القائلني بالقدح بالنقض مطلقاً –مقابله , وسيأيت كالمه أيضاً

, )٣/٥٤( األم: انظـر. ير القدح بالعرايا وال بتضمني العاقلة الدية, ومل خيالفه فيهام أحد من أتبـاع مذهبـه
   = ). ١٦٨٣, ٥٩٥(, روضة الطالبني ص)٦/١٢٤(
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ب وقد مثل اإلمام لـذلك أيضـاً بإجيـا ,)١(»إنه األصح  « :»احلاصل«وقال صاحب 
, لكـن نظـر فيـه )٢(الدية عىل العاقلة, فإنه ناقض لعلة عدم املؤاخـذة وهـو عـدم اجلنايـة

وهو إبداء احلكم بدون العلة, إذ اجلناية علة لوجوب  :اإلسنوي بأن هذا من باب العكس
, فلذا اختار الناظم كغريه التمثيل بالعرايا, وفيه إشكال أيضـاً يعلـم ممـا سـيأيت )٣(الضامن

 ./١٢٥ل/
أي يف الـوارد عـىل سـبيل االسـتثناء القـايض ) وفيـه(متوركاً عىل األصل ) :تقل(

بأنه ال يقدح, فإنه قال ) يلمح جـزماً (بحذف األلف بني الضاد والواو للوزن ) البيضوي(
والـوارد اســتثناء ال يقـدح كمســألة  «: بعد حكاية األقوال كلها ما نصـه  »املنـهاج«يف 

فاقتىض صنيعه أن هذا ليس من حمل . انتهى .)٥(» نقضأدلُّ من ال )٤(]اإلمجاع[ألن  ;العرايا
وإن دل عـىل [ألن الـنقض  ;أي ظـاهر) وذا بادٍ ( :واستظهره الناظم فقال ,)٦(حمل اخلالف

لكن اإلمجاع منعقد عىل كونه علة, وداللـة اإلمجـاع عـىل العليـة  ]الوصف املنقوض بعلة

  =  
هُ من نسـبة القول بعدم قدح النقض فيـه إىل اجلميـع, وهـذا نصــه           « : ثم وجدت البدخيش رصح بام ذكرتُ

: الظاهر من عبارة املصنف أن عدم قدح النقض استثناء العلية رأي اجلميع, ورصح به اخلنجي حيث قـال
رشح » ال نـزاع يف أنـه ال يفسـد العليـة : صوليني يف أنه ال يقدح, والفاضل حيـث قـالال اختالف بني األ

, وما بـني املعقـوفني هكـذا يف النسـختني, والصـواب حـذف البـاء; فـإن )٣/١٠٦(البدخيش للمنهاج 
 .   من األفعال املتعدية بذاهتا ال بالباء » اقتىض«

 ).٣/١٨٤(احلاصل   )١(
 ).٢/٢/٣٥٢(املحصول   )٢(
ومما ال شك فيه أن الفقهاء واألصوليني « : لكن قرره البدخيش بام جيعله منطبقاً عىل النقض, وقال املطيعي  )٣(

رشح البدخيشـ : انظر. » كثرياً ما يتساهلون فيجعلون عدم العلة علة يف عدم احلكم, ويكفي هذا للتمثيل 
 ).١٦٤, ٤/١٦٣(, حاشية املطيعي عىل اإلسنوي )٣/١٠٥(

 .وهو خطأ» اإلمجال « ): ب(يف   )٤(
 ).٦١(املنهاج ص  )٥(
 ).٣/٧٤٠(الغيث اهلامع   )٦(
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, لكن قال )١(مجاع قطعياً فلذلك مل يقدحلكون اإل ;أقو من داللة النقض عىل عدم العلية
وملانع أن يمنع قطعية اإلمجاع بالعلية عىل وجه يصدق عىل حمل االسـتثناء  « :»اآليات«يف 

 .فليتأمل ,)٢(»
أي يف العلـة ) فيام يقدح(أنه  )٣(وهو حمكي عن بعض املعتزلة) :قيل(ما  :السابع) و(

ر عىل خـالف األصـل فتقـدح فيـه اإلباحـة ألن احلظ ;)٤(دون املبيحة) رةأتت حاظ(التي 
بخالف العكس فال يقدح فيه التخلف, إذ اإلباحة هي األصـل ونفيهـا عـارض ال يعتـد 

 .)٦(رة واملبيحةلف التأثري, وهو موجود سواء احلاظ, وفيه أن املدار عىل خت)٥(به
اهلامم , بل نقله شيخ اإلسالم كابن )٧(وهو خمتار ابن احلاجب) :قيل(ما  :الثامن) و(

   
, وتبعه البيضاوي, ثم قرره اإلسنوي هبـذا )٢/٢/٣٥٣(أصل هذا الدليل استدل به الرازي يف املحصول   )١(

, وما بني املعقوفتني هكذا يف النسختني ويف نسخ اإلسنوي, وفيه سـقط )٤/١٦٣(التقرير يف هناية السول 
وإن دل عىل أن الوصـف املنقـوض « : , ونصه)٤/١٦٣(ضح وخمل, والصواب ما يف حاشية ابن قاسم وا

 .» ليس بعلة 
 ).٤/١٦٣(حاشية ابن قاسم   )٢(
 ).٥/٢٦٣(, البحر )٣/٢٧٣(تلخيص التقريب : انظر. عزاه القايض الباقالين إىل طائفة من املعتزلة  )٣(
ال حيـرم الربـا يف التفـاح لعـدم : كاإلباحة يف التفاح, بأن يقال مثالً « : مثَّل العطار للمبيحة واحلاظرة بقوله  )٤(

االقتيات, فهذه علة مبيجة, فإذا ختلف احلكم, وهو عدم الربوية, يف صورة وجدت فيها الربوية مع وجود 
حتـرم : ال يقدح بالتخلف حينئذ عىل هذا القول, وأما احلاظرة فكام لـو قيـل −كام يف امللح–العلة املذكورة 

, » املفاضلة يف الربوبيات للكيل, فإذا ختلف احلكم يف صورة كالربسيم مثالً تأتى القدح بـالتخلف حينئـذ 
 ).٢/٢٩٧(حاشية البناين : , وانظر مثاالً آخر للحاظرة يف)٢/٣٤٢(حاشية العطار 

 ).٢/٢٩٧(رشح املحيل مع حاشية البناين   )٥(
ال تصح التوبة عـن : , وذكر القايض هلم دليالً آخر هو أهنم قالوا)٢/٢٩٧(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٦(

يف غـري  وهـذا مستقىصـ« : ترك أخر, ثم قال قبيح مع اإلرصار عىل قبيح, ويصح اإلقدام عىل عبادة مع
التلخـيص : انظـر. يف إشارة منه إىل أن مبنى هذه املسألة عندهم بدعة من مجلة بدعهم الكالمية» هذا الفن 

)٣/٢٧٩.( 
 ).٢/٢١٨(املخترص مع رشح العضد   )٧(
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) يفـي( :, وقولـه)بظـاهر(إذا ثبتـت ) منصوصـة إال(علة ) يف( )١(عن املحققني أنه يقدح
د يِّـ, وإنـام قُ )٢( ))الطعـام بالطعـام ربـا(( :فإنه يقبل التخصيص كحـديث) عام(تكملة, 
ـألنه لـو كـان خاصـاً بمَ  ;ألنه لو كان بقاطع مل يتخلف احلكم عنه, وبالعام ;بالظاهر  لِّ حَ

مطعوم الفواكه بمطعومهـا  :كام لو قيل ;)٣(ثبت التخلف, وهو خالف الغرضاحلكم مل ي
 .)٤(ربا

كتعليـل إجيـاب ) ملـانع(كان التخلـف ) إال إذا(أيضاً ) مستنبطة(يقدح يف علة ) و(
َ  ,القصــاص بالقتــل العمــد العــدوان ــختَ فَ احلكــم عنــه يف األب والســيد ملــانع األبــوة لَّ

ختلفَ احلكـم عنـه يف  ,كتعليل وجوب الرجم بالزنا ,للحكم) أو فقد رشط( )٥(والسيادة
 .فإنه ال يقدح فيها) فانبذا( )٦(البكر النتفاء رشط اإلحصان

فالعلة حقيقة موجودة, لكن تتخلف ملـانع أو فقـد رشط,  «: )٧(قال بعض املحققني
 وهو ال يرض يف عليتها, إذ العلة هي الباعث, وليس واحد منهام من الباعث, وفيـه أهنـا ال
تكون باعثة إال مع بقاء مناسبتها, ومع املانع أو فقد الرشط تنخرم مناسـبتها, فـال تكـون 

إن العلـة هـو جمـرد الوصـف قـدح علـة  :ألنه ال تعدية مع املـانع, فمـن قـال ;علة قطعاً 
 .انتهى .»ألنه رشط أو شطر, فال علة بدونه  ;التخلف

   
, لكنهام نبهـا عـىل )٤/١٠(, التحرير مع التيسري )١٢٧(أ, غاية الوصول ص/١٥٠حاشية األنصاري, ل  )١(

 .أن هذا التفصيل هو مراد األكثر القائلني بجواز التخصيص ملانع أو عدم رشط, وليس مذهباً آخر
ذي ذكره املصـنف ال يوجـد يف يشء مـن روايـات احلـديث, ولكن هذا اللفظ ال) ١٨٤(تقدم خترجيه ص  )٢(

 .» الطعام بالطعام مثالً بمثل «  −كام سبق–ولفظ مسلم وغريه 
 ).٣/٧٤١(الغيث اهلامع   )٣(
 ).٢/٢٩٨(حاشية البناين   )٤(
 ).٣/٧٧(اإلحكام : انظر املثال يف  )٥(
 بتخلف وجوب الزكاة عن علته من ملك , ومثل له البناين)٣٤٢, ٢/٣٤١(حاشية العطار : انظر املثال يف  )٦(

حاشـية البنـاين . النصاب يف صورة ما إذا مل يتم حول النصاب املـذكور لفقـد الرشـط, وهـو متـام احلـول
)٢/٩٦.( 

 ).٢/٢٩٦(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )٧(
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إن بـدا ( )١(»اإلحكـام« يف /١٢٦ل) /اآلمـدي(ما قاله سـيف الـدين  :التاسع) و(
َ  :أي) التخلف ) يؤلف( :مرَّ آنفاً مثاهلام, وقوله) ملانع أو فقد رشط(احلكم عن العلة  فُ لُّ ختَ
ـكتخلف احلكم باملثل يف لـبن املُ ) يف معرض االستثناء(التخلف ) أو بدا(تكملة,  َّ  )٢(اةرصَ

وختلـف حكـم  ,تمـرعن املوجبة له, وهو متاثل األجزاء بالعدول إىل إجياب صـاع مـن ال
, وسـواء يف الـثالث كانـت العلـة )٣(الطعم وجود علة الربا فيها وهـيالربا يف العرايا مع 

جـائي ال يقبـل (نـص ) منصوصـة بــ(أي العلـة ) أو إن تكن( )٤(منصوصـة أم مستنبطة
التخلـف يف مجيـع هـذه ) مل يقـدح( )٦(أي إن مل يكن يشء من األحوال الثالثة )٥( )التأويل

وأما إذا مل يكن التخلف ألحد الثالثة ومل تكن العلة منصوصة بـام ذكـر بـل كـان  الصور,
 .)٧(كانت العلة مستنبطة أو منصوصة بام يقبل التأويل فيقدح ]أو[التخلف لغريها, 
, )٨( » للجمـع بـني الـدليلنيفيؤول بام يقبل التأويل  إال يف املنصوصة «: قال املحقق

 .)٩(أي دليل العلة ودليل التخلف
ويف هذا الكالم كام قاله شيخ اإلسالم إشارة خفية إىل أن تقييد اآلمدي بـام ال يقبـل 

   
 ).٣/٢٧٥(اإلحكام   )١(
اة  )٢(  اللب: املُرصَّ النهايـة يف غريـب احلـديث . جيمع وحيـبس: ن يف رضعها, أيالناقة أو البقرة أو الشاة يرصَّ

 ) .٣/٢٧(واألثر 
, هو ختلف وجوب الغرم عن من صدرت منه /٢٤٩حاشية ابن أيب رشيف , ل   )٣( ب, وذكر أيضاً مثاالً ثالثاً

 ).٣/٢٧٥(اإلحكام : اجلناية يف رضب الدية عىل العاقلة,وانظر هذه األمثلة الثالثة يف
 ).٢/٢٩٨(بحاشية البناين رشح املحيل   )٤(
 ).٢/٢٩٨(حاشية البناين . حيرم الربا يف كل مطعوم : مثل له البناين بأن يقال  )٥(
 .التخلف ملانع أو فقد رشط أو يف معرض االستثناء: يعني السابقة, وهي  )٦(
سـختني, , ومـا بـني املعقـوفتني هكـذا يف الن)٢/٢٤٣(ب, وعنه العطار يف حاشيته /٩٦حاشية اللقاين,   )٧(

والصواب بالواو كام يف هذين املصدرين, وهي هنا تفسريية, والكالم بدوهنا هي وما بعدها واضح, ولعله 
, واهللا أعلم  .ذكره تأكيداً

 ).٢/٢٩٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٨(
 ).٢/٣٤٣(, وحاشية العطار )٢/٢٩٨(حاشية البناين   )٩(
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الزم  »بجائي, ال يقبـل التأويـل  «: , ثم قول الناظم كأصله يف املنصوصة)١(التأويل منتقد
العلة الرشعية ال ختلو إما أن تكـون ال  «: )٣(, وعبارته كام نقلها الكامل)٢(قول اآلمدي فيها

ألنه حمال, وإن كان الثاين فالدليل إما قطعـي أو  ;يل أو بدليل, ال جائز أن يقال باألولبدل
ن يكـون أحـدمها ناسـخاً أظني, والظني ال يعارض القطعي, وتعارض قاطعني حمال إال 

  .انتهت .»لآلخر 
 
 
 

   
أ, ويف هذا االنتقاد نظر; فإنه إنام يصح توجيهه إىل كالم /١٥٠, حاشية األنصاري, ل)٣/٢٧٦(اإلحكام   )١(

صاحب األصل; فإن كالم اآلمدي ال إشكال فيه, بل هو موافق لكالم املحققني, فإنه حني ذكر املنصوصة 
بام يقبل التأويل مل حيكم بالقدح, بل رصح بوجوب تأويله مجعاً بني الدليلني, كام ذكر املحيل, وهـذا نـص 

إن أمكن تأويل النص باحلمل عىل معنى خاص أو حكم آخر خاص وجب التأويل ملا فيـه مـن ف« : كالمه
, وهذا بخالف  عبـارة )٣/٢٧٦(اإلحكام » اجلمع بني دليل التعليل بتأويله, ودليل إبطال العلة املذكورة 

 .األصل فإهنا تدل بمفهومها عىل أن التخلف يف املنصوصة بام يقبل التأويل يقدح
له اآلمدي يف املنصوصة, بل قاله قبل ذلك يف كالمه يف القطعية, لكن ذكر فيها كالماً يرجع إىل معنـى مل يق  )٢(

وإن مل يمكن تأويله بغري الوصف املـذكور واحلكـم املرتـب عليـه فغايتـه « : ما ذكره يف القطعية وهو قوله
نصوصة يف معنى النص, وختلـف امتناع إثبات حكم العلية ملا عارضها من النص النايف حلكمها, والعلة امل

حكم النص عنه يف صورة ملا عارضه ال يوجب إبطال العمل به يف غري صـورة املعارضـة , فكـذلك العلـة 
إال  أن يكـون « : , وهذا حاصله جواز ختصيص العلة هنـا كاحلاصـل مـن قولـه يف القطعيـة» املنصوصة 

, ٣/٢٧٥(اإلحكـام : انظـر. لتخصـيصومقصوده النسـخ اجلزئـي الـذي هـو ا» أحدمها ناسخاً لآلخر 
٢٧٦.( 

, وهذا نص ١٤٩الدرر اللوامع, ل   )٣( , ونقله تام, بخالف نقل املصنف عنه عن اآلمدي , فإن فيه سقطاً خمالً
إما أن تكون قطعية أو ظنية, فإن كانـت قطعيـة فتخلـف : العلة الرشعية ال ختلو« : عبارة اإلحكام والدرر
يكون ال بدليل أو بدليل, ال جائز أن يقال باألول; ألنه حمـال, وإن كـان الثـاين  إما أن: احلكم عنها ال خيلو

فالدليل إما ظني أو قطعي, والظني ال يعـارض القطعـي, وتعـارض قـاطعني أيضـاً حمـال, إال أن يكـون 
 .» أحدمها ناسخاً لآلخر 
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ووجه لزومه له أن القدح بالنقض فرع التعـارض فـإذا انتفـى لـزم انتفـاء  القـدح, 
 .)١(تأمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
األصل يف مسألة القـدح , وقول اآلمدي هو تاسع األقوال التي ذكرها صاحب )٢/٣٤٣(حاشية العطار   )١(

بالنقض, وهو آخرها عنده, وقد عدَّ الزركيش يف هـذه املسـألة ثالثـة عرشـ قـوالً, منهـا اختيـار اجلـويني 
 ).٥/٢٦٤(البحر املحيط : انظر. والغزايل
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ـــــــــعُ ..... ................... ينِ
ـــخُ  ـــفَ  فَ لْ َّـــ ى احلاجـــبِ تَ عـــارِّ ا فُ ممِ

ـــــ ـــــاهياً إذ إنِّ ـــــدلْ ذا س ام ذا يعت
ــــــ ــــــبةِ  مُ رْ خَ ــــــباملفَ  املناس ةِ دَ سَ

ـــاخلُ   ـــويُّ  فُ لْ ـــال لَ  معن ـــي بُ فظِ ينِ
ــــلُ  ــــعلَّ  تعلي ــــقُ  نيِ تَ ــــقَ وْ أَ : تُ لْ اعَ

ــيف عَ  لّ ســتدِ املُ  هــذا وانقطــاعُ  سِ كْ
......................هــــــــا ريُوغ

ني(ثم  يعنـي أن ) اخللـف معنـوي( :بالبناء للمفعول, والنائب عن الفاعل قوله) عُ
 ال(صاحب األصل اعتنى أن اخلالف يف القدح بالنقض بأقواله التسعة املـذكورة معنـوي 

 :−ن زيادتـهمـ− وفاقاً لإلمام بناء عىل اخلالف يف تفسري العلة كام أشار إليه بقولـه) لفظي
ب مل نجعل العدم جـزءاً إذا فرسنا العلة بالداعي واملوجِ  «: −أعني اإلمام−فقد قال ) بُني(

ز التخصيص ال يقـول بـذلك, وإذا  من العلة بل كاشفاً عن حدوث جزء العلة, ومن جوَّ
, فإن من أثبت العلة باملناسبة متـى وجـد يف فرسناها باأل مارة ظهر اخلالف يف املعنى أيضاً

 .)١( » ح العلة وإال أبطلهالك القيد العدمي مناسبة صحَّ ذ
 ;)٢(إنـه لفظـي :يف قوله) احلاجب(أي ابن ) فتى(عثامن الشيخ أيب عمرو ) خلف(و 

ز ختصيص العلة وممن منعه عىل أن اقتضاء العلة للحكـم ال بـد فيـه مـن وَّ لالتفاق ممن جَ 
اســتقامت العلـة, فرجـع  فلو ذكـر القيـد يف ابتـداء التعليـل /١٢٧ل/عدم املخصص 

 .)٣( ?اخلالف إىل أن القيد العدمي هل يسمى جزء علة, أو ال
   
 ).٢/٢/٣٣٠(املحصول   )١(
, وإىل الغـزايل , ونسبه الزركيشـ أيضـاً إىل اجلـويني يف الربهـان)٢/٢١٩(خمترص املتهى مع رشح العضد   )٢(

 ).٤٨٦(, شفاء الغليل ص)٥/٢٦٨(البحر : انظر. والبيضاوي
, والذي يف املخترص أن كـون اخلـالف لفظيـاً سـببه )٣/٧٤١(, الغيث اهلامع )٣/٣٣٠(تشنيف املسامع   )٣(

« : االختالف يف تفسري العلة, هل هي الباعث أو ما يستلزم وجوده وجود احلكم? ورشحه العضـد بقولـه
ال بد منه أن يكون جزءاً من العلـة; إذ املـراد بالعلـة  −يعني عدم املانع أو وجود الرشط–من كونه  ال يلزم

الباعث, وليس ذلك من الباعث يف يشء, وعىل هذا فريجع النزاع لفظياً مبنياً عىل تفسري العلة, فإن فرست 
رشح العضـد »  جيـز بالباعث عىل احلكم جاز النقض, وإن فرست بـام يسـتلزم وجـوده وجـود احلكـم مل

   =وقد ذكر الزركيش أن من األصوليني من بنى اخلالف عىل اخلالف الكالمي يف أن االسـتطاعة ). ٢/٢١٩(

دح اخلالف يف الق
بالنقض معنوي 

خالفاً البن 
 احلاجب
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عا( :هذا ويدفعه ما رصح به الناظم كأصله بقوله رِّ عىل كون اخلالف يف ذلـك ) مما فُ
 .)١(فيمتنع إن قدح التخلف وإال فال) علتني(احلكم بـ ) تعليل(معنوياً 

صاحب ) أوقعا :قلت( :يف ذكر هذا الفرع بقوله )٢(نعم, تعقبه الناظم تبعاً للمحقق
 إذ إنـام ذا( )٣(»رشح املخترصـ«وإن ذكـره أيضـاً يف ) ساهياً (التفريع كونه ) ذا(األصل يف 

يف ختلف العلة عن احلكم بأن يوجـد بـدوهنا, فعـىل منـع التعليـل بعلتـني يمتنـع ) يعتدل
ـلَ خَ [لفـت لوجود احلكم بدون العلة, وعىل اجلواز جيوز ألهنـا إذا خت , )٤(علـة أخـر ]هفَ

فاخلالف يف القدح به فـرع عـىل اخلـالف يف التعليـل بعلتـني ال ) يف عكس هذا(والكالم 
بالعكس, فعىل تأتيه يف ختلف العلة تكون عبـارة األصـل مقلوبـة جلعلهـا األصـل فرعـاً 

, قاله الكامل  .)٥(والفرع أصالً
 ,»واألمـر سـهل  «: قـال ,)٧(عـن اآلخـر بأنه يصح تفـرع كـلٍّ  )٦(وأجاب بعضهم

 .فليتأمل
إن التخلف قادح, وال يسـمع  :إن قلنا) انقطاع املستدل(عىل ذلك أيضاً  عَ رِّ مما فُ ) و(

ألنه يشبه الـدعو بعـد اإلقـرار,  ;أردت باللفظ املطلق ما وراء التخلف :قوله بعد ذلك
  =  

, ٣٩٣(سالسـل الـذهب ص: انظـر. مع الفعل أو قبله, ومنهم من بناه عىل مسـألة تصـويب املجتهـدين
 ). ٢/١٦٧(تيمية هذه املسألة يف جمموع فتاو ابن : , وانظر سبباً آخر للخالف يف)٣٩٤

 ).٥/٢٦٨(البحر املحيط : انظر هذا التفريع يف  )١(
 ).٢/٢٩٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).٤/٢٠٣(رفع احلاجب   )٣(
, وما بني املعقـوفتني هكـذا يف النسـختني, وهـو خطـأ خمـالف ملـا يف احلاشـية, )٢/٣٤٤(حاشية العطار   )٤(

 .» خلفها « والصواب 
 .أ/٢٥٠امع , ل يف الدرر اللو  )٥(
 ).٢/٢٩٨(هو البناين يف حاشيته   )٦(
عُ القدح بالنقض عىل التعليل بعلتني, والعكس, ومل يذكر وجه تفرع التعليـل بعلتـني عـىل ختلـف   )٧( رُّ فُ أي تَ

 .» وما أجاب به غري صحيح « : احلكم عن العلة, وهو غري ظاهر, وهلذا قال الرشبيني

من فروع اخلالف 
 يف القدح بالنقض
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 .)١(إنه غري قادح, مل ينقطع, وتسمع دعواه ما ذكر :وإن قلنا
, لكـن  «: بقول إمام احلـرمني )٢(الزركيش فيه ونظر املختـار أنـه ال يكـون منقطعـاً

 .فليتأمل. انتهى. )٣( » خالف األحسن, إذ كان ينبغي أن يشري إليه
فيحصـل إن قـدح ) باملفسـدة(أي انخرامهـا ) خـرم املناسـبة(ومما فرع عـىل ذلـك 

 .)٤(التخلف وإال فال, ولكن ينتفي احلكم لوجود املانع
ال  :ألن من قال بالقـدح قـال ;إنام كان هذا من فروع ذلك «: )٥(ملحققنيقال بعض ا

يتخلف احلكم إال ملانع أو انتفاء رشط وإال لتخلف املقصود عن علته التامة, وهو ممتنـع, 
كون العلة جمموع ناسبتها فلزمت املفسدة, فإما أن تواملانع وما معه إنام منع تأثريها بمنع م

ذلـك, فمتـى وجـد املـانع أو برشـط ع ووجود الرشط أو الوصف الوصف مع انتفاء املان
انتفى الرشط انخرمت املناسبة, ومن مل يقل به ال يقـول إن لـذلك دخـالً يف العليـة فمعـه 

 . » تكون العلة موجودة وينتفي احلكم بوجوده, تأمل
 
 
 
 
 

   
, )٢/١٠٠٤(الربهـان : املذهب حكاه اجلويني عن بعض اجلدليني, انظر , وهذا)٣/٧٤٢(الغيث اهلامع   )١(

 ).٥/٢٦٩(البحر املحيط : وانظر
 ).٣/٣٣٠(تشنيف املسامع   )٢(
, مثـل أن : ونحن نقول« : , ولفظه)٢/١٠٠٥(الربهان   )٣( األحسن أن يشـري إىل مـا يـرد ترصـحياً أو تلوحيـاً

 .» عرض هلذا فال معاب هذه علة ما مل يستثن الشارع, فإن مل يت: يقول
 ).٢/٢٩٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
 ).٢/٢٩٩(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )٥(
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لعلـة أي غري الثالثـة املـذكورة, كتخصـيص ا) غريها(عىل ذلك أيضاً  عَ رِّ مما فُ ) و(
ألنه إنام قدح بناء عـىل أن انتفـاء املـانع جـزء العلـة,  ;)١(فيمتنع إن قدح التخلف وإال فال

والتخصيص للعلة معناه ختصيص تأثريها بغري صورة وجود املانع مع بقاء عليتهـا, وهـو 
 .)٢(مبني عىل أن انتفاءه جزء منها, تدبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 ).٢/٢٩٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
وعـزاه إىل الغـزايل يف –, وذكـر الزركيشـ مـن فروعـه أيضـاً )٢/٢٩٩(تقريرات الرشبيني عـىل البنـاين   )٢(

ز أصالً تطرقه إىل نص الشارع عىل التعليـل بـه, وإن أومـيء إليـه أن من  −املنخول منع التخصيص ال جيوِّ
ز للتخصيص بقولـه يبقـى ذلـك علـة يف : تبنيَّ أن ذلك مل يكن إيامءً إىل التعليل لورود التخصيص, واملجوِّ

 ).٤٤٥(, املنخول ص)٥/٢٦٨(البحر املحيط : حمله, انظر
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.................................. 
  

ـــــــــهُ أُيتِ ........ . ابُ وَ ـــــــــمَّ جَ  ثُ
  

ـــــا ـــــةٍ أو انتِفَ ـــــعُ وجـــــودِ علَّ  من
  

ـــــا ـــــدْ ذا االنتف ـــــمٍ إذا مل يعتق  حك
  

ـــرب ـــن اعت  م ـــدَ لَّ ولَ ـــتدَ ـــن اس  ْمَ
  

ــــرْ  ظَ  نفــــيَ املوانــــعِ بيــــانُ مــــا حَ
  

ــــــــهِ[ لَّ] وال ملعرتضِ  إن اســــــــتدَ
  

ــــلْ  ــــةٍ إذ ينتقِ  )١(عــــىل وجــــودِ عل
  

ـــتُ لْ ـــلِّ قُ ـــا: للج عَ ـــرُ مَ ـــه الفخ  وب
  

ـــا صـــاحبِ  طَعَ ـــاجِ الوصـــولِ قَ  منه
  

ا ــــــرَ ــــــديْ إن مل يَ ــــــا لآلم  ثالثُه
  

ا ـــــرَ ـــــيالً آخَ ـــــه دل ـــــرتضٌ ل ع  مُ
  

لّ ـــــهُ ولـــــو يـــــدُ لَ  أوىل بقـــــدحٍ فَ
  

ــــلّ  ِ  عــــىل وجودِهــــا بموجــــودٍ حيَ
  

ــــعْ نَ ــــا مَ ه ــــضٍ فوجودُ ــــلَّ نق  حم
  

عْ  فَ ــــدَ ــــكَ ان هُ دليلُ ــــمُ صْ ــــالَ خَ  فق
  

ـــلْ حَ عْ عـــىل الصـــوابِ إذ رَ ـــتَمَ  مل يُسْ
  

لّ  مـــن نقـــضِ علـــةٍ لـــنقضِ   اللـــذِّ دَ
  

ــتُ  ضْ: قل ــرتِ ــذا املُع ــالَ ه ــو ق ــمْ ل  نع
  

نــــتقِضْ  ــــدُ ركنَيــــكَ لُزومــــاً مُ  أَحَ
  

ـــــيال ـــــةً دل ل ينِ عِ ـــــذَ ـــــي بِ  أعنِ
  

قبــــــوال  لكــــــانَ قولُــــــهُ إذنْ مَ
  

ــــىل ــــاً ع ــــتداللُه أيض ــــعَ اس نِ  ومُ
  

ــىل ــمِ ع ــفِ احلك لُّ َ ــال[ختَ ــا فُصِّ  )٢( ]م
  

ـــــ لـِ  امثالثُهــــــا إذ ال طريــــــقَ عُ
  

 .............................أَوىلَ 
  

يف قدحـه رشع يف بيـان أجوبتـه التـي  /١٢٨ل/ النقض وذكر اخلالف ملا بنيَّ ) ثم(
بالبنـاء ) يتأُ (أي الـنقض الـذي هـو ختلـف احلكـم عـن العلـة ) جوابـه( :تدفع هبا فقال

يف صورة النقض ال عناداً وال مكـابرة بـل ) منع وجود علة( :)٣(للمفعول, من ثالثة أوجه

   
 .» وما ملعرتضه « : ٣٦٤وهو خطأ , ويف مهع اهلوامع ل » . .وال املعرتضة يف « ): ب(يف   )١(
 .واملعنى واحد» ما نقال « ): ب(يف   )٢(
, املخترصــ مــع رشح العضــد )٤/١٠٨(, اإلحكــام )٢/٢/٣٤٣(املحصــول : انظــر هــذه األجوبــة يف  )٣(

   =, رشح )٣/٩٣٨(, روضـة النـاظر )٥/٢٧١(, البحر املحـيط )٢/٢٤٦(, أصول الرسخيس )٢/٢٦٩(

األجوبة التي 
 يدفع هبا النقض
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يف العلـة قيـداً معتـرباً يف احلكـم موجـوداً يف حمـل التعليـل مفقـوداً يف صـورة  بأن يبـدي
خذٌ لنصابٍ من حرز مثلـه عـدواناً فهـو سـارق يسـتحق آ :, كقولنا يف النباش)١(النقض

أن هذا  :القطع, فإن نقض بام إذا رسق الكفن من قرب يف مفازة فإنه ال جيب القطع, فجوابه
 .)٢(ليس يف حرز مثله

ـ :عن الصورة املنقوض هبا, كقولنا) انتفا حكم(نع م) أو( عقـد معاوضـة  )٣(مُ لَ السَ
فال يشرتط فيه التأجيل, بل يصح أن يكون حاال, فإن نقض باإلجارة, فإهنا عقد معاوضة 
والتأجيل رشط فيها, فجوابه أن اشرتاط األجل يف اإلجارة ليس لصحة العقد بل ليسـتقر 

ن استقرار املنفعة يف احلال وهي معدومة حمـال, وال يلـزم مـن املعقود عليه وهو املنفعة, فإ
كونه رشطاً يف استقرار املعقود عليه أن يكون رشطـاً يف الصـحة فلـم يشـرتط األجـل يف 

 .)٤(صحة اإلجارة
  =  

, املنهـاج يف ترتيـب )٤٣٢(, اجلـدل البـن عقيـل ص)٢٤٢(, املعونة يف اجلـدل ص)٤/٢٨٢(وكب الك
 ).٢/٢٥٥(, الواضح البن عقيل )٢٩٠(احلجاج ص

 ).٥/٢٧١(, البحر املحيط )٨/٣٤٣٠(هناية الوصول : , وانظر)٣/٧٤٣(الغيث اهلامع   )١(
مال غري تامٍ فال جتب فيه الزكاة, : سألة زكاة احليلاملصدر السابق , ومثل له اآلمدي بام لو قال الشافعي يف م  )٢(

هذا ينتقض باحليل املحظور; فإنه غري تامٍ ومع ذلك فـإن الزكـاة جتـب فيـه, : كثياب البذلة, فقال املعرتض
, وانظره أيضاً يف تشـنيف املسـامع )٤/١٠٨(اإلحكام . ال أسلم أن احليل املحظور غري تام: فقال املستدل

, حاشـية البنـاين )٥/٢٧١(, البحـر املحـيط )٢٤٣(املعونـة ص: مزيداً من األمثلة يف, وانظر )٣/٣٣١(
)٢/٢٩٩.( 

. عقد عىل موصوف يف الذمة مؤجل بثمن مقبوض يف جملـس العقـد: السلف, ويف الرشع: السلَم يف اللغة  )٣(
كشـاف  ,)٢٨٦(, املصباح املنري ص)٦/٣٤٦(, لسان العرب )٢/٣٩٦(النهاية يف غريب احلديث : انظر

 ).٦٠٧(, روضة الطالبني ص)٣/٢٨٨(القناع 
, وبـه مثـل لـه الـرازي, وتقريـره )٥/٢٧٣(, البحر املحـيط )٣/٧٤٣(الغيث اهلامع : انظر هذا املثال يف  )٤(

, وانظـر مثـاالً آخـر عنـد اآلمـدي يف اإلحكـام )٢/٢/٣٤٤(املحصـول : للمثال أوجز وأوضح , انظـر
جعلك العلـة يف حرمـة : , بأن يقول املعرتض للمستدل)٢/٢٩٩(ه , ومثل له البناين يف حاشيت)٤/١٠٩(

بـل هـو ربـوي, : الربا يف التمر الوزن منقوض بالتفاح, فإنه موزون غري ربـوي, فيجيبـه املسـتدل بقولـه
 .وقولك إنه غري ربوي ممنوع
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 َ مفعول ) ذا االنتفا( :بالبناء للفاعل, وقوله) إذا مل يعتقد(صحة اجلواب بذلك  لُّ وحمَ
ذلك, فاعـل مـؤخر, بـأن ال يكـون انتفـاء احلكـم مـذهب ب) من استدل( :مقدم, وقوله

 .)١(املستدل, فإن كان مذهبه فليس له اجلواب به, سواء كان مذهب املعرتض أيضاً أم ال
)أن التخلف إذا كان ملانع ال يكـون ) من اعترب نفي املوانع(أي عند ) ولد بأن ير

أي بيان املانع, فيحصـل اجلـواب ) رظَ بيان ما حَ (قادحاً وإنام يكون قادحاً إذا مل يكن ملانع 
لـئال يتـوهم  ;الـخ.. أو بيان املوانـع : األسلوب, حيث مل يقل, وإنام غريَّ )٢(عىل رأيه ببيانه

 .)٣(عطفه عىل وجود العلة
ـ, فـإن نَ دٍ ل, كالقتل بمحدَّ قَّ ثَ جيب القصاص بالقتل بمُ  :قولنا :مثال ذلك بقتـل  ضَ قَ

أن التخلـف ملـانع, وهـو كـون  :وجود العلة, فجوابـهاألب ابنه فإن احلكم ختلف فيه مع 
 .)٤(األب سـبباً إلجياد ابنه فال يكون االبن سبباً إلعدام أبيه

 أن(أي املســتدل بمنــع وجــود العلــة يف صــورة الــنقض ) ملعرتضــه(جيـــوز ) وال(
فيام اعرتض به ولو بعد منع املستدل وجودهـا, ) عىل وجود علة(أي يقيم الدليل ) يستدل

املعرتض بذلك من االعرتاض إىل االستدالل املؤدي ) إذ ينتقل( :عدم اجلواز بقوله لَ لَّ وعَ 
أي األكثـر مـن ) للجلِّ (, وهذا )١(ناظرة من االنتقال, وأي يشء أقبح يف امل)٥(إىل االنتشار

   
اح, فإن كان عنـده أن يكون مذهب املستدل هوالقول بربوية التف −عىل ما يف مثال البناين السابق–إيضاحه   )١(

 ).٣/٧٤٣(,, الغيث اهلامع )٢/٢٩٩(حاشية البناين : انظر. غري ربوي مل يتأت له اجلواب املذكور
 ., وهذا ثالث وجوه دفع النقض)٢/٢٩٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
ن يـر جوابـه عنـد مـ: خرب مبتدأ حمذوف, أي» بياهنا « : وقوله« : ب, وقال/١٥٠حاشية األنصاري, ل  )٣(

 .» املوانع بياهنا 
, وقد استدرك اإلسنوي والزركيش وجهاً رابعاً وهـو بيـان كونـه )٣/٧٤٤(الغيث اهلامع : انظر املثال يف  )٤(

وانظـر وجوهـاً ). ٣/٣٣١(, تشـنيف املسـامع )٤/١٧٢(هناية السول : انظر. وارداً عىل سبيل االستثناء
 ).٢٧٥, ٥/٢٧٤(البحر املحيط : أخر يف جواب النقض يف

 ).٢/٢٩٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

ليس للمعرتض 
أن يستدل عىل 

وجود العلة فيام 
 اعرتض به
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 .)٢(ارظَّ النُّ 
أي ) الفخـر(أي بعـدم اجلـواز اإلمـام ) وبه( /١٢٩ل/مرصحاً ببعضهم ) :قلت(
 صـاحب( )٤(بألـف اإلطــالق, أي والقايض البيـضاوي) معـا( )٣(دين الـرازيفخـر الـ

اله ضـمري التثنيـة, وعلَّـ) قطعـا( :فاأللف يف قولـه ,»يف علم األصول) منهاج الوصول«
 ., غري أن تعليل اإلمام النقل من مسألة إىل مسألة)٥(بالنقل أيضاً 

يف صـورة الـنقض انتقـال مـن يعني أن االنتقال إىل وجـود العلـة  «: قال اإلسنوي
جيوز من  :, وقيل)٦( » وكالم املصنف حيتمل األمرينفيها,  اسألة إىل أخر غري التي كانم

إثبات العلـة وختلـف  :إحدامها :من مقدمتني بٌ كَّ رَ ألن النقض مُ  ;)٧(معرتض ذلك مطلقاً 
  =  

واالنتقال مـن « : , وقال الزركيش)٣/٢٥٣(, التقرير والتحبري )٢/٢٦٠(رشح العضد للمخترص : انظر  )١(
ففيـه ) ٦/٤٨٠(, وانظر كالم األصفهاين يف رشح املحصـول )٥/٣٣٨(البحر املحيط . » أقبح االنقطاع 

 .لبيان وجه قبحه وبطالنه  بالتفصي
هنايـة الوصـول : عزاه إىل األكثر أيضاً اهلندي والزركيش وشارح التحرير وابن النجـار وصـححه, انظـر  )٢(

 ).٤/١٨٣(, رشح الكوكب املنري )٤/١٣٨(, تيسري التحرير )٥/٢٧٢(البحر املحيط ) ٨/٣٤٢٨(
 ).٢/٢/٣٤٣(املحصول :  انظر  )٣(
 ).٦١(املنهاج ص: انظر  )٤(
 ).٤/١٠٨(اإلحكام : انظر. رة بانقالب املستدل معرتضاً واملعرتض مستدالً فتنقلب قاعدة املناظ  )٥(
البيضـاوي يف : يعنـي»  املصنف « : الرازي, وقوله: , أي» الخ .. يعني « : , وقوله)٤/١٧٣(هناية السول   )٦(

النتقـال أي حيتمل هذا الذي ذكره, وحيتمل ما ذكره قبل ذلك من أنـه ا» حيتمل األمرين « : املنهاج, وقوله
املراد من األمـرين واحـد, وهـو أن املعـرتض إذا أقـام « : من مرتبة املنع إىل مرتبة االستدالل, قال املطيعي

الدليل عىل وجود الوصف بتاممه فقد انتقل من وظيفة االعرتاض إىل وظيفة االستدالل, وذلك غصـب ال 
 ).٤/١٧٣(ي , حاشية املطيعي عىل رشح اإلسنو» جيوز بمقتىض قانون املناظرة 

به األصفهاين يف رشح   )٧( حكى هذا املذهب اآلمدي وابن احلاجب واهلندي والزركيش ومل يسموا قائله, وصوَّ
هل يشرتط فيـه اسـتغناؤه : ضإىل أن وجود العلة يف صورة النق ويعود مناط اخلالف« : املحصول, ثم قال
, )٥/٢٧٢(البحـر املحـيط : ضـاً , وانظـر أي)٦/٤٨١(, الكاشـف عـن املحصـول » ?عن الـدليل أم ال 

, البحـر املحـيط )٨/٣٤٢٩(, هناية الوصول )٢/٢٦٨(, املخترص مع رشح العضد )٤/١٠٨(اإلحكام 
)٥/٢٧٢.( 
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ليـتم بـل  )١(ليس نقـالً مـن بحـث إىل آخـر وإثبات مقدمة من مقدمات املطلوب ,احلكم
 .)٢(العلة همطلوبه من إبطال

بـألف ) إن مل يـرا(أنـه ) اآلمـدي(يف الـدين س) لـ(أي ثالث األقوال ما ) ثالثها(و
) فــ(به من التخلف ) قدح(الـ ) دليالً آخرا أوىل بـ(أي العرتاضه ) معرتض له(اإلطالق 

ِ يُّ عَ تَ لِ  ,ذلك) له(جيوز  أن أمكنـه القـدح بطريـق وإال بـ ,)٣(طريقاً له يف دفع كالم املستدل هِ ن
 .)٤(آخر أفىض إىل املقصود فال

, أي بـأن كـان مكَّ وبقي هنا قولٌ حكاه ابن احلاجب أنه يُ  ن ما مل يكن حكـامً رشعيـاً
ووجهـه أن  «: قـال ,)٦(»إنـه مل يوجـد لغـريه  «: , ومل يذكره الناظم كأصله لقوله)٥(عقلياً 

كون فيـه لوجـود مـانع أو فـوات جلواز أن ي ;التخلف يف القطعي قادح بخالف الرشعي
ألن التخلـف لـذلك ال يقـدح يف  ;رشط, وقصار املعرتض إثبات الوصف ثم ال جيديه

 .)٧( »العلل الرشعية عند اجلمهور
   
والثانية ختلف « : , وما بني املعقوفتني فيه سقط يف كلتا النسختني, ونص اإلسنوي)٤/١٧٤(هناية السول   )١(

 .الخ» .. احلكم 
 ).٢/٣٠٠(البناين رشح املحيل بحاشية   )٢(
 ).٤/١٠٨(اإلحكام : انظر. يعني فيجب قبوله منه حتقيقاً لفائدة املناظرة  )٣(
مثل أن يعرتض املعرتض عىل جعل املستدل علة الربا يف الرب الكيل بالتخلف يف اجلـبس فإنـه مكيـل غـري   )٤(

اعرتض به فليس له ذلك;  ألن ربوي, فإذا أراد املعرتض املذكور االستدالل عىل وجود العلة املذكورة فيام 
معه دليالً هو أوىل بالقدح يف علة املستدل مما قدح به من التخلف, وذلك الدليل هو نص احلـديث عـىل أن 

 ).٢/٣٠٠(حاشية البناين . علة الربا الطعم
 ).٢/٢٦٨(املخترص مع رشح العضد : انظر  )٥(
القطـب الشـريازي يف  −)٣/١٠٥(هبـاج ويف اإل) ٤/٤٣٩(يف رشح املخترصـ –تبع فيه صاحب األصل   )٦(

ه بقوله وهو عجب, فلم يـذكر اإلمـام أبـو منصـور « : رشحه للمخترص, كام نبه عىل هذا الزركيش ثم ردَّ
ق بـني الرشـعي وغـريه بنرشـ الكـالم فيـه جـداً » املقرتح « الربوي تلميذ حممد بن حيي يف كتابه  غريه وفرَّ
تشنيف : , وانظر نص كالم الشريازي يف)٥/٢٧٢(البحر املحيط , » بخالف  غريه, وبأن األمر فيه قريب 

 ).٣/٣٣٢(املسامع 
 ., مع اختصار يسري)٤/٤٣٩(رفع احلاجب   )٧(
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وبه يظهر أن القول بـأن األمـور العقليـة  ,قليةبخالف الع «: )١(قال بعض املحققني
 َ ن العلة العقلية ما كانت تامـة بانتفـاء أل ;إذا كان املخصص عقلياً ال يتأتى يف العلل صُّ ختُ

 ., فتأمل» لكوهنا علالً بالذات ال يتخلف عنها املعلول ;املوانع ووجدان الرشط
دليـل ) بــ(أي العلة يف ما عللـه هبـا ) عىل وجودها(أي يستدل املستدل ) ولو يدل(

عرتاض عليه بعد اال) فـ(بأن كان الدليل داالً عىل وجودها فيه, ) موجود حيل حمل نقض(
) خصـمه(لـه ) فقال(أي منع املستدل وجود تلك العلة يف ذلك املحل ) وجودها منع(به 

حيث وجد يف حمل النقض دوهنا عىل مقتىضـ ) اندفع(عىل العلة ) دليلك( :املعرتض عليه
, كالنفـل يصح صوم رمضان بنية قبـل الـزوال :, كأن يقول احلنفي)٢(منعك وجودها فيه

لعلة بام يسمى صوماً وهو اإلمساك والنية, فينقضـه الشـافعي بالنيـة ويستدل عىل وجود ا
فيمنع احلنفي وجود العلة يف هذه الصـورة, فيقـول  /١٣٠ل/فإهنا ال تكفي  ;بعد الزوال
َـ :الشافعي عـىل وجودهـا يف صـورة  التعليـل دالٌّ  لِّ ما أقمته دليالً عىل وجود العلـة يف حمَ
, )٤(الذي عليـه اجلـدليون) عىل الصواب(ن املعرتض هذا القول م) مل يستمع( )٣(النقض 

) نقـض علـة لـنقض مـن(أي املعـرتض ) إذ رحـل( )٥(واختاره اآلمدي والصفي اهلندي
 .)٦(عىل العلة, واالنتقال ال جيوز يف املناظرة) دلَّ (بحذف الياء ) ذِ اللَّ (الدليل 

ملعـرتض فـال بأن القدح يف دليل العلـة قـدح يف العلـة وهـو مطلـوب ا )٧(ونظر فيه    
 ).٢/٣٠٠(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )١(
 ).٢/٣٠١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
مهـع ) ٢/٣٤٦(, حاشـية العطـار )٣/٧٤٤( , الغيث اهلامع)٤/٤٤٠(رفع احلاجب : انظر هذا املثال يف  )٣(

 ).٢/٣٠١(حاشية البناين : , وانظر له مثاالً آخر يف٣٦٤اهلوامع ل 
, وهو ظاهر كالم ابن )٤/١٣٩(, وابن اهلامم يف التحرير )٢/٢٦٨(حكاه عنهم العضد يف رشح املخترص   )٤(

 ).٣/٩٣٨(, وابن قدامة يف روضة الناظر )٤٣٢(عقيل يف جدله ص
 ).٨/٣٤٢٩(, هناية الوصول )٤/١٠٨(ام اإلحك  )٥(
, وألن نقض دليل العلة املعني ليس نقضاً هلا; جلواز إثباهتـا بـدليل )٢/٣٠١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(

 ).٤/١٣٩(التحرير مع تيسريه : آخر, انظر
 ).٤/٤٣٩(الذي نظر فيه هو ابن احلاجب يف املخترص, انظره مع رفع احلاجب   )٧(

اخلالف يف سامع 
نقض املعرتض 

دليل املستدل عىل 
 عدم النقض باملنع
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إن ذلـك  :, ولـذا قيـل)١(انتقال, إذ املمنوع إنام هو االنتقال من االعرتاض إىل االسـتدالل
 .يسمع

إىل  لٌ قْـل املنـع فـيام تقـدم بأنـه نَ فإنه علَّـ »املحصول«وهو ظاهر عبارة  :)٢(قال مجع
ليل بىل, لو قال املعرتض ما دللت به إىل آخـره لكـان نقضـاً للـد «: مسألة أخر, ثم قال

فلم جيعله انتقاالً إىل مسألة أخر بل  ,)٣(»فيكون انتقاالً من السؤال الذي بدأ به إىل غريه 

   
هلا من مسلك صـحيح وقـد ظهـر  ه ابن اهلامم عىل أن يكون معنى بطالن العلية عدم ثبوهتا إذ ال بدواختار  )١(

عدم صحة املسلك الذي متسك به املستدل, ووجود غريه غري معلوم, واألصل عدمـه, فـإن مل يكـن مـراد 
ل إىل االنتقـال إىل الناظر بالبطالن عدم الثبوت فبطالن الدليل املعني ال يوجب بطالهنا لكنه حيـوج املسـتد

 ).٤/١٣٩(التحرير مع تيسريه : دليل آخر إلثبات علية الوصف, انظر
أ, وذكـر /٢٣٨, وحكاه عنـه اليزليطنـي يف الضـياء الالمـع, ل )٣/٧٤٥(قائله العراقي يف الغيث اهلامع   )٢(

ازي ظـاهراً يف ,ويف اعتبارهم كالم الر)٤/١٧٧(هناية السول : انظر.  اإلسنوي أنه ظاهر كالمه أو رصحيه
 :ذلك نظر من وجهني

ليل أن الرازي عدَّ اعرتاض املعرتض هبذا انتقاالً من السؤال الذي بدأ به إىل غريه كام عدَّ إقامته الـد: األول  
انتقاالً من مسألة إىل أخر, ومعلوم أن االنتقال انقطاع متفق عىل قبحه  ضعىل وجود العلة يف صورة النق

ه منه, وهلذا قالوبطالنه, فلو كان قول  , يعنـي أنـا لـو » فهذا لو صـح « : املعرتض صحيحاً مقبوالً ملا عدَّ
مل ترد يف كالم العراقي, وهي ثابتـة يف » لو صح « قدرناه صحيحاً أوالً, لتبني بطالنه آخراً النتقاله, وعبارة 

, )٦/٤٧٧(, ومع الكاشف )٤/٢٦٤(, ويف متن املحصول مع نفائس األصول )٢/٢/٣٤٤(املحصول 
 ).٨/٣٤٢٩(ويف هناية الوصول 

يف مـتن » بـل « فـظ لالتي متسك هبا العراقي مل تتفـق عليهـا النسـخ, فقـد وردت ب» بىل « أن عبارة : الثاين  
ومل  −تقريبـاً –, واهلندي قد ذكر املسألة بنصها عند الرازي »الكاشف « املحصول مع نفائس األصول ومع 

خ, عىل أنه لو اتفقت مجيع املصادر عليها ال تكون حجة ظـاهرة يف ذلـك ال» .. فلو قال« : يذكرها, بل قال
فلم جيعله انتقاالً إىل « : مع اشتامل السياق عىل ما يعارضها, فضالً عن أن تكون رصحية, وأما قول العراقي

ا, بـل الفرق بني السؤال واملسألة, وال يظهر بينهام فرق هنـ منه بنيتفلم ي» مسألة أخر بل إىل سؤال آخر 
مها فيه بمعنى واحد, وهو االنتقال عن حمـل النظـر, وغصـب املعـرتض املسـتدل منصـبه حيـث ينقلـب 

 .املعرتض مستدالً, وكالمها انقطاع
 ).٢/٢/٣٤٣(املحصول   )٣(
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 .)١(عىل قبوله, فليتأمل ]يدل[إىل سؤال آخر 
, فــ ) نعم(زيادة عىل األصل ) :قلت( حمل ذلك إذا ادعى انتقاض دليل العلـة معيناً

أهيـا املسـتدل ) أحد ركنيـك(ابتداء ) ضقال هـذا املعـرت(ادعى أحـد األمـرين بأن ) لو(
هلا, فيلزمك إما انتقاض العلـة وإمـا ) دليالً (و) علة(الركنني ) لزوماً منتقض أعني بذين(

) إذاً مقبـوال(أي املعـرتض ) لكـان قولـه(انتقاض دليلها, وكيـف كـان ال تثبـت العليـة 
 .)٣(ه ظاهرألن عدم االنتقال في ;فيحتاج حينئذٍ إىل اجلواب عنه ,)٢(باالتفاق

 ]فـال بـد[أما عىل األول فلام مرَّ أن النقض يبطـل العليـة وأمـا الثـاين  «: قال السعد
إن انتقاض دليل العلـة يسـتلزم انتقـاض  :لثبوت العلية من مسلك صحيح, وأما ما يقال

 .انتهى .)٤(»العلة فظاهر البطالن 
ل عىل وجـود العلـة أي كام منع من االستدال) أيضاً (أي املعرتض ) ومنع استدالله(

عـن ) عىل ما نقـال(فيام اعرتض ولو بعد منع املستدل ختلفه ) عىل ختلف احلكم(فيام تقدم 
, )٦(ملا فيه من قلب القاعدة بانقالب املستدل معرتضاً واملعرتض مسـتدالً ; )٥(أكثر النظار 

   
لَّ « : , وما بني املعقوفتني صوابه)٣/٧٤٥(الغيث اهلامع   )١( دَ كام يف نسختي الغيث املطبوعة واملخطوطـة » فَ

 .أ/١٢٩ل 
 ).٢/٢٦٨(حكى االتفاق عليه العضد يف رشح املخترص   )٢(
, الغيث اهلامع )٢/٢٦٨(, خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد )٤/١٠٩(اإلحكام : انظر هذه املسألة يف  )٣(

)٣/٧٤٦.( 
وأمـا « : , وما بني املعقوفتني فيه سقط يف النسـختني,ونص السـعد )٢/٢٦٨(حاشية السعد عىل العضد   )٤(

 .الخ» ... ألنه البدالثاين ف
تشـنيف املسـامع : انظـر. حكاه عنهم الزركيش والعراقي, وجـزم بـه أبـو اخلطـاب وصـححه الفتـوحي  )٥(

, وقـد جعـل اآلمـدي واهلنـدي )٤/٢٨٦(, رشح الكوكب املنـري )٣/٧٤٦(, الغيث اهلامع )٣/٣٣٤(
: عـىل وجـود العلـة, انظـر الكالم يف هذه املسألة نظري الكالم يف مسألة متكـني املعـرتض مـن االسـتدالل

 ).٨/٣٤٣٣(, هناية الوصول )٤/١٠٩(اإلحكام 
 ).٢/٣٠١(رشح املحيل بحاشية البناين : , وانظر)٣/٧٤٦(الغيث اهلامع   )٦(
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 .)٢(اهلامم, ورجحه الكامل بن )١(به مطلوبه من إبطال العلة مَّ تِ يَ ال يمنع منه لِ  :وقيل
من التخلف ) ال طريق علام أوىل(أي وقت ) إذ(ال يمنع منه,  :أي األقوال) ثالثها(و

 .)٣(بالقدح وإال منع
, فـإذا وجـد  «: قال العضد وذلك ألن غصب املنصب واالنتقال ينفيـان استحسـاناً

زمها  .)٤( » األحسن مل يرتكبهام وإال فالرضورة جتوِّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٤/٢٨٦(, رشح الكوكب املنري )٢/٢٦٨(هذا املذهب يف خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد : انظر  )١(
 ).٤/١٣٩(التحرير مع التيسري   )٢(
. وهو اختيار اآلمدي عىل ما سبق يف مقابله عنده, وحجته هناك أنه جيب قبوله منه حتقيقـاً لفائـدة املنـاظرة  )٣(

 ).٣(, تعليق رقم )٤٦٢(ما سبق ص: انظر
 ).٢/١٦٨(رشح العضد ملخترص املنتهى   )٤(
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.................................. 
  

ــــتامِّ ........   واالحــــرتازُ منــــه حُ
  

ـــنّ عِ ـــاً يَ ـــاظر مطلق ـــذي ن ـــىل ال  ع
  

ــنْ [  )١ ]والنــاظرْ اال يف الــذي اشــتهر مِ
  

ـــتثنياتٍ  ا[مس ـــدَ عَ ـــرْ] فَ كِ ـــذْ ذُ  كاللَّ
  

ر ــهِ ــو شُ ــاً ول طلق ــبْ مُ ــلَ أَوجِ  )٢(وقي
  

ــــتثنيت[ ــــوايت اس ــــلَ إالَّ يف اللَّ  وقي
  

 )٣( ...................]أصــــــــــالً 
  

, بأن يذكر يف الدليل الدال عىل العلـة مـا خيـرج )٤(أي من التخلف) واالحرتاز منه(
 َ ) عـىل( )٦(يف األصـح مـن أربعـة أقـوال) حـتام( )٥(ليسلم من االعرتاض /١٣١ل/ه لَّ حمَ

أي فيام اشتهر مـن املسـتثنيات ) مطلقاً يعنّ (وذبَّ عن مذهب إمامه ) الذي ناظر(اخلاليف 
كالعرايـا ) إال يف الـذي اشـتهر مـن مسـتثنيات(لنفسه ) الناظر( املجتهد عىل) و(أم غريه 

   
,»  والناظرْ اال فيام اشتهر من « : ٣٦٥هلوامع ل ايف مهع   )١( : وأصـح منـه لـو قيـل وما هنا هو الصحيح نظـامً

 .وناظرٍ يف غري ما اشتهر منْ 
هـو هكـذا يف النسـختني » فعدا « : وهو تكرار خيل بالنظم, وقوله» من « بزيادة » من مستثنيات « ): أ(يف   )٢(

 .» غدا « : يدل عىل أهنا» صار « ويف مهع اهلوامع, وتفسري املصنف هلا يف رشحه بـ 
 : ٣٦٥يف مهع اهلوامع ل   )٣(

ـــــل  ـــــاً وقي  ال املســـــتثنيات مطلق
  

 قلـت فتـى احلاجــب كاجلـل انتقــى
  

ـــت ـــام ثب ـــاً ك  أن ال وجـــوب مطلق
  

 ..........................عـــــنهم
  

 

املتمسك بالعلة املخصوصة هل جيب عليه يف  ابتداء الـدليل ذكـر نفـي « : ترجم الرازي هلذه املسألة بقوله  )٤(
, وأما اآلمـدي فـرتجم )٨/٣٤٢٥(يضاً هناية الوصول , وانظر أ)٢/٢/٣٥٠(, املحصول » املانع أم ال? 

 ).٤/١١١(اإلحكام » هل جيب عىل املستدل االحرتاز يف دليله عن النقض? « : هلا بقوله
أن يذكر يف الدليل الدال عىل العليـة مـا :  −كام يف البناين–, ومعناه )٢/٣٠٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

الرب مطعـوم, وكـل مطعـوم غـري :  يف االستدالل عىل حرمة الربا يف الربخيرج حمل النقض, كأن يقول مثالً 
 ).٣/٥٠١(فاكهة حيرم الربا فيه, وانظر له مثاالً آخر يف رشح خمترص الروضة 

ــر  )٦( ــألة يف املحصــول : انظ ــذه املس ــام )٢/٢/٣٥٠(اخلــالف يف ه ــة الوصــول )٤/١١١(, اإلحك , هناي
ــد )٨/٣٤٢٥( ــع رشح العض ــ م ــيط )٢/٢٦٨(, املخترص ــر املح ــاظر )٥/٢٧٦(, البح ــة الن , روض
 ) .٤/١٣٩(, التحرير مع التيسري )٤/٢٩٢(, رشح الكوكب املنري )٣/٩٣٨(

اخلالف يف 
االحرتاز من 
 النقض
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بحـذف اليـاء ) ذْ كاللَّـ(أي صار ) عدا(إنه ) فـ(, )١(واملصـراة وضـرب الدية عىل العاقلة
ل شهرته منزلة املذكور من غري حاجة إىل االحرتاز عنه بخالف ) ركِ ذُ (وسكون الذال  فينزَّ
 .)٢(غري املشهور

أي من غـري تفصـيل بـني املناظــر ) مطلقاً (االحرتاز من التخلف ) جبأو :وقيل(
 .)٤(منها) رهِ شُ (فيام ) ولو(, بل )٣(والناظـر وال بني املستثنيات وغريها

ألن اإلطالق  ;كرار بالنسبة للمناظريلزم عىل هذا التَّ  :ال يقال « :)٥(»اآليات«قال يف 
فألن اإلطالق فيه املستفاد مما قبلـه  :د, أما أوالً هذا فاس :ألنا نقول ;فيه قد استفيد مما قبله

فألن هذا القائل غري ذاك القائـل, وجممـوع مـا  :, وأما ثانياً )٦(إنام هو مع التفصيل يف قرينة
ر مع ذلك تكرار , ووجـه هـذا القـول  » قاله هذا مباين ملجموع ما قاله ذاك, فكيف يتصوَّ

ف للحكم, وليس ه , )٧(ذا الوصف فقط, بل هو مع عـدم املـانعأن املستدل مطالب باملعرِّ
 .)٨(وليس غري املذكور كاملذكور

   
 ).٢/٣٤٧(رشح املحيل مع حاشية العطار   )١(
 ).٣/٧٤٧(الغيث اهلامع   )٢(
 .ب/٢٥٠حاشية ابن أيب رشيف, ل   )٣(
جلدليني, وهو املختار عنـدمها وعنـد ابـن قدامـة نقل الفتوحي عن أيب حممد البغدادي حكايته عن معظم ا  )٤(

, روضـة )٤/٢٩٢(رشح الكوكـب املنـري : انظـر. والطويف وصححه صاحب األصل يف رشح املخترصـ
: يف −دون تعيــني قائلــه −, وانظــر هــذا املــذهب)٣/٥٠١(, رشح خمترصــ الروضــة )٣/٩٣٨(النــاظر 

, رفــع )٢/٢٦٩(رشح العضــد , خمترصــ املنتهــى مــع )٤/١١١(, اإلحكــام )٢/٢/٣٥١(املحصــول 
 ).٥/٢٧٦(, البحر املحيط )٨/٣٤٢٥(, هناية الوصول )٤/٤٤١(احلاجب 

 ).٤/١٧٢(حاشية ابن قاسم   )٥(
 .وهو الناظر, كام يف احلاشية  )٦(
 ).٣/٧٤٧(الغيث اهلامع   )٧(
ه مـن , وأجاب عنه اهلندي بالنقض بنفي خمصص العام ونفـي غـري)٢/٣٠٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٨(

, واستدل ابن قدامة بأنه أقرب إىل الضـبط, أومجـع لنرشـ الكـالم, )٨/٣٤٢٥(هناية الوصول . املعارض
 ).٤/١١١(اإلحكام : , وانظر هذه احلجة أيضاً يف)٣/٩٣٨(الروضة 
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, مشهورة كانـت ) إال يف اللوايت استثنيت(جيب عليهام االحرتاز منه ) :وقيل( مطلقاً
للعلم بأهنا غري مـرادة, فـإذا قـال يف  )١( )أصالً (أو غري مشهورة, فال جيب االحرتاز عنها 

وال حاجة إىل التفاضل فيـه  :الرب, فال حاجة إىل أن يقولمطعوم فيجب التساوي ك :األرز
 قَ لُّ عَ فيخرج العرايا, فإنه وارد عىل كل تقدير, سواء قلنا بالطعم أو القوت أو الكيل, فال تَ 

  .)٢(له بإبطال مذهب وتصحيح آخر
نـه ره العضـد أ, واستدل له بام قـرَّ )٤(, واختاره ابن احلاجب)٣(ال جيب مطلقاً  :وقيل

ن دليل العلية فالتزمه ووىف به, والنقض دليل عدم العلية, فهو باحلقيقة معارضـة, سئل ع
, وأيضاً فـإن الـنقض وارد )٥(ونفي املعارض ليس من الدليل, فهو غري ملتزم له فال يلزمه

 .)٦(اتفاقاً وإن احرتز عنه فاالحرتاز ملغى
 
 
 

   
املخترصـ مـع رشح العضـد : حكاه ابن احلاجب والزركيش والفتوحي وابن اهلامم, واختاره الغزايل, انظر  )١(

, )٤/١٣٩(, التحرير مع التيسري )٤/٢٩٢(, رشح الكوكب املنري )٥/٢٧٦(, البحر املحيط )٢/٢٦٨(
 ).٥/٢٧٦(, البحر املحيط )٤٧٢(شفاء الغليل ص

 ).٢/٢٦٩(انظر دليل هذا القول ومثاله يف رشح العضد   )٢(
 ).٨/٣٤٢٥(هناية الوصول » وهو احلق « : حكاه اهلندي عن األكثرين, وقال  )٣(
 ).٢/٢٦٨(مع رشح العضد  املخترص  )٤(
 ).٢/٢٦٩(رشح العضد   )٥(
املخترصـ مـع رشح : هذا الدليل الثاين البن احلاجب مع تقريره للسعد, وقرره العضد بـأطول منـه, انظـر  )٦(

 ). ٢/٢٦٩(العضد وحاشية السعد 
قـول واالحرتاز عن االسـتثناء يتحصـل منـه  ضندي يف مسألتي االحرتاز عن النقجمموع كالم اهل: تنبيه

هنايـة : انظـر. لـثيف الثـاين فيكـون عكـس القـول الثاخامس, وهو عدم الوجوب يف األول والوجـوب 
 ).٣٤٢٦, ٨/٣٤٢٥(الوصول 
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 ............................  
ـــأو اهبِ  ـــفيُ ت أو نَ مَ ـــ ضْ هـــا انقُ امَ تْ حَ

ـــتُ والعكـــسَ  ـــ:قل ـــعيَّ املُ ضُاقِ نَ هْنَ

ـــودَ ....   يِّنَ تْ عـــو صـــورةٍ قـــد عُ
ــــ حيــــثُ  ي واإلثبــــاتِ بــــالنفِ  امَّعَ

هْ يِّنَــبَ وهــيَ  يــفِ الكَ  فِ لْــخُ بِ لٌثْــمِ 
 :فقـال )١(ه من النقوض ويستحق اجلوابجِ تَّ ما يَ  بنيَّ هذا وملا وقع الكالم يف النقض 

, عطــف عـىل )أو نفيـهــا(باإلثبات, أي إثباهتـا ) أو أهبمت تْ نَ يِّ ودعو صـورة قد عُ (
انقض حـتام بـالنفي واإلثبـات حيـث (الدعـو, والضـمري للصـورة املعينـة أو املبهمـة 

ني) عامَّ  مـن أن نقـيض  )٣(ما تقـرر يف علـم املنطـق /١٣٢ل/, وحاصل ذلك )٢(أي العامّ

   
 ).٣/٣٣٦(, ونحوه يف تشنيف املسامع )٣/٧٤٨(الغيث اهلامع   )١(
ة , هنايـ)٢/٢/٣٤٧(, املحصـول )٢/٢١٤(, قواطـع األدلـة )٢/٢٩٣(املعتمـد : انظر هـذه املسـألة يف  )٢(

, وعبـارة )٤/١٨٠(, املنهـاج مـع رشحـه لإلسـنوي )٥/٢٧٧(, البحـر املحـيط )٨/٣٤٣٥(الوصول 
األصل كعبارة البيضاوي إال أن عبارة البيضاوي أوضح, حيث رصح بذكر املدعى وهـو حكـم الصـورة 

, وهلذا مل حتتج عبارته إىل إصالح, بخـالف عبـارة األصـل فقـد أصـلحها املحقـق بقولـ « : هإثباتاً أو نفياً
 ., ومعه تقريرات الرشبيني)٢/٣٠٢(رشح املحيل : , انظر» باإلثبات, أي إثباهتا 

هو علـم يعـرف بـه : آله قانونية تعصم مراعاهتا الذهن عن اخلطأ يف الفكر, وقيل −يف اصطالح أهله–هو   )٣(
ألخرضـي رشح السـلم لناظمـه ا: انظـر. كيفية االنتقال من أمور حاصلة يف الذهن ألمور مستحصلة فيه

, وليس املنطق من العلوم اإلسالمية بل هـو )٢/٢٧٢(, مفتاح السعادة )٢٣٢(, التعريفات ص)٢٣(ص
من علوم فالسفة اليونان املرتمجة, وهو وإن كان علامً مشتمالً عىل بعض القضايا الصادقة إال أن فيه قضـايا 

مام ابن تيمية يف مقدمـة كتابـه الـرد كام ذكر هذا اإل–كاذبة هي من أصول فساد قول الفالسفة يف اإلهليات 
كُّبِ املاهيات من الصفات التـي سـموها ذاتيـات,  −عىل املنطقيني وذكر من تلك القضايا ما ذكروه من ترَ

وما ذكروه من حرص طرق العلم فيام ذكروه من احلدود واألقيسة والربهانيات, هذا مع مـا يف هـذا العلـم 
للسان, واحلاصل أن أرضار هذا العلم عىل الدين والعقل واملنطق ال إفساد امللكة واو تعقيد طرق الفهم من

ختفى عىل ذي البصرية, وقد أفتى مجع كثري من العلامء بتحريم االشتغال به سامهم السيوطي يف فتو له يف 
وأما املنطق فهـو « : حتريمه, ومن هؤالء اإلمام النووي, وكذلك ابن الصالح, وله فتو يف ذلك فيها قوله

, وليس االشتغال بتعليمه وتعلمه ممـا أباحـه الشـارع, وال اسـتباحه م دخل الفلسفة واملدخل إىل الرش رشٌّ
أحد من الصحابة والتابعني واألئمة املجتهدين والسلف الصالح وسائر من يقتد بـه مـن أعـالم األئمـة 

   =جمموع الفتـاو البـن تيميـة , )١٦١, ٢(الرد عىل املنطقيني ص: انظر. » وساداهتا وأركان األمة وقاداهتا 

ما يتجه من 
النقوض 

ويستحق اجلواب 
 وما ليس كذلك
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, ثـم اإلثبـات هنـا )١(لبة اجلزئية املوجبة الكليةاملوجبة اجلزئية السالبة الكلية ونقيض السا
من املستدل والنفي مـن املعـرتض, فـنقض الـدعو مـن املعـرتض ونقـض النفـي مـن 

أي النفي العام أو اإلثبات العام ينقض بإثبات صـورة معينـة ) العكس(بـ ) و( )٢(املستدل
 .بنفيهام وأو مبهمة أ

  :الصور, وقد تكون يف مجيعها وإيضاح كالمه أن دعو احلكم قد تكون يف بعض
أن تكون يف بعض الصور, فقد تكون يف صورة معينـة وقـد تكـون يف  :احلالة األوىل

ه, فهـذه أربعـة ى ثبوت احلكم وقـد يكـون نفيَـعَ صورة مبهمة, وعىل كلٍّ فقد يكون املدَّ 
 :أقسام

كقـول دعو ثبوته يف صورة معينة فينقضه النفي يف مجيع الصور ال بعضها,  :األول
الـدم فجـر بيـنهام  ]حمقـون[ :القائل يف جريان القصاص بني املسلم والذمي مع العمـد

القصاص كاملسلمني, فينتقض ثبوته باألب واالبن, فإهنام حمقونا الدم وال جيب القصاص 
 .)٣(عىل األب
إنسـان  :دعو ثبوته يف صورة مبهمة وينقضه النفي كالتي قبلها, كام لو قيل :الثاين

  =  
, منهج اإلمـام الشـافعي )١/٢٥٥(, احلاوي للفتاوي للسيوطي )٧٠(, فتاو ابن الصالح ص)٩/٢٣(

 ).٢٥٠(يف أصول الفقه ص
 ).١١(إيضاح املبهم من معاين السلم ص  )١(
 ).٢/٣٠٢(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٢(
للعراقي, وأخـذ العراقـي أكثرهـا عـن صـاحب األصـل يف  مثال هذا القسم وما بعده ذكره املصنف تبعاً   )٣(

املعتمــد : , وانظــر هــذا  املثــال أيضــاً يف)٣/١٠٩(, اإلهبــاج )٣/٤٧٨(الغيــث اهلــامع : انظــر. اإلهبــاج
, ومـا بـني املعقـوفتني ورد  يف هـذه )٨/٣٤٣٥(, هنايـة الوصـول )٢/٢١٥(, قواطع األدلة )٢/٢٩٣(

أيضـاً مـع  الفـرعوتعبري املصنف صحيح, وسيأيت للمصنف التمثيل هبذا  بألف التثنية,»  حمقونا « املصادر 
 ).٥٢٧(التعليق عليه ص
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, فينقض بـما كات  .)١(ال يشء من اإلنسان بكاتب :بٌ
دعو نفيه عن صورة معينة, فينقضه اإلثبات يف مجيع الصور ال يف بعضها,  :الثالث
مسكر وكل مسكر  نبيذٍ  لَّ النبيذ غري نجس قياساً عىل الزبيب, فينقضه أن كُ  :كقول القائل

 .)٢(نجس, فالنبيذ نجس
, كقول القائـل  إذا اشـتبه )٣(و كالذي قبلهدعو نفيه عن صورة مبهمة, وه :الرابع

ِ  :هنر نفسه بنهر غريه منهام كـام لـو اشـتبه عليـه ظـرف مائـه  )٤(]من واحد[الرشب  لَّ مل حيَ
, )٥(بظرف ماء غريه بجامع االشتباه, فينقض بحلِّ الرشب من هنر غريه اجلاري يف األصح

 .)٦(ففي كالمه لفٌّ ونرشٌ مرتب
, دعو ث :واحلالة الثانية  )٧(]و[بوت احلكم يف مجيع الصور أو نفيه يف مجيعهـا أيضـاً

األول ينقض بالنفي يف صورة معينة أو مبهمة, والثاين ينقض باإلثبات يف صورة معينـة أو 
   
ومثل ) ٢/٣٠٣(, رشح املحيل بحاشية البناين )٣/٣٣٧(, تشنيف املسامع )٣/٧٤٨(الغيث اهلامع : انظر  )١(

كالبـالغ, فـإن  الصبي حرٌّ مسلم مالك للنصاب فتجب  الزكاة يف ماله: له اهلندي وصاحب األصل بقولنا
 ).٣/١٠٩(, اإلهباج )٨/٣٤٣٥(هناية الوصول : انظر. نقضه باحليل وثياب البذلة مل نجبه

, أما اإلثبات يف بعض الصور وهو إثبات )٣/١٠٩(, اإلهباج )٣/٧٤٩(الغيث اهلامع : انظر هذا املثال يف  )٢(
 ).٨/٣٤٣٥(هناية الوصول : احلكم جممالً فال ينقضه, انظر مثاله يف

 .فينقضه اإلثبات يف مجيع الصور ال يف بعضها: أي  )٣(
 .وكالمها صحيح فصيح» بواحد « ): ب(يف   )٤(
الغيـث : , وانظر هذا املثـال يف)٢/٣٧٤(, مغني املحتاج )٩٣٣(روضة الطالبني ص: عند الشافعية, انظر  )٥(

 ).٣/١٠٩(, اإلهباج )٣/٧٤٩(اهلامع 
صل يف جعله غري مرتـب, متبعـاً يف هـذا صـاحب املنهـاج, قـال يعني يف كالم الناظم خالفاً لصاحب األ  )٦(

وهو من باب اللف والنرش عىل جعل األول للثاين, والثاين لـألول, وإن كـان « : اإلسنوي يف رشح املنهاج 
, ووافقـه العراقـي يف الغيـث اهلـامع »األحسن عكسه, كام قالـه الشـلوبني, ليكـون عـىل وفـق الرتتيـب 

, )١٨٣, ٤/١٨٠(, املنهاج مع هناية السـول )٥١(مجع اجلوامع ص: انظر. الناظم , وهلذا رتبه)٣/٧٤٩(
رشح املحيل مع حاشية البنـاين : انظر. وأجاب املحقق بأنه بدأ باإلثبات الراجع إىل النفي لتقدمه عليه طبعاً 

)٢/٣٠٢.( 
 ).ب(ما بني املعقوفتني ساقط من   )٧(
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 .)١(فاألقسام ثامنية ,»والعكس «: مبهمة, فهذه أربعة أقسام داخلة يف قوله
أي الشخصـية أو ) عينـةامل(الصـورة ) نـاقض(مبيناً لبعض أنواع النقيض ) :قلت(

أي اإلجيـاب والسـلب, بـأن يبـدل ) بخلـف الكيـف لٌ ثْ مِ ( )٢(املهملة عىل ما قاله بعضهم
, يناقضـه :فنحو) بينة وهي(اإلجياب بالسلب وعكسه  ال  :زيد كاتب أو إنسان ما كاتـبٌ

 /١٣٣ل/زيد ليس بكاتب, أو إنسان ما ليس بكاتـب  :يشء من اإلنسان بكاتب, ونحو
 .لُّ إنسان كاتبك :يناقضه

 .أما األول فلتحقق املناقضة من املوجبة اجلزئية والسالبة الكلية
 .)٣(وأما الثاين فلتحقق املناقضة من السالبة اجلزئية واملوجبة الكلية

 
 
 
 
 
 
 

 
   
ها عند البناين يف حاشيته   )١(  ).٢/٣٠٣(انظر عدَّ
 ).٢/٣٠٣(هو البناين يف حاشيته   )٢(
مـع مـا فيـه مـن تكـرار ملـا −زيادة الناظم بام خيالف ظاهر النظم, وهو −عفا اهللا عنا وعنه–رشح املصنف   )٣(

بقـي صـورة مل يتناوهلـا كـالم « : خمالف ملقصود الناظم الذي رصح به يف رشحه, وهذا نص كالمـه−سبق
: ناقضها أيضاً املعينة املخالفة هلا يف الكيف أي اإلثبات أو النفـي, فنحـواألصل, وهي أن الصورة املعينة ي

 .٣٦٧مهع اهلوامع ل » زيد ليس بكاتب, وقد نبهت عىل ذلك من زيادة النظم : زيد كاتب, يناقضه
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ـــدحُ ـــو يق ـــ وه ـــا الكرسُ ـــدَّ منه  وعُ
  

حُ  ــــهِ املَعنَــــى وذا يُصــــحَّ  )١(لنقضِ
  

ــــى مَ رْ  بــــأنَّ يف العلــــةِ وصــــفاً يُ
  

ــــا مــــع  ــــثلُامإم ــــه م ــــدالِ من  اإلب
  

ــــتِامَ ــــالُ يف اخلــــوفِ صــــالةٌ حُ  يق
  

ــــا مَ ــــاألداءُ لَزِ ــــاءُ ف ــــا القض  فيه
  

ـــــرتحُ ق ـــــرتضُ ذا مُ ـــــاألمنِ يع  ك
  

ح ــرَ طَّ ــالةِ مُ ــةِ الص ــوصَ لفظ  )٢(خص
  

ربــــــةٍ فيُــــــنقَضُ لَنْ بقُ يُبــــــدَ لْ  فَ
  

ـــيَّضُ  ـــل صـــومٍ قـــد قضـــاهُ احلُ  بمث
  

ــا أوْ  ــتمِ القَضَ  حَ ــوَ ــى سِ بقَ ــال يَ  ال ف
  

ا ولـــيسَ كـــلُّ  ــذا لـــه أَدَ  )٣(مـــا لـِ
  

ـــــــاسِ ـــــــةِ النِّف ـــــــه يف ربَّ  دليلُ
  

........................  
  

دَّ منها(  ) وهو يقـدح( )١(ويسمى النقض املكسور )٤( )الكرس(أي من القوادح ) وعُ
   
 : ٣٦٧هذا البيت والذي بعده يف مهع اهلوامع ل   )١(

ــدحا ــو ق ــا الكرســ وه  وعــد منه
  

 لنقضــه املعنــى عــىل مــا صــححا
  

 وذا بيــــان فقــــد تــــأثري أحــــد
  

 جــزئني للعلــة مــع نقــض األحــد
  

 فعاقــــدالتأثري منهــــا يرمتــــى
  

ــا ــل م ــه مث ــدال من ــع األب ــا م  إم
  

 

أنَّ « : بلفـظ ٣٦٧السـتقام , وقـد ورد  يف مهـع اهلوامـع ل » ذاك مقـرتح « : يف نظم البيت خلل, ولو قال  )٢(
 . »مقرتح 

 : ٣٦٧البيت يف مهع اهلوامع ل   )٣(
 لقضــاام تى ســو حــيبقــال فــال  أو

  

ـــ ـــومٍ قىض ـــل حمت ـــؤدي ك  وال ي
  

 

, )٥١٥(, املنخــول ص)٢٣٤(اللمــع ص: انظــر تعريــف هــذا القــادح وأمثلتــه واخلــالف يف صــحته يف  )٤(
, منتهـى السـول واألمـل )٣/٢٨٨(, اإلحكـام )٨/٣٤٢٧(, هنايـة الوصـول )٢/٢/٣٥٣(املحصول 

, التمهيـد )٤/٢٠٤(هاج مع رشح اإلسنوي , املن)٢/٢٦٩(, خمترص املنتهى مع رشح العضد )١٩٦(ص
, البحـر املحـيط )٢/٦٦٧(, إحكام الفصول )٢/٧٩٨(, املسودة )٣/٩٤٠(, روضة الناظر )٤/١٦٨(
ــري )٥/٢٧٨( ــع التيس ــر م ــري )٤/١٩(, التحري ــب املن ــدل )٤/٢٩٣(, رشح الكوك , امللخــص يف اجل

ــل ص). ٢/٦٩٧(ص ــل ص)٤٥١(املنتخ ــن عقي ــدل الب ــاج يف)٤٦٠(, اجل ــاج , املنه ــب احلج  ترتي
 . ١٥٦, احلدود البن فورك ص٧٧, احلدود للباجي ص)٢٩٧(ص

: القادح الثاين
 الكرس
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ب من جزأين, أحدمها ملغى واآلخر منقوض, فهو كَّ عىل الوصف املرَ  دُ رِ ة, وإنام يَ يَّ لِّ يف العِ 
 :, كـام يـدل لـه قولـه)٢(قدح يف متام العلة بعـدم التـأثري, ويف جزئهـا بـالنقضيف احلقيقة 

أي كـون الكرسـ قادحـاً ) وذا(أي املعلل بـه بإلغـاء بعضـه ) املعنى(أي الكرس ) لنقضه(
 .)٣(لألكثرين من أهل األصول واجلدل) حُ حَّ صَ مُ (

ينتهـي إىل وهو سؤال مليح, واالشتغال بـه  «: )٤(قال الشيخ أبو إسحاق الشريازي
بيان الفقه وتصحيح العلة, واتفق أكثر أهل العلم عىل صحته وإفساد العلة به, ويسـمونه 

من طريق الفقه, وأنكر ذلك طائفة مـن اخلراسـانيني  ]وااللتزام[النقض من طريق املعنى 
 .انتهى .)٥(»

أن بـ) يرمـى(من أوصـاف العلـة املركبـة ) بأن يف العلـة وصـفاً ( :وقد عرفه بقـوله
, وهذا معنى )٦(يبني أنه ملغىً ال أثر له يف التعليل بوجود احلكم عند انتفائه وينقض باقيها

  =  
وهو اسم ال يعرفه اجلدليون, فإهنم ال يعرفـون « : وهي تسمية اآلمدي وتبعه ابن احلاجب , قال الزركيش  )١(

ن وأما الكرس فقد عرفاه بأنه ختلف احلكم املعلل عن معنى العلة, وهـو احلكمـة املقصـودة مـ» إال الكرس 
اإلحكام : انظر. احلكم, وعربَّ عنه ابن احلاجب بنقض املعنى , وهو تعريف أيب إسحاق الشريازي والغزايل

, رشح )٥١٥(, املنخـول ص)٢٣٤(, اللمـع ص)٢/٢٦٩(, خمترص املنتهى مع رشح العضد )٣/٢٨٨(
 ).٢/٣٠٥(املحيل بحاشية البناين 

, واحلاصـل أن )٣/١٢٤(رشح البدخيشـ : , انظـر »قاله البدخيشـ « : , وقال)٢/٣٤٨(حاشية العطار   )٢(
احلكمـة, وهـو اصـطالح : أي −نقـض معنـى العلـة: أحدمها : الكرس عند األصوليني يطلق عىل معنيني

بيان عدم تأثري أحد جزأي العلة ونقض اآلخـر, وهـو اصـطالح الـرازي : اآلمدي وابن احلاجب, والثاين
 . كالمه, وهو حاصل كالم الشيخ أيب إسحاقوأتباعه, وقد مجع صاحب األصل بني األمرين يف

إىل أكثر أهل العلم, وستأيت ) ٣/١٢٥(نسبه إليهم الزركيش والعراقي, ونسبه صاحب األصل يف اإلهباج   )٣(
ح إبطـال العلـة  بـاملعنى –أيضاً حكاية الشيخ أيب إسحاق اتفاق أكثر أهل العلم عىل صحته, و ممـن صـحَّ

, اإلحكـام )٢/٢/٣٥٣(املحصـول  : انظـر. احلاجب واهلنـدي وغـريهمالرازي واآلمدي وابن  −الثاين
 ).٨/٣٤٧(, هناية الوصول )٢/٢٦٦(, خمترص املنتهى يف رشح العضد )٣/٢٩٢(

 .» واإللزام « : , ونص ما بني املعقوفتني فيه)٢/٦٩٨(امللخص يف اجلدل للشريازي ص  )٤(
 ).٥/٢٨٠( البحر املحيط: نسبه إليهم أيضاً ابن برهان , انظر  )٥(
 ).٣/٧٥٠(, الغيث اهلامع )٢/٣٠٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
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 .)١(»هو عدم تأثري أحد جزأي العلة ونقض اآلخر  «: قول البيضاوي كاإلمام
أي اإلتيان بدل الوصف بغريه أو ال, املعلـوم ) ما مع اإلبدال منهإ( :وقوله كاألصل
 :لصوريت الكرس, إذ له صورتانمن ذكر مقابله, بيان 

 .أن يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض اآلخر :إحدامها
 .)٢(أن ال يؤتى بيشء بل يقترص عىل الباقي بعد إلغائه :والثانية

صـالة حـتام فيهـا (هـي  )٣( )اخلـوف(إثبات وجوب أداء صـالة ) مثل ما يقال يف(
بـألف اإلطـالق, كــ ) لزمـا(يف اخلـوف  أي أداء الصـالة) فـاألداء(لو مل تفعل ) القضاء

أي الصالة فيه, كام جيب قضاؤها لو مل تفعل جيب أداؤهـا, فـاملقيس يف ) كاألمن( ,»حتام«
املثال صـالة اخلوف, واملقـيس عليـه صـالة األمـن, واحلكـم وجــوب األداء, والعلــة 

تـِ «: بـة قولـهاملركَّ  لالعـرتاض بأنـه ) مقرتح(لِكَ ) يعرتض ذا(فـ )٤( »فيـها القضـاء  مَ حُ
 بـأن احلـج كـذلك جيـب بـنيِّ أي ملغى ال اعتبار بـه, ويُ ) خصوص لفظة الصالة مطَّرح(

حـج التطـوع إذا  :, وقد يقـال)٥(كذا قرره مجاعة ,قضاؤه فيجب أداؤه مع أنه ليس بصالة
   
ذكـر معنـى » نقض يرد عـىل املعنـى دون اللفـظ « : هذا تعريف البيضاوي, أما اإلمام فبعد أن عرفه بقوله  )١(

الحرتاز عن واعلم أن املعرتض مامل يبني إلغاء القيد الذي وقع به ا« : التعريف الذي ذكره البيضاوي بقوله
النقض اليمكنه إيراد النقض عىل الباقي فيكون ذلك يف احلقيقة قدحاً يف متام العلة, لعدم التأثري يف جزئهـا 

, , هنايــة الوصــول )٣/٢٩٢(اإلحكــام : , وانظــر أيضــاً نحــوه يف)٢/٢/٣٥٤(املحصــول » بــالنقض 
 ).٢/٣٠٤(رشح املحيل بحاشية البناين : , وانظر )٦٢(, املنهاج ص)٨/٣٤٢٧(

 , )٣/٣٣٩(, ونحوه ما يف تشنيف املسامع )٣/٧٥٠(الغيث اهلامع   )٢(
, يصلون كـيفام أمكـنهم, رجـاالً   )٣( ذهب اجلمهور إىل وجوب الصالة يف وقتها حال اخلوف ولو كان شديداً

, إىل غريها إن مل يمكنهم, ويتقدمون ويتأخرون ويطعنون ويكرون ويفرونووركباناً إىل القبلة إن أمكنهم, 
, )٢/٥٦٥(مواهب اجلليل : انظر.. ال يصيل مع املسايفة: وال يؤخرون الصالة عن وقتها, وقال أبو حنيفة

 ).٢/١٠٠(, اهلداية مع فتح القدير )٢/١٩(, كشاف القناع )١/٣٠٤(مغني املحتاج 
 ).٢/٣٤٩(حاشية العطار   )٤(
, تشـنيف املسـامع )٢/٣٠٤(بنـاين رشح املحـيل بحاشـية ال: منهم املحـيل والزركيشـ والعراقـي, انظـر  )٥(

 ).٣/٧٥٠(, الغيث اهلامع )٣/٣٣٩(
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 .)١(فسد وجب قضاؤه مع عدم وجوب أدائه, إال أن يراد الصورة التي فيها األداء
لينـدفع ) بقربـة(الـذي هـو جـزء العلـة  /١٣٤ل/خصـوص الصـالة  )فليبدلن(

حـائض ونفسـاء, ) بمثل صوم(هذا القول ) فينقض(الخ .. قربة :االعرتاض, وكأنه قيل
يَّضُ (فإنه  بضم احلاء وتشديد الياء, مجع حائض, أي أن هـذا الصـوم قربـة ) قد قضاه احلُ

ل خصوص الصالة ي) أو ال(, بل حيرم )٢(]هاأدائ[جيب قضاؤها وال جيب  ) فـال يبقـى(بدَّ
ـ( :قوله) سو(علة للمستدل   :)٣(أي قضـاء الصـالة, فيقـال عليـه نقضـاً ) م القضـاتْ حَ

أي ) دليله يف ربـة(أي جيوز أداؤه ) له أدا(أي ليس كل ما جيب قضاؤه ) وليس كل ما لذا(
, فطريـق )٤(واحليض, فإهنا جيب عليها قضاء الصوم دون أدائه كام تقرر) النفاس(صاحبة 

إن عنيـت أن العلـة املجمـوع مل  :أن يقال للمسـتدل )٥(−كام قاله بعضهم−القدح بالكرس 
.. لـنقضعلة ما سو الوصف امللغى مل يصح ليصح إللغاء وصف كذا, وإن عنيت أن ال

منه ومن التعريف املتقدم أن الكرس من قبيل القدح بالتخلف لكنه ينفـرد عـن  مَ لِ الخ, وعُ 
خلف بأن القدح به هناك يقع يف االبتداء وهنا إنام يقـع بعـد اإللغـاء مـع مطلق القدح بالت

 .)٦(اإلبدال أو بدونه, تدبر
 
 

   
 ).٢/٣٠٤(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )١(
 .» جيب « : , فاعل»أداؤها « : وهو حلن, والصواب»  أدائها « هكذا يف النسختني   )٢(
 ).٢/٣٤٩(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٣(
, وذكره قبله ابن عقيل مستدالً )٥/٢٧٨(نة , انظره يف البحر املحيط ذكر الزركيش شاهداً للكرس من الس  )٤(

 ).٤٦١(به عىل صحة الكرس, انظر جدله, ص
 ).٨١(الثامر اليوانع ص: , ونقله عن األزهري , انظر)٢/٣٤٩(هو العطار يف حاشيته   )٥(
ينبني عىل اخلـالف , وقد ذكر الزركيش عن بعضهم أن اخلالف يف سؤال الكرس )٢/٣٤٨(حاشية العطار   )٦(

بِلَ سؤال الكرس, ومن مل جيوزه مل يسمع الكرس زه قَ البحر املحـيط : انظر. يف القياس يف األسباب, فمن جوَّ
)٥/٢٨١.( 
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.......................... 
  

ــــدَّ منهـــــا عـــــدمُ انعكـــــاسِ   وعُ
  

ـا  فالعكسُ نفـيُ احلكـمِ مـن أجـلِ انتِفَ
  

ىفَ  ـــــــلٌ وَ قاب ـــــــإنْ مُ ـــــــهِ ف تِ  علَّ
  

ه قـــــولُ النبِـــــيْ  فـــــأبلغٌ شـــــاهدُ
  

يــــتَ لــــو ْ  أَرَ ها فــــيام أُيبِ  وضــــعَ
  

يــــهِ فكــــذا لَ زرٍ عَ  أكــــانَ مــــن وِ
  

ــــاد اْآلخــــرِ احلــــديثِ ف ــــذَ  رِ املَأْخَ
  

ـــــدُ جـــــوابَ  ـــــأيتِ أَحَ ـــــهِ أَي  قولِ
  

ـــدُ  ـِ هُ واألجــــرَ فيهــــا جيَ  شــــهوتَ
  

ـــ لُّ َ ـــعْ )١(]احلكـــمِ[فُوقادحـــاً ختَ قَ  يَ
  

نَــــعْ  تَــــنيِ قــــد مَ لَّ  عنــــدَ الــــذي لِعِ
  

ــــي ــــنَا نَعنِ ــــمِ لَسْ ــــاء احلك  وبانتفِ
  

ـــوَ ـــنِّ سِ ــهِ أو ظَ   انتفـــا علـــمٍ بـِ
  

مُ مُ الــــــدليلِ ال يَســــــتلزِ ــــــدَ  إذْ عَ
  

ـــــــــدلولٍ  مَ م ـــــــــدَ  ..........عَ
  

إىل أن قـول  »عـدم«أشـار بزيـادة ) عـدم انعكـاس(أي مـن القـوادح ) وعدَّ منها( 
َ  »العكس  «: األصل , إذ املعـدود مـن )٢(ره املحقـقه, كام قـرَّ فُ لُّ عىل حذف مضاف, أي ختَ

و ختلف العكس ال نفس العكس, إذ هو من رشوط العلة عىل القول بامتناع القوادح إنام ه
, )٣( » فـه قـادحوختلُّ  « :وجماز, والقرينة عليه قوله اآليتالتعليل بعلتني, ففي كالمه إضامر 

 . » إن صنيع األصل هنا كالم مظلم ال هيتد إىل معناه «: )٤(وبه اندفع ما قيل
 مـن(تفاؤه, بمعنى انتفاء العلـم بـه أو الظـن بـه أي ان) نفي احلكم(هو ) فالعكس(

   
وهو الصواب, فإن ختلف احلكم عن العلة هو النقض, وليس الكـالم » العكس « : ٣٦٨يف مهع اهلوامع ل   )١(

 .كم بدون العلة, كام هو املعروف من معناه عند األصولينيفيه, بل يف عدم العكس الذي هو وجود احل
, وهــو تعبــري البيضــاوي )٣/٧٥١(الغيــث اهلــامع : , وانظــر)٢/٣٠٥(رشح املحــيل بحاشــية البنــاين   )٢(

, وكأن صاحب األصل تبع يف هذه التسـمية » عدم االنعكاس « والزركيش وكذلك اجلويني , لكنه عربَّ بـ 
ــرازي  ــر. ال ــاج: انظ ــيط )٦٢(ص املنه ــر املح ــان )٥/٢٨٣(, البح ــول )٢/١٢٦٤(, الربه , املحص

)٢/٢/٣٥٥.( 
» العكس, فيه مع ماقبله شبه استخدام ال خيفى : أي» وهو « : , وقال األنصاري)٢/٣٥٠(حاشية العطار   )٣(

 ).٣٣٢(معناه يف اإليضاح ص: أ, واالستخدام نوع من البديع, انظر/١٥٢حاشية األنصاري, ل
 ).٣/٧٥١(عراقي يف الغيث اهلامع قائله ال  )٤(

: القادح الثالث
 عدم العكس
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وهو ثبوت احلكم لثبوت العلة, وهـو املسـمى ) فإنْ مقابلٌ ( )١(أي احلكم) أجل انتفا علته
يف العكسية مما مل يثبت مقابله, بأن ثبت −بالتنوين للوزن−)فأبلغٌ (وثبت أبداً ) وىف(بالطرد 

 .)٢(احلكم مع انتفاء العلة يف بعض الصور
ح ذلك أن الطرد هو ثبوت احلكم لثبوت العلة كام تقرر, فعكسه هـو انتفـاء وإيضا

احلكم النتفاء العلة, فإن كان احلكم ال يتخلف عن العلة بل متى ثبتت ثبت ومتى انتفـت 
, وهـذا هـو العكـس األبلـغ,  انتفى كان عكس ذلك الطرد هو انتفاؤه عند انتفائهـا دائـامً

, بـأن ثبـت ال إن الطرد ثابت, فإ :وحينئذٍ يقال ن مل يثبت ثبوت احلكم لثبوت العلـة أبـداً
ألنه انتفاء احلكـم النتفـاء  ;الصور, فالعكس حينئذٍ غري أبلغَ  /١٣٥ل/لثبوهتا يف بعض 

العلة يف بعض الصور, وهو ما انتفى بانتفائها فيه دون ما مل ينتف به فيه, بأن كـان لـه علـة 
 .)٣(أخر فيه, تأمل

انتفـاء احلكـم االستدالل به, أي بانتفاء العلة عـىل صحة أي العكس يف ) شاهده(و
, )٤(بحذف اهلمزة الثانية كام يف قـراءة الكسـائي) أريت(لبعض الصحابة  )قول النبي(

بكسـر الـواو, ) رٍ زْ أكان من وِ (أي يف حرام ) يبِ فيام أُ (أي الشهوة ) لو وضعها(أي أخربين 
   
, )٨/٣٤٤١(, هنايـة الوصـول )٣/٢٩٤(, اإلحكـام)٢/٢/٣٥٥(املحصـول : انظر تعريف العكس يف  )١(

, العدة )٦٨٣(, مفتاح الوصول ص)٥/٢٨٣(, البحر املحيط )٢/٢٢٣(خمترص املنتهى مع رشح العضد 
, املنهـاج )٦٦(, الكافيـة ص)٤/٢٢(, التحرير مـع التيسـري )٤/٦٧(, رشح الكوكب املنري )١/١٧٧(

 ).٢٥(للباجي ص
 ).٢/٣٠٥(رشح املحيل بحاشية البناين : ألنه يف األول عكس جلميع الصور ويف الثاين لبعضها, انظر  )٢(
 ).٢/٣٠٥(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٣(
 ). ٢٠٨(رساج القارئ املبتدئ رشح منظومة الشاطبي ص: انظر  )٤(

محزة أبو احلسن, و الكسائي, نسبة إىل كساء كان أحرم فيه, أحـد القـراء السـبعة,  عيل بن: والكسائي هو  
القراءات, والنوادر, ومعـاين : , كان إماماً يف النحو واللغة والقراءات, من مؤلفاته١٢٠ولد يف حدود سنة 
 .هـ عىل الصحيح١٨٩القرآن, تويف سنة 

بغيـة , )٢/٢٥٦(اه الـرواة عـىل أنبـاه النحـاة نب, إ)١/١٢٠(معرفة القراء الكبار للذهبي : انظر ترمجته يف  
 .٢١, طبقات املفرسين ص)٩/١٣١(, السري )٢/١٦٢(الوعاة 
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لِكَ إذا وضـعها يف احلـالل كان له ) فكذا( :قال, ف)١(نعـم :فكأهنم قالوا) عليـه( ثمٍ إ: أي
رِ املأخذا( :أجـر, هـذا مـراد النـاظم بقوله  .)٢( )آلخر احلديث فادْ

ثبوت الـوزر لثبـوت الوضـع يف احلـرام  لُ ثْ مِ  :أي)) الخ.. فكذلك(( :ومعنى قوله
عىل مـا  بَ تَّ رَ بثبوت األجر لثبوت الوضع يف احلالل يف أن كالً تَ الصادق أيضاً  لِّ ثبوت احلِ 
 .)٣(يناسبه

) أيأيت أحـد(سؤال بعض الصحابة أي ) :جواب قوله(  وهذا احلديث قاله النبي
أي ) فيهـا واألجـرَ ( :ويكون له فيها أجر, هذا لفظه, وهو بمعنى قول الناظم )شهوته(نا 

 ).جيد(الشهوة 
ِّ  والداعي هلذا السؤال قوله  ـويف بُ (( :يف تعديد وجوه الربِ .. دكم صـدقةأحـ عِ ضْ

استنتج   , ووجه االستشهاد به أنه )٤(رواه مسلم من حديث أيب ذر ريض اهللا عنه)) الخ
من ثبوت الوزر يف الوطء احلرام انتفاء الوزر يف الـوطء احلـالل النتفـاء علتـه التـي هـي 
 الوطء احلرام, ففيه االستدالل بانتفاء العلة التي هي الوطء احلرام عىل انتفاء احلكم الذي

 باألجر لصدق انتفاء الوزر بحصوله مع اقتضاء املقام بيانـه وأنـه قـد هو الوزر, وإنام عربَّ 
 :يرتتب عىل انتفاء حرمة الوطء لسؤاهلم عن حصول األجر يف الوطء احلالل, فكأنه قـال

, وهـذا )٥(إذا انتفى الوطء احلرام فال وزر وحينئذٍ قد يثبت األجر كام أرشت إليه فيام تقدم
   
 ).٢/٣٠٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
املأخذ مشتق من األخذ وهو التناول, ومجعه مآخذ, وهي مصايد الطري, أي مواضعها التـي تؤخـذ منهـا,   )٢(

, املفـردات يف )٩/٣٦٧(تـاج العـروس : انظـر. ذهب مذهبه ويسلك مسـلكهي: وفالن يأخذ مأخذ فالن
 ).٤٣(, التوقيف عىل مهامت التعريف ص)١٣(غريب القرآن ص

 ).٢/٣٥١(, حاشية العطار )٤/١٨٢(حاشية ابن قاسم   )٣(
, )١٠٠٦(صحيح مسلم, كتاب الزكاة, باب بيان أن اسم اصدقة يقع عىل كل نـوع مـن املعـروف, رقـم   )٤(

, القـاموس )٧/٨٠(رشح النـووي : هو اجلامع أو الفرج نفسه, وكالمها تصح إرادته هنا, انظـر: ضعوالبُ 
 ).٩٠٨(املحيط ص

وقـد ال يثبـت, ولعـل : ظاهره» وحينئذ قد يثبت األجر « : , وقول ابن قاسم)٤/١٨٢(حاشية ابن قاسم   )٥(
   =ويف هذا « : يف رشح هذا احلديث بقولهذلك باعتبار احتساب األجر أو عدم احتسابه, كام نبه عليه النووي 
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 .)١(تاج هو املسمى بقياس العكس اآليت يف الكتاب اخلامساالستن
 ,)٢(وبادر الناظم كأصله بإفادته هنا مع العكس وإن كان الكـالم يف القـدح بتخلفـه

كام يقدح ختلـف  )٤( )يقع(بوجوده دوهنا ) )٣(]احلكم[ختلف (يف العلة ) وقادحاً ( :كام قال
 عرف, فإن اعرتض بأهنا غري مطـردة االطراد, إذ رشط العلة أن تكون مطردة منعكسة كام

 )٥(فهو النقض أو غري منعكسة فهو ختلف العكس فيقدح عند مـانع علتـني دون جموزمهـا
بخـالف ) قـد منـع(عـىل معلـول واحـد ) تنيلَّ عِ عند الذي لِ ( :كام ذكره بقوله /١٣٦ل/

زمها  .دح اآليت, ومثاله يعلم من الق)٦(الحتامل أن يكون وجود احلكم للعلة األخر ;جموِّ
لسـنا (انتفـاء احلكم مـن أجــل انتفـاء علتـه  :املتقـدم يف قولنـا) وبانتفـاء احلكم(

  =  
دليل عىل أن املباحات تصري طاعات بالنيات الصادقات فاجلامع يكون عبادة إذا نو به قضاء حق الزوجة 
ومعارشهتا باملعروف الذي أمر اهللا تعاىل به, أو طلـب ولـد صـالح أو إعفـاف نفسـه أو إعفـاف الزوجـة 

, رشح مسـلم » فكر فيه أو اهلم به أو غري ذلك من املقاصد الصـاحلة ومنعهام مجيعاً من النظر إىل حرام أو ال
, وال يفهم من هذا أنه يلزمه جتديد النية يف كل مرة ليحصل له األجر, فإن ظـاهر احلـديث يـدل )٧/٨١(

عىل أنه يؤجر بذلك مطلقاً نو االحتساب يف كل مرة أو مل ينوه إال عند عقد نكاحه, فإن علة ثبوت األجر 
ديث االستغناء باحلالل عن احلرام, وهذا يمكن حتققه ابتداء, وليس يف احلديث ما يدل عىل اشـرتاط يف احل

 .واهللا أعلم. تكراره, حلصول األجر 
, وانظـر الكـالم يف قيـاس )٧/٨١(رشح مسلم للنـووي : , وانظر)٢/٣٠٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

 ).٢/٣٤٣(العكس يف رشح املحيل 
أي إنام ذكرنا العكس وقياسه هنا عىل سبيل املناسبة واالستطراد ملا هلـام مـن التعلـق « : بناين بقولهرشحه ال  )٢(

 .أ/١٥٢حاشية األنصاري, ل: وانظر) ٢/٣٠٧(حاشية البناين » باملقصود, وهو القدح بتخلف العكس 
لكنـه بعكـس  صـحيح» لوجـوده دوهنـا « : , وقول املصنف يف رشحه»العكس « : −كام سبق–الصواب   )٣(

 .معنى التخلف
خمترص املنتهـى مـع رشح ) ٨/٣٤٤٤(, هناية الوصول )٣/٢٩٤(, اإلحكام )٢/٣٤٤(املستصفى : انظر  )٤(

, رشح الكوكـب املنـري )٥/٢٨٣(, البحـر املحـيط )٣/١١٤(, املنهـاج مـع اإلهبـاج )٢/٢٢٣(العضد 
 ).٤/٢٢(, التحرير مع التيسري )٤/٦٨(

 ).٢/٣٥١(, حاشية العطار أ/١٥٢حاشية األنصاري, ل  )٥(
 ).٢/٣٠٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
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أي فاملراد بـذلك إنـام هـو انتفـاء العلـم أو الظـن ) سو انتفاء علم به أو ظنِّ (به  )نعني
كام ف عرِّ الذي من مجلته العلة بناءً عىل أهنا املُ −)إذ عدم الدليل(باحلكم دون انتفائه نفسه, 

للقطع بأن اهللا سـبحانه وتعـاىل لـو مل خيلـق ) ال يستلزم عدم مدلولٍ (−)١(هو املذهب احلق
 .)٢(العامل الدال عىل وجوده مل ينتف وجوده عز وجل, وإنام ينتفي العلم به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................... 
  

مُ ..............  ـــــــدَ  ومنهـــــــا عَ
  

   
عنـده تبعـاً لصـاحب : , يعنـي» كام هو املذهب احلـق « : , وقوله)٢/٣٥٢(رشح املحيل بحاشية العطار   )١(

األصل وبعض األصوليني, وقد سبق يف الكالم عىل معنى العلة ما يتبني به أن هذا املذهب ال يقو عىل أن 
, فضالً عن أن يكون هو احلق وأن ما سواه باطل يكون  .راجحاً

 ).٢/٣٠٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
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ا هِ أي أنَّ هـــــذا الوصـــــفَ  تـــــأثريِ
  

ــــى فَ لْ ــــن يُ ــــبَتِهِ ل ــــهُ مناس  )١(وج
  

ــعْ ــصَّ مَ ــىً خُ عن ــيسِ مَ ــمَّ ذا بق ــنْ ث  مِ
  

ـــعْ  قَ ـــفٌ وَ لْ نَهُ خُ ـــمِ ـــتَنْبَطٍ ضَ س  )٢(مُ
ـــــفِ   ـــــةٍ يف الوص ـــــاءَ يف أربع  وج

  

ــــي فِ قْ ــــهِ طــــرداً واالصــــلُ يُ  بكونِ
  

ظَرْ ـــانحَ ـــيْ ف رئِ ـــريِ مَ ـــعٍ غ ـــلُ مبي  مث
  

ــــرْ   كــــالطريِ يف اهلــــوا يقــــولُ ال أَثَ
  

ــــــالفَ مر ــــــهِ خِ ىفَلكونِ ــــــيٍّ وَ  ئ
  

ـــىَ  هِ هنـــا كفَ  فـــالعجزُ عـــن تســـليمِ
  

ـــــو معارضـــــةُ أصـــــل ٍ  ......فه
  

..................................  
  

, فـإن عـدم التـأثري )٣(أي الوصف يف احلكـم) عدم تأثريه(أي من القوادح ) ومنها( 
 الـذي ذكـره) أي أن هـذا الوصـفا( :عبارة عن إبداء وصف ال أثر لـه, كـام يفيـده قولـه

أي يوجـد, بـأن أبـد املعـرتض يف قيـاس ) لـن يلفـى(للحكم ) وجه مناسبته(املستدل 
املستدل وصفاً ال أثر له يف إثبات احلكم أو نفيه, وذلك صادق بأن يظهر عدم تأثريه مطلقاً 

راده يف حمـل أو يف ذلك األصل أو يظهر عدم تأثري قيد منه أو يعلم عـدم تـأثريه بعـدم اطِّـ
   
 : ٣٦٩يف مهع اهلوامع ل   )١(

ـــــا يِّن ـــــأثريه أي أن وصـــــفاً عُ  ت
  

 للحكــم مــا ناســب أو عنــه غنــى
  

يـه للحكـم أو وهو أن يكون الوصف ال مناسبة ف: الرابع من القوادح, عدم لتأثري« : قال الناظم يف رشحه 
زيادة النظم إلدخال القسم الثـاين إذ ال يصـدق التعريـف عليـه بدونـه, ألن  نمستغنى عنه, وهذا القيد م

 .» املناسبة فيه يف وصف املستدل موجودة إال أنه مستغنى عنه 
 : ٣٦٩يف مهع اهلوامع ل   )٢(

 ضمنها خلف وقع تنبطاتٍ ـمس          من ثم ذا بقيس معنى خص مع                       
, املنخـول )٢٣٢(, اللمـع ص)٢/١٠٠٧(الربهـان : وأقسـامه وأمثلتـه يف القـادح انظر الكـالم يف هـذا  )٣(

, )٢/٢٦٥(, خمترص املنتهى مع رشح العضد )٤/١٠٣(, اإلحكام )٢/٢/٣٥٥(, املحصول )٥١٦(ص
, )٥/٢٨٤(ط , البحـر املحـي)٤/١٨٣(, املنهاج مع رشح اإلسـنوي )٨/٣٤٤٢,٣٤٤١(هناية الوصول 
,  إحكـام الفصـول )٣/٢٦٤(, رشح كوكب املنري )٧٩٩, ٢/٧٨٧(, املسودة )٣/٩٥١(روضة الناظر 

) ٤٧٨(, املنتخـل ص)٢٩٠(, الكافيـة  ص)٢٣٧(, املعونـة ص)٤/١٣٣(, تيسري التحريـر )٢/٢٥٩(
 ). ٣٠٤(, املنهاج للباجي ص)٤٢٣(اجلدل البن عقيل ص

: القادح الرابع
 عدم التأثري
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مما بعده, فلذا كان أقو يف إبطـال  صُّ خَ أَ  اد, فكلٌّ رَ أن التأثري مستلزم لالطِّ النزاع بناء عىل 
 .)١(العلية

أي عدم التأثري ) ذا(أي من هنا, وهو نفي املناسبة فيه, أي من أجل ذلك ) مَّ من ثَ (و 
صَّ ( )٢(وهو ما ثبت فيه علية الوصف بني األصل والفرع باملناسبة) بقيس معنى( قدح ) خُ

 مسـتنبطٍ  مـع( )٣(ثري الشتامل ذلك عىل املناسبة بخالف غريه كالشبه فال يتأتى فيهعدم التأ
يعني املستنبطة املختلـف فيهـا, فـال يتـأتى يف املنصوصـة واملسـتنبطة ) ه خلف وقعنَ مِ ضَ 

ألهنام ال بد أن تكونا علة يف الواقع صوناً للنص واإلمجـاع عـن اخلطـأ فـال  ;املجمع عليها
 .)٤(الحتامل أن تكون العلية لشبه أمر غريه ;ناسبةيقدح فيهام بعدم امل

 :)٦( )أربعة(أقسام ) يف( )٥(عدم التأثري عند اجلدليني) وجاء(
, واملعنـى عـدم تـأثريه ) بكونه طرداً  يف الوصف(عدم التأثري  :القسم األول أو شبهاً

   
 ).٤/٤٣٢(, ورفع احلاجب )٢/٢٦٦(رشح العضد للمخترص : انظر  )١(
, الربهان )٢/١٦٨(قواطع األدلة : , وانظر تعريف قياس املعنى أيضاً بنحوه يف)٢/٣٥٢(حاشية العطار   )٢(

 ).٥/٣٦(, البحر املحيط )٢٠٤(تعريفه يف اللمع ص: , وهو املسمى أيضاً قياس العلة, انظر)٢/٨٦٧(
 ).٢/٣٠٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
وإن مل تعلـم, : أي« , قال الرشبيني » ألنه البد فيهام من املناسبة « : , وقال البناين)٢/٣٥٣(العطار  حاشية  )٤(

 ).٢/٣٠٨(حاشية البناين مع تقريرات الرشبيني » بناء عىل أن األحكام البد فيها من املصالح تفضالً 
, رشح )٤/١٠٣(, اإلحكـام )٤٧٩(املنتخل ص: نسبه إليهم الغزايل واآلمدي والعضد والزركيش, انظر  )٥(

 ).٥/٢٨٥(, البحر املحيط )٢/٢٦٦(العضد للمخترص 
وهو تقسيم اآلمدي وابن احلاجب , أما الزركيش فقد جعلها مخسة أقسام , بزيـادة عـدم التـأثري يف الفـرع   )٦(

, وهو مندرج يف القسم الرابع, وهو عدم التأثري يف احلكم, وهلـذا مثَّـل لـه بالرضـ ب الثـاين واألصل مجيعاً
يرجع  −يعني عدم التأثري يف احلكم–حاصل هذا القسم : وقال اآلمدي« : والثالث من هذا القسم, ثم قال

: أي–أما عدم التأثري يف الفرع » إىل عدم التأثري يف الوصف فلم يبق غري عدم التأثري يف الوصف ويف األصل 
وهـو »  املنهاج « وهلذا اقترص عىل إيرادمها يف : قلت« : فقد أبطله قبل ذلك, ثم قال الزركيش −حمل النزاع

, منهـاج )٢/٢٦٥(, خمترصـ املنتهـى مـع رشح العضـد )١٠٥, ٤/١٠٣(اإلحكام : انظر. » من حماسنه 
 ).٣/١١٤(, اإلهباج )٢٨٧, ٥/٢٨٦(, البحر املحيط )٦٢(الوصول ص

 أقسام عدم التأثري

 القسم األول
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املغرب, فعـدم م أذاهنـا كـقـدَّ صالة ال تقرص, فـال يُ  :)٢(, كقول القائل يف الصبح)١(أصالً 
القرص بالنسبة لعدم تقدم األذان طردي ال مناسبة فيه وال شبه, وعدم التقديم موجود فـيام 

ة إىل النيـة طهـارة مفتقـر :بقياس املعنى يف الوضوء /١٣٧ل/, وكقول املستدل )٣(يقرص
 ال مناسـبة فيـه بالـذات, إذ كالتيمم, فالطهارة بالنسبة إىل افتقار الوضـوء إىل النيـة شـبهٌ 

 .)٤(املناسبة الذاتية فيه كون الوصف عبادة
 .»وحاصل هذا القسم طلب مناسبة علية الوصف  «: )٥(قال مجع

فِي( :, وقوله)األصل(عدم التأثري يف  :الثاين) و( قْ من اإلقفاء, بإبداء علـة حلكـم ) يُ
ح يعني فـال يصـ) مبيع غري مرئي فانحظر( :)٧(أن يقال يف مبيع الغائب) مثل(, )٦(األصل    

وحاصله عدم تأثري الوصـف يف « : قال عدم املناسبة بينهام, قاله العطار, ثم: عدم تأثريه يف احلكم, أي: أي  )١(
, فلو قال  , وأجيب بأن املراد هنا أنه ال تأثري له أصالً عـدم تـأثري الوصـف   −كالعضد–نفسه,وليس مراداً

 ).٢/٢٦٦(رشح العضد للمخترص : , وانظر)٢/٣٥٣(حاشية العطار » مطلقاً كان أوضح 
بح عىل وقتها, واتفقوا عىل عـدم صـحة تقديمـه يف هم احلنفية, وذهب اجلمهور إىل جواز تقديم أذان الص  )٢(

, )١/١٣٩(, مغنـي املحتـاج )٢/٧٩(, مواهـب اجلليـل )١/٢٥٣(فـتح القـدير : انظر. باقي الفروض
 ).١/٢٤٢(كشاف القناع 

بيان لعدم التأثري بذكر قادح آخر أيضـاً وهـو ختلـف العكـس « : هذه عبارة املحيل, ورشحها البناين بقوله  )٣(
: انظـر. , وذكر نحـوه األنصـاري»كم وهو عدم التقديم مع انتفاء العلة وهي عدم القرص حيث وجد احل
 .ب/١٥٢, حاشية األنصاري, ل)٢/٣٠٨(حاشية  البناين 

البحـر املحـيط : واستخرج هلا الزركيشـ مثـاالً أيضـاً مـن منـاظرة الشـافعي ملحمـد بـن احلسـن, انظـر  )٤(
 ).٢٩١(ة صالكافي: , وانظر له مثاالً آخر يف)٥/٢٨٥(

, تشـنيف )٢/٣٠٨(رشح املحـيل بحاشـية البنـاين : انظـر. منهم املحيل والزركيش والعراقي والسـيوطي  )٥(
 ).٢/٢٠٨(, رشح الكوكب الساطع )٣/٧٥٤(, الغيث اهلامع )٣/٣٤٤(املسامع 

 تأثري له يف هو أن يذكر يف الدليل وصفاً ال« : , وعرفه اآلمدي بقوله)٢/٣٠٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 ).٣/١٠٤(اإلحكام » احلكم املعلل 

األظهر عند الشافعية واحلنابلة وهو أحد القولني عند املالكية عدم صحة بيع الغائب, وذهـب احلنفيـة إىل   )٧(
مغنـي املحتـاج : انظـر. صحته, وهوالقول الثاين عند الشافعية واملالكية ورواية أخـر عـن اإلمـام أمحـد

, )٦/٣٣٥(, اهلدايـة مـع فـتح القـدير )٦/١١٨(, مواهب اجلليل )٢/١٦٣(ع , كشاف القنا)٢/١٨(
 ).٦/٣١(املغني 

 القسم الثاين
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أي املبيـع ) أثر لكونـه ال(املعرتض ) يقول(بجامع عدم الرؤية فـ ) كالطري يف اهلواء(بيعه 
يف منـع الصـحة, ) فالعجز عن تسليمه هنـا كفـى(يف مسـألة الطـري ) خـالف مرئي وىف(

) معارضـة(وحاصـله  يعني مرجع هذا) فهو(, )١(رضورة استواء املرئي وغري املرئي فيها
, أي معارضة في العجـز عـن  :, وهـي يف املثـال)٢(به لَ غري ما علَّ أخر ه بإبداء علة أصلٍ

 ]علية املستدل[, فإن املعرتض مل يمنع )٤(, ولذلك بناه بانون عىل التعليل بعلتني)٣(التسليم
ل هذا سـبب عَ للحكم ولو انتفت علة املستدل, وجَ  فيه وصف مقتضٍ  دَ جِ مطلقاً بل فيام وُ 

ورة, ـاملستدل يف ذاهتا وإنتاجها للحكم لكن يف غـري هـذه الصـاملنع, فهو مقرٌّ بصحة علة 
 .)٦(ربَّ دَ , تَ )٥(وهذا هو القول بالعلتني

   
 ).٢٩١(, الكافية ص)٢/١٠٢٢(الربهان : انظر أمثلة أخر هلذا القسم يف  )١(
« : −أي اآلمـدي−, وقـال )٤/١٠٥(اإلحكـام : , وانظـر أيضـاً )٢/٣٠٩(رشح املحيل بحاشـية البنـاين   )٢(

 ).٤/١١٢(اإلحكام : انظر. عني يف القدح باملعارضة يف األصلي» وجوابه كام يأيت 
 ).٣/٧٥٥(الغيث اهلامع   )٣(
, وممن بناه عىل هذا اجلويني واآلمدي والبيضـاوي, )٤/٤٣٣(هذا نص صاحب األصل يف رفع احلاجب   )٤(

وكذلك الزركيش وفرق بينه وبني عدم العكس بأن األول مبنـي عـىل تعليـل احلكـم الواحـد بالشـخص 
, اإلحكـام )٢/١٠٢٥(الربهـان : بعلتني والثاين مبني عىل تعليـل احلكـم الواحـد بـالنوع بعلتـني, انظـر

 ).٥/٢٨٦(البحر املحيط ) ٣٩٦(, سالسل الذهب ص)٦٢(, املنهاج ص)٤/١٠٤(
, وما بني املعقوفتني فيه سقط يف كلتا النسختني, ونص الرشبيني )٢/٣٠٨(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٥(

 .» علية علة املستدل «  :
ه   )٦( مل حيك املصنف تبعاً لألصل وناظمه خالفاً يف هذا القسم, وقد رصح اآلمدي بوقوع اخلالف, وحكى ردَّ

عن األستاذ أيب إسحاق اإلسفرائيني ومن تابعه مصرياً منهم إىل أنه إشارة إىل علة أخـر يف األصـل, وال 
علتني, وحكى اجلويني قبله اخلـالف فيـه, ونسـبه إىل املحققـني يمتنع تعليل احلكم الواحد يف حمل واحد ب

تصـحيح  −عىل ما ذكره–سامعه وإفساد العلة به, وذكر القول اآلخر ومل يعنيِّ قائله, وحاصل هذا املذهب 
التمسك بعلية الوصف الزائد يف األصل وإن كان ال حيتاج إليه إذا مل يكن عريـاً عـن اإلشـعار بالتـأثري,ثم 

هؤالء وأجاب عنها, وممن وافق األستاذ أبا إسحاق عـىل ردِّ هـذا القـادح البـاجيُّ حمتجـاً بـأن ذكر حجة 
الوصف إذا أثر يف موضع من املواضع ثبت كونه علة يف مجيع املواضع, إذ يستحيل أن يكون علة حلكـم يف 

, )٢/١٠٢٢(الربهـان : موضع وال يكون علة لذلك احلكم يف موضع آخر, ثم وضح كالمه بمثال, انظـر
 ).٣٠٧(, املنهاج للباجي ص)٤/١٠٤(اإلحكام 
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ــــــــــــــــــــــمَّ يفِ............   ثُ
  

ـــــي فِ  حكـــــمٍ وذا ثالثـــــة ارضبٍ تَ
  

هُ عــــن ــــرُ يْ ذك ــــرِ ــــا عَ ــــه إمَّ  ألن
  

ــــنْ  لَ ــــن عَ ــــوهلم يف م ــــدةٍ كق  فائ
  

ـــــا فَ لَ ـــــدادٍ مرشـــــكٌ قـــــد أَتْ  بارت
  

فـــامـــاالً بـــدارِ احلـــربِ لـــ لَّ كَ  )١(ن يُ
  

هُ   يف احلــــريبِ ضــــامنَ ــــرَ  كــــام يُ
  

ــــردِ   )٢(ودارُ حــــربٍ عنــــدهم ذو طَ
  

بَـــــا لَ هُ فائـــــدةً مـــــا جَ  فـــــذكرُ
  

ــــا بَ ــــامنَ أَوجَ  الضَّ ــــرَ  إِذِ الــــذي يَ
  

ـــــذا ـــــربٍ وكَ ـــــريِ دارِ ح  وإن بغ
  

ا لِ ذَ دَّ لــــألوَّ ــــرُ ــــى فَ فَ ــــنْ قــــد نَ  مَ
  

ا ـــــــرَ  ألنـــــــه مطالَـــــــبٌ أن يُظهِ
  

ــهِ بـــدارِ  اأ] احلـــربِ [بكونـِ ـــرَ  )٣(ثَّ
  

القسـم ) وذا(لألصــل والفــرع ) حكــم يف(عـدم التأثيــر  :القسـم الثالث) ثم( 
بغـري صـلة, ) ذكـره يْ رِ ا عَ ألنه إمَّ (تكملة ) تفي(بوصل اهلمزة للوزن  )٤( )ارضب ثالثة(

وهـذا هـو الرضـب األول ) عـن فائـدة(أي ذكر الوصف الـذي اشـتملت عليـه العلـة 
إذا أتلـف مالنـا يف دار ) علـن بارتـداد(أي املرتـد الـذي ) مـن يف(أي احلنفية ) :كقوهلم(

بـألف ) مشـرك قـد أتلفـا(هو  :)١(, حيث استدلوا عىل نفي الضامن عنه يف ذلك)٥(احلرب
   
 : ٣٧٠البيتان يف مهع اهلوامع ل  )١(

 ألنـــه إمـــا عـــريُّ الـــذكر عـــن
  

 كقـــوهلم يف مـــن علـــن ةٍ فايــد
  

ــــا ــــد أتلف ــــداد مرشــــك ق  باالرت
  

............................  
  

 

 : ساملاً هكذا ٣٧٠ع ل ويف كلتا النسختني إكفاء, وورد يف مهع اهلوام» طردي « , ):أ(يف   )٢(
 رديُّ ــدهم طــرب عنــودار ح            ريبُّ ــــر احلــــام يــامنه كـــض                                    

, وقـد حـذفت يف »  حرب « التعريف عىل »  ال « الشطر الثاين يف النسختني فيه اختل وزنه بسبب إدخال   )٣(
 .مفسلم النظ ٣٧٠مهع اهلوامع ل 

, رشح الكوكـب )٢٨٧, ٥/٢٨٦(, البحر املحيط )٤/٤٣٣(رفع احلاجب : انظر هذه األرضب أيضاً يف  )٤(
 ).٤/٢٦٨(املنري 

: انظـر. مـا غلـب فيهـا املسـلمون وكـانوا آمنـني : ما غلب فيها غري املسلمني, ودار اإلسالم: دار احلرب  )٥(
 .)٢/٩٢(, كشاف اصطالحات الفنون )٩٣(التعريفات الفقهية ص

القسم الثالث 
 وأرضبه
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املتلـف ) كام يـر يف احلـريب(أي املال ) لن يكلفا ضامنه(فـ ) ماالً بدار احلرب(اإلطـالق 
ي احلنفية وعندنا أيضاً لكن اقترصـ علـيهم أ−)ودار حرب عندهم(مالنا, فإنه ال يضمن 

هُ (أي طردي ) ذو طرد(وصف −)٢(ألهنم املستدلون رُ  فائـدةً مـا(أي هـذا الوصـف ) فذكْ
 .أي ال فائدة فيه) جلبا

الخ بالواو بدل الفاء كـام صـنعه .. وذكره :األوىل أن يقول «: )٣(قال بعض املحققني
ودار  : أن املراد به غري ما أريد بقولهلرصاحته يف ;)٤( "رشح املخترص" صاحب األصل يف

وحاصل املراد به أنه زيـادة عـىل كونـه عنـدهم طرديـاً مل جيعلـه اخلصـم , »الخ .. حرب
, فـإن مـن أوجـب الضــامن أوجبــه )٥(موضـوع املسـألة حتى يقـرب بذكـره املشــاهبة

أي ) الضـامن(أي اعتقــد مـن العلـامء كالشــافعية ) إذ الذي ير( :, كمـا قال» مطـلقاً 
كـان ) وإن(عليـه أيضـاً الضـامن ) أوجبا(املسلم  /١٣٨ل/وجوبه عىل املرتد املتلف ملال 

نفاه وإن مل يكـن  −كاحلنفية–وجوب الضامن ) وكذا من قد نفى بغري دار حرب(اإلتالف 
 .)١(, أي سواء كان يف دار احلرب أم يف دار اإلسالم يف الشقني)٦(اإلتالف يف دار احلرب

  =  
ذهب احلنفية إىل أن املرتد إذا أتلف نفس معصوم أو ماله بدار حرب أو يف منعةٍ مل يؤاخذ به, وهـو مـذهب   )١(

املالكية ورواية عن أمحد اختارها اخلالل وابن قدامة وابن تيمية وغريهم, وذهب الشافعية إىل أنه يؤخذ بام 
هـا القـايض أبـو يعـىل, وهـي املـذهب عنـد أتلفه يف غري القتال, وهو الرواية األخـر عـن أمحـد, اختار

, ١٢/٢٦٢(, املغنـي )١٢/٤٦(, الـذخرية للقـرايف )٦/١٠٦(اهلداية مع فـتح القـدير : انظر. املتأخرين
, اإلنصـاف )١٧٣٢(, روضـة الطـالبني ص)٣٠٧(, االختيارات الفقهية من فتاو ابن تيمية ص)٢٩٧

 ).٦/١٨٢(, كشاف القناع )١٠/٢٩٥(
 ).٢/٣٥٤(حاشية العطار   )٢(
 ).٢/٣٠٩(هو الرشبيني يف تقريراته عىل حاشية البناين   )٣(
 ).٤/٤٣٣(رفع احلاجب   )٤(
 .املشاهبة باحلريب, كام يف التقريرات: أي  )٥(
هذا غري صحيح; فإن املنصوص عند احلنفية أن املرتد إذا أتلف ومل يكن له منعة, بأن انفرد واحـد أو اثنـان   )٦(

, ويف تنوير )٦/١٠٦(فإهنم يضمنون إذا تابوا أو قدر عليهم, اهلداية مع فتح القدير فقتلوا أو أخذوا املال, 
   =, أنه إذا أصاب مسلم ماالً أو شيئاً فيجب فيه القصاص أوحد )٦/٣٠٤(األبصار مع رشحه الدرر املختار 
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شقُّ النفي كام اقترص عليه غريمها, ولكنهام زادا  »عندهم  «: سب لقوله كأصلهواملنا
, إذ يظهـر )٢(شق اإلثبات تقوية لالعرتاض بأنه زيادة عىل كونه طردياً عندهم ال فائدة لـه

بذلك عدم اعتبار القيد وهو دار احلرب عند املثبت للضـامن والنـايف لـه, وإنـام بـدأ بشـق 
صود بالذات شق النفي لتقدم اإلثبات عىل النفي باعتبار ما تعلقا بـه اإلثبات وإن كان املق

م ألحدمها عىل اآلخـر  من الثبوت واالنتفاء وإال فكلٌّ  منهام حكم وارد عىل النسبة, ال تقدُّ
 ., تأمل)٣(يف حدِّ ذاته

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ومـن أقسـام عـدم التـأثري ) األول(القسـم ) لـِ(االعرتاض يف هذا الرضب ) دَّ رُ فَ ( 
  =  

ه كلـه, ولـو الرسقة أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد يف دار اإلسالم ثم حلق ثم جـاء مسـلامً يؤاخـذ بـ
أصابه بعدما حلق مرتداً فأسلم ال يؤاخذ بيشء من ذلك; ألن احلريب ال يؤاخذ بعد اإلسالم بام كان أصـابه 

 .حال كونه حمارباً لنا
 ).٤/٢٦٨(, وانظر مثاالً آخر هلذا الرضب يف رشح الكوكب املنري )٢/٣٠٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ).٢/٣٠٩(بيني رشح املحيل مع تقريرات الرش  )٢(
اري)٢/٣٥٤(حاشية العطار   )٣(  ., ونقله عن النَّجَّ
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أي ) بكونـه(املسـتدل ) أن يظهرا(للمستدل ) مطالب(أي املعرتض بذلك ) ألنه )١(]ذا[(
رَ احلرب أَ بدار (اإلتالف   ;, أي له دخـل يف العليـة)٢(يعني ببيان كون دار احلرب مؤثراً ) اثَّ

  .)٣(ألن حاصله طلب الدليل عىل علية الوصف كام تقدم, وإنام ذكره لرضورة التقسيم
 
 
 
 
 
 
 

 
ُأو كـــــــا ـــــــربَ ـــــــدةٍ تُعت  نَ ذا فائ

  

ــــــربُ  عت ــــــن يَ ــــــولِ م  رضورةً كق
     

 .والنظم) ب(, واستدركتها من )أ(سقطت من   )١(
 ) .٢/٣٥٤(حاشية العطار   )٢(
, وظاهر كالم  صاحب األصل وأتباعه )٢/٣٠٩(حاشية البناين :يعني التقسيم إىل األرضب الثالثة, انظر  )٣(

الزيادة, حيث ردُّوه إىل القسم األول, وقد حكى اخلالف فيـه أبـو اخلطـاب  هنا القدح يف العلة بسبب هذه
ونسب القـول بالقـدح بـه إىل شـيخه ) ٤٢٦(, وحكاه أيضاً ابن عقيل يف جدله ص)٤/١٣٣(يف التمهيد 

ه إىل بعض أهل اجلدل وبعض ) ٢/٢٤٩(القايض أيب يعىل وإىل مجاعة من املحققني, ونسب يف الواضح  ردَّ
فعي, واختار القدح به, واختاره أيضاً اجلويني حيث ذكر أن الوصف الزائد يف العلة لغـو ال أصحاب الشا

وهذا يف مراسم اجلدل كـرتك « : وقع له, ولكنه ذكر أن قائلها منسوب إىل اهلذر وذكر ماال حيتاج إليه, قال
الشيخ أبو إسحاق يف  , واختار عدم القدح بذلك أيضاً )٢/١٠٢٤(الربهان » السنن واهليئات يف العبادات 

حيـث ذكـر مـن  −كام ذكر أبو املعـايل–, لكن كالمه يدل عىل أن ذكر الزائد ليس لغواً )٢٣٩(املعونة ص
ذكرهتـا : ذكرهتـا لتأكيـد احلكـم, أو يقـول: هذه الزيادة ذكرهتا لتأكيد العلـة, أو يقـول: أجوبته أن يقول 

 .للبيان
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 اســــتجامرِ ــــدَ  عــــددَ أحجــــارٍ ل
  

ــــــقُ باألحجــــــارِ  لَ عْ  )١(عبــــــادةٌ تَ
  

ا  دَ ــدَ ــتْ فالع لَ ــيانٍ خَ ــبقِ عص ــن س ع
  

ا ـــدَ ـــلُ اجلـــامرِ تَرشُ ْ مث ـــربِ ـــا اعت  فيه
  

 ـــرَ ـــهُ عـــن ســـبقِ عصـــيانٍ يُ  فقولُ
  

ا ـــرَ  يف األصـــلِ والفـــرعِ معـــاً مـــا أَثَّ
  

ــــــذ ــــــهُ ل ضْلكنَّ ــــــرتِ ع ه لِلمُ  كرِ
  

ـــتقِضْ  ن ـــرجمٍ مُ ـــلَ ب ـــطَرُّ إن قي  يُضْ
  

مع كـون ذلـك ) ذا فائدة تعترب رضورة(ذكر الوصف املشتمل عليه العلة ) أو كان( 
, وهذا هو الرضـب الثـاين  لـد (وهـي ثالثـة ) كقـول مـن يعتـرب عـدد أحجـار(طردياً

مل يتقــدمها ) رعبــادة تعلــق باألحجــا(, هــو )٣(وهــو االســتنجاء بــاحلجر )٢( )اســتجامر
ـاخلُ «باخلـاء املعجمـة مـن ) تلَـعن سـبق عصـيان خَ ( :, وهذا معنى قوله)٤(معصية  »وِّ لُ

فإنـه عبـادة متعلقـة ) اجلـامر(رمـي ) اعتـرب مثـل(أي أحجار االسـتنجاء ) فالعددا فيها(
   
 :        ٣٧٠يف مهع اهلوامع ل   )١(

ــدد األ ــتجامرع ــار يف االس  حج
  

 عبــــادة تنــــاط باألحجــــار
  

 

ذهب احلنفية إىل أن االستجامر ليس فيه عدد مسنون, وهو املشهور عند املالكية,وذهب الشافعية واحلنابلة   )٢(
, مواهـب )١/٢١٣(اهلداية مع فـتح القـدير : إىل أنه ال جيزئ يف االستجامر أقل من ثالث مسحات, انظر

 ).١/٦٩(, كشاف القناع )١/٤٥(ملحتاج , مغني ا)١/٢٩٠(اجلليل 
 ).٤٦٩(, القاموس املحيط ص)١٣(املطلع ص: انظر  )٣(
وا بـه لكـان أصـوب , فإنـه مـامن عبـادة إال : أي  )٤( مل تكن عقوبة عىل معصية, وهذا هو املراد هنا, ولو عـربَّ

كـل بنـي : (بقولـه معصية, وهذا شأن بني آدم كام أخرب عن ذلك الصادق املصدوق  −غالباً –وتتقدمها 
)  ٧٦١٧(, واحلـاكم )٤٢٥١(, وابـن ماجـه )٢٤٩٩(, والرتمـذي )١٣٠٧٢(أخرجـه أمحـد) آدم خطَّاء

ما رأيت شيئاً أشـبه بـاللمم ممـا « : قال {وصححه, ويشهد له ما يف الصحيحني من حديث ابن عباس 
. احلـديث..) لـك ال حمالـةإن اهللا كتب عىل ابن آدم حظه من الزنـا, أدرك ذ: ( قال أبو هريرة عن النبي 

, صحيح مسلم, كتاب )٦٢٤٣(صحيح البخاري, كتاب االستئذان, باب زنا اجلوارح دون الفرج : انظر
مل « : , وقد أخذ بعض األصوليني بظاهر قوهلم)٢٦٥٧(القدر, باب قدر عىل ابن آدم حظه من الزنا وغريه 

 أن يتقدمه معصـية أوال يتقدمـه , حتـى لـو أنـه فأورد عليه أنه ال فرق يف االستجامر بني» يتقدمها معصية 
, التمهيـد )٢/٢٤٦(الواضـح :أحدث يف مسجد فإنه تقدمه معصية, ومع ذلك يعتـرب فيـه العـدد, انظـر

 .واهللا أعلم. , ولو عربَّ املعلِّل بام سبق لسلم من هذا االعرتاض)٣٠٦(, املنهاج للباجي ص)٤/١٣٢(
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 .)١(باألحجار, وقد اشرتط فيها العدد
يكفـي سـبع رميـات ولـو  ال ينايف اعتبار العدد يف األصـل أنـه « :»اآليات«قال يف 

ألنه يف الفرع كذلك, إذ لو مسـح بحجـر  ;بحجر واحد, فالالزم تعدد الرمي ال املرمي به
 .انتهى .)٢(»واحد ثالث مسحات كفى برشطه, فالالزم فيه تعدد املسح ال املمسوح به 

 .تكملة) ترشدا( :وقوله
يـر يف ( خــلت) عـن ســبق عصــيان(أي معترب العدد يف االســتجامر ) فقوله(

أي ) لـذكره(أي املعتـرب ) لكنـه(أي فهو عـديم التـأثري فـيهام ) األصل والفرع معاً ما أثرا
وبه يتعلق الم  ,»لكن«خرب ) يضطر( :عليه, وقوله) للمعرتض( »الخ .. عن سبق «: قول

فإنه عبادة متعلقـة ) برجمٍ منتقض(إن ما عللت به  :يف االعرتاض عليه) إن قيل( »لذكره«
رُ )٣(ر ومل يعترب فيها العددباألحجا كْ رَ لـدفع الـنقض , فذِ كَ الرصـيح وإن  /١٣٩ل/هُ ما ذَ

ألنـه  ;بقي النقض املكسور, إال أن إيراده أصعب عىل املعرتض من إيراد النقض الرصيح
 .)٤(يبني أوالً إلغاء بعض العلة وثانياً بنقض الباقي, تدبر

 
 

ــــــإن ــــــةِ رضورةٍ ف ــــــري ربَّ  أو غ
  

ــــا بامل يُ  ــــرْ م ــــنّ غتفَ عِ ة تَ ــــورَ  لرضَّ
  

   
 ).٤٢٠(اجلدل البن عقيل ص: انظر مثاالً آخر هلذا القسم يف  )١(
 ).٤/١٨٥(حاشية ابن قاسم   )٢(
مع كونه ال تأثري له وال معنى فإن االحرتاز بـه اليفيـد, فقـد يـورد عليـه » مل يتقدمها معصية « : لكن قوله  )٣(

اخلصم بناء املساجد مثالً , فإنه عبادة متعلقة باألحجار مل يتقدمها معصية, والعدد فيهـا غـري معتـرب, فـإن 
وكذلك االستجامر جيـوز : بناؤها ال يتعني باألحجار; إذ جيوز بناؤها باللبِن واخلشب ونحومها, قيل: قيل

باخلشب ونحوه من كل طاهر منق غري عظم وطعام وحمرتم يف قول مجهـور الفقهـاء سـو داود, ووافقـه 
 ).١/٢١٣(املغني : انظر. أمحد يف رواية, والصحيح من مذهبه اإلجزاء

 ).٢/٣١٠(لرشبيني عىل البناين تقريرات ا  )٤(
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ــــــفُ لْ ــــــذا وإالَّ خُ ــــــرْ ه غتَفَ  مل يُ
  

ـــالةٌ  ـــةٍ ص ـــلْ بجمع ثِّ ـــوا[مَ  )١( ]تقف
  

ي  فَرضـــاً فلـــم حتـــتَج إىل أنْ جيـــرِ
  

ـــــا  ن  )٢(كـــــالظُّهرِ ] هلـــــا[إذنُ  إمامِ
  

ـــى كاحلشـــوِ إذْ  فـــإنَّ فرضـــاً قـــد أَتَ
  

ـــذْ  بِ ـــو نُ ـــءٍ ل ـــذا بيش ـــتقضْ ه ن  مل يَ
  

هُ ـــــــرَ كَ ـــــــهُ ذَ ـــــــهْ[لكنَّ بَ  ]للتَّقرِ
  

ـــبَهْ للفـــ  )٣(رعِ واألصـــلِ بتأكيـــدِ الشَّ
  

 ـــرَ ـــالفرضِ يُ ـــالفرضُ ب ـــنهام ف  بي
  

ــــــــــــــــبَهَ  ..................أَشْ
  

فـإن مل (بـأن مل تكـن رضوريـة ) رضورة( أي صـاحبة) ةغري رب(كان ذا فائدة  )أو( 
 .)٤(أي تظهر) ما بالرضورة تعنّ (ل باغتفار قُ أي فإن مل نَ ) يغتفر

, أي الوصـف املشـتمل عليهـا, إذ )٥( » اض بمحلهابأن صحّ االعرت «: قال املحقق
 .)٦(الكل حملٌّ جلزئه 

   
 .» تصفو « : ٣٧٠يف مهع اهلوامع ل   )١(
 .,وهو الصحيح» هبا « : يف مهع اهلوامع   )٢(
 .وهو موافق ملا يف األصل» للتقويه « : يف مهع اهلوامع  )٣(
عـه فيه إشارة إىل وقـوع اخلـالف فيهـا, وقـد رصح بوقو» فإن مل تغتفر الرضورية « : قول األصل وناظمه  )٤(

ولو كانت العلة تنتقض لو قدر حذف الزيادة,والزيادة ال إشعار « : بقوله) ٢/١٠٢٤(اجلويني يف الربهان 
هلا, فهي عند املحققني منحذفة غري عاصمة من النقض, وذهب القائلون بالطرد إىل قبول هذا, ورأوا ذلك 

وحكى اخلالف أيضاً ابن عقيـل » أوىل من الطرد املجرد, من حيث انطوت العلة عىل فقه عىل حال ووجه 
. ونسب القول بتأثري الزيادة إىل بعض أهل اجلدل وبعض أصحاب الشافعي ونسب خالفـه إىل املحققـني

, وممن رصح بأنه ال تأثري للزيادة الطردية يف دفـع الـنقض الشـيخ أبـو إسـحاق )٢/٢٤٧(الواضح : انظر
لرشع, ودفع النقض عن مـذهب املعلـل ال يـدل عـىل معلالً ذلك بأن التأثري دليل عىل تعلق احلكم هبا يف ا

تعلق احلكم هبذه العلة يف الرشع, وإنام يدل عىل تعلق احلكم هبا عنده, وليس املطلـوب علـة املعلـل وإنـام 
املنهاج : , وقد رصح أيضاً ببطالن هذا اجلواب الباجي, انظر)٢/٨٧٦(املطلوب علة الرشع, رشح اللمع 

 ).٤/١٣١(, التمهيد أليب اخلطاب )٤٢٠(ن عقيل صاجلدل الب: , وانظر)٣٠٧(ص
 ).٢/٣١٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
 ).٢/٣٥٤(حاشية العطار   )٦(
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اشتامل العلة عىل وصف غـري مناسـب, ويف  « :)١(ووجه االعرتاض كام قاله العطار
, )٣(]ملحلهـا[إشارة إىل أن معنى عدم اغتفارها للمستدل صحة االعـرتاض  )٢(]تصويره[

 . » هاهبا ومل يعرتض بمحل تدَّ إذ لو اغتفرت العُ 
بـأن اغتفـر مـا بالرضـورة ) وإال( )٤(بطريق األوىل بل هو جمرد حشوٍ ) مل يغتفر هذا(

,  :بني العلامء, قيل) فٌ لْ خُ (ففي هذا  هـي ) بجمعـة(ذلك ) لْ ثِّ مَ (,ال  :)٥(قيلويغتفر أيضاً
 إىل أن(يف إقامتهـا ) فلـم حيـتج(أي صالة مفروضـة ) فرضاً (أي تتبع ) )٦(]تقفوا[صالة (

 .)٧(أي إلقامتها) هلا(األعظم ) إمامنا جيري إذن
, فإنه ال بدَّ عندهم من إذن اإلمام أو نائبه فـيام إذا )٩(خالفاً للاملكية «: )٨(قال العطار

 .انتهى .»أنشأ مسجداً وأراد إقامة اجلمعة فيه 
   
 .املرجع السابق  )١(
 .الخ» ... بأن صح االعرتاض بمحلها: ويف قوله« : خمالف ملا يف احلاشية, وهذا نصها  )٢(
: كام يف رشح املحيل وحاشية األنصـاري, انظـر» لها بمح« : هكذا يف احلاشية, وهو تصحيف, والصواب  )٣(

 .أ/١٥٣, حاشية األنصاري, ل)٢/٣١٠(رشح املحيل بحاشية البناين 
ظاهره يدل عىل أن كل من مل يغتفر الزيادة عىل العلة بوصف غري مؤثر لفائدة رضوريـة , مل يغتفرهـا لغـري   )٤(

تلميذه أبا الوليد الباجي قد اغتفرا زيادة ما مل يؤثر الرضورية, وفيه نظر; فإن الشيخ أبا إسحاق الشريازي و
املعونـة : انظـر. لغرض تقريب الفرع من األصل مـع ترصـحيهام بعـدم اغتفـار زيادتـه لرضـورة الـنقض

 ).٣٠٩(, املنهاج ص)٢٤١(ص
, رشح الكوكـب املنـري )٤٢٨(, اجلـدل البـن عقيـل ص)٢/٢٥٠(الواضـح : انظر حكاية خالفهـم يف  )٥(

)٤/٢٧٠.( 
هكذا بزيادة ألف يف آخره, وهو أوىل من حذفها وإن خالف قواعد اإلمالء احلديثة , ملوافقته الرسم القرآين   )٦(

⎯ ) ®: يف نحو قوله تعاىل yϑsù tβ% x. (#θã_ ötƒ u™ !$ s) Ï9 〈   ]اإلمالء والرتقيم يف الكتابة : انظر]. ١١٠:الكهف
 ).   ٨١(العربية ص

 ).٢/٣٧(, كشاف القناع )٤/٤٤٩(املهذب مع املجموع : انظر وهو مذهب الشافعية واحلنابلة,  )٧(
 ).٢/٣٥٥(يف حاشيته   )٨(
خمترصـ : انظـر. وقد سقط من رشح املصنف, وهو رواية أخر عن أمحد  −كام يف احلاشية–واحلنفية أيضاً   )٩(

 ).٢/٦٤٩(, املمتع يف رشح املقنع )٢/٥٤(, اهلداية مع فتح القدير )٢/٥٤٢(خليل مع مواهب اجلليل 
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فرضـاً قـد (قوله يف ذلك ) فإنَّ (ونحوها يف عدم االحتياج إىل اإلذن فيها ) كالظهر(
عبارة عن الزائد الذي ال طائل  :, واصطالحاً )١(ما يمأل به الوسادة :هو لغةً ) شوأتى كاحل

 .)٢(حتته
ل لَّ مما عَ  »فرضاً  «أي حذف لفظ ) ذبِ بيشء لو نُ (يعني الباقي منه ) مل ينتقض هذا إذ(

يب الفـرع مـن أي لتقر) للفرع واألصل للتقربة(أي فرضاً ) ذكره(ستدل أي امل) لكنه(به 
, فالفـاء )٣(إذ الفـرض :أي) فـالفرض(أي الفرع واألصـل ) بينهام كيد الشبهبتأ(األصل 
 .)٤(منه بغريه, وكلٌّ من اجلمعة والظهر فرض) أشبه بالفرض ير(تعليلية 

 ]وتأكيـد[الخ بيان لفائـدة هـذه الزيـادة, .. لكنه ذكره :قوله « :)٥(»اآليات«قال يف 
س الشبه ال مناسبة فيـه, أي بالـذات وال مطلقـاً املشاهبة ال تنايف نفي التأثري عنها, فإن قيا

 .انتهى .»عىل قولٍ مع حصول املشاهبة 

   
 ).٣/١٩٤(» حشى « لسان العرب : انظر  )١(
 ).٨٧(التعريفات ص  )٢(
 ).٥٢(مجع اجلوامع ص: وهي عبارة األصل, انظر  )٣(
 ).٢٤١(املعونة ص: انظر مثاالً آخر يف  )٤(
 .» وتقوية « : , وما بني املعقوفتني نصه يف احلاشية)٤/١٨٦(حاشية ابن قاسم   )٥(
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 .............................  
ــ: ـكــ وَّ  كفــؤٍ  ها بغــريِ نفسَ ــزَ تْ جَ

ــــريُ  ــــو نَظ ــــ وه ــــانِ إذ ال أثَ ارَ الث
ــــةِ  ــــرضِ  وللمناقش ــــرَ  يف الف عْ جَ
ـــزاعُ  ـــه الن ـــاجِ  في ـــ باحلج حّ واألصَ

ــبِ  ــنَ ــرعٍ [ وَ ا سِ ــهِ ع] ف ــاسْ  لي كالقي
ــــ ــــها فلْ يف بعضِ ــــفــــيام بَ  نْ تَ يثبُ يقِ

ـــ بـــالفرعِ  والرابـــعُ ........   رَ جَ
ــ ــال يصِ ــلُ  حُّ ف ــ مث جَ وِّ ــو زُ ــا ل تْ م
ـــــ ـــــريِ  هِ لقولِ ـــــؤٍ  بغ ـــــظَ  كف ارَ هَ

ــمــا وَ  لــبعضِ  ذا هــو ختصــيصٌ  )١(عْ قَ
ــــ جيــــوزُ  ثالــــثٌ  جيــــوزُ  حْ لَ إن صَ

)٢(األسـاسْ  ثابـتُ  ذا احلكـمُ  هُ أو قولُ 

ــــيسَ  ــــ إذ ل ــــلٌ  مَّ ثَ ــــارِ  قائ قِ بالف

لكـون الوصـف ال ) يف الفرع جـر(من أقسام عدم التأثري, وهو آخرها ) والرابع(
 .)٣(جيري يف مجيع صور النزاع
لُ هذا قادحـاً إنـام هـو عـىل مرجـوح بقرينـة قولـه اآليت,  «: قال شيخ اإلسالم عْ جَ

, أي ألنه قد ال يساعده الـدليل  :أي ,جيوز :واألصح يف كـل صـورة أو ال الفرض مطلقاً
أن يقـال ) كـ(, )٤(» يقدر عىل دفع االعرتاض يف بعضها فيستفيد بالفرض غرضاً صحيحاً 

جـت(نفسها ) بغري كفؤٍ زوجت(هنا إ: )نفسها(يف تزويج املرأة  وِّ )  فال يصح مثل مـا لـو زُ
ها , بالبناء للمفعول  جَ وَّ فؤ ال بغري كفؤ, فكون التزويج من غري الك الويلُّ  /١٤٠ل/أي زَ

 .)٥(يطَّرد يف بعض صور النزاع

   
 .الخ » ... ذا وهو ختصيص « : ٣١٧ويف مهع اهلوامع ل) ب(يف   )١(
 : يف مهع اهلوامع  )٢(

 بنا سـو الفـرض عليـه قلـت مـن
  

قياس أو مـن قولـه احلكـم زكـن  
  

 

 ).٣/٣٤٩(, ونحوه ما يف تشنيف املسامع )٣/٧٥٦(الغيث اهلامع   )٣(
 .أ/١٥٣حاشية األنصاري, ل  )٤(
 ).٢/٣١٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

 القسم الرابع
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من جهة أن حكم الفرع هنا منـوط  )١( )الثاين(القسم ) نظري(أي هذا القسم ) وهو(
 .)٢(]املذكور[بغري الوصف املذكور كام أن حكم األصل هناك بغري الوصف 

 :لكن بينهام فرق من وجهني « :»اآليات«قال يف 
الوصـف, وهنـا مل تنتـف املناسـبة عنـه يف  أن انتفاء املناسبة هنـاك يف نفـس :األول

املناسبة يف أعم منه, فخصوصه ال خيـتص باملناسـبة  احلقيقة بل هي ثابتة فيه, لكن يبني أن 
 .بل هو من أفراد ذي املناسبة وهو األعم, كتزويج نفسها يف املثال

ح  :والثاين أن املدعى عدم مناسبته هنا جزء الوصف, وهناك كل الوصف, فلذا رجَّ
 .املصنف هنا عدم القدح بخالفه يف الثاين

 .ربَّ دَ , تَ  )٣(» وملا كان بينهام هذان الفرقان جعلهام نوعني ال نوعاً واحداً 
أن تزوجيهـا  يف مثالـه, فـإن املـدعى) كفءٍ ظهرا بغري(أي تقييده ) إذ ال أثرا لقوله(

مرئي, وإن كان نفي األثر نفسها ال يصح مطلقاً كام ال أثر للتقييد يف مثال الثاين بكونه غري 
 .)٤(هنا بالنسبة إىل الفرع وهناك بالنسبة إىل األصل

بالفاء, أي املضايقة فيام فـرض حمـالً للنـزاع بأنـه موجـب ) وللمناقشة يف الفرض(
 .)٥(له
   
 ) .٢/٢٦٥(, خمترص املنتهى مع رشح العضد )٤/١٠٥( اإلحكام: انظر  )١(
 ) .ب(سقطت من   )٢(
 ) .٤/١٨٦(حاشية ابن قاسم   )٣(
يف : وإن كـان نفـي األثـر هنـا, أي: قولـه« : , وقال العطار أيضـاً )٢/٣٥٥(رشح املحيل بحاشية العطار   )٤(

 .» يف الثاين : الرابع, وهناك, أي
ملا كان حاصل « :  العضد مناسبة هذه املسألة هلذا القسم األخري بقوله, وقد بنيَّ )٢/٣٥٥(حاشية العطار    )٥(

القسم الرابع وجود قيد طردي يف الوصف املعلَّل به, وهو كونه غري كفء; ذكر لذلك قاعـدة تتعلـق بـه, 
زونـه : وهي أن كل ما فرض جعله وصفاً يف العلة من طردي , رشح »هل هو مردود عند املناظرين فال جيوِّ

 ) .٢/٢٦٦(ضد الع
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) ذا رجــع(, والــالم متعلقــة بقولــه )١(وأصــل املناقشـــة االستقصــاء يف احلســاب
حيث مل يرجع للمناقشة للفرض أنه هنا تقييـد للفـرع, , والفرق بينه وبني الثاين )٢(القسم

 .)٣(وهناك مل يقع التقييد يف األصل كام يعلم من املثالني
) باحلجاج(من الصور ) فيه النزاعختصيص لبعض ما وقع ( :)٤(أي الفرض) هو(و 

زويج إنام أفرضـه يف التـ :يقول اخلصم يف املرأة املزوجة نفسها نْ أَ أي بإقامة احلجة عليه, كَ 
دليلـه بـبعض صـور النـزاع, إذ بغري كفء وأقيم الدليل عليه خاصة, فقد خص اخلصم 

, واالسـتدالل عـىل منعـه بغـري كـفء, فمـن منـع  املدعى منع تزويج املرأة نفسها مطلقاً
 .)٥(الفرض ردَّ ذلك ومن أجازه قبله

) جيـوز(الـذي عليــه اجلمهــور أنـه ) األصــح(قد اختلـف يف الفــرض فــ ) و(
, وعليه ابن فورك :, وقيل)٦(لقاً مط رشط الدليل أن يكون عاماً جلميـع  :, وقال)٧(ال مطلقاً
   
 ) .١٠٤٥(مقاييس اللغة ص: حتى ال يرتك منه يشء, انظر: أي  )١(
: انظـر. فيكون خالفياً لرجوعه إىل مسألة املناقشة يف الفرض, وهي مسـألة خـالف سـيأيت الكـالم عليهـا  )٢(

 ) .٤/٣١١(, رشح الكوكب املنري )٤/١٠٥(اإلحكام 
والثالـث; : يعنـي−وفرق العضد بـني هـذا وبـني األول ,)٤/١٧٨(ذكر هذا الفرق ابن قاسم يف حاشيته   )٣(

بأنه جيوز أن يكون له فيه غرض صحيح, لدفع النقض الرصيح إىل النقض املكسور, وهـو  −لرجوعه إليه
أصعب, بخالف األول فإنه معرتف بأنه غري مؤثر وأن العلة هو البـاقي فيـه والـنقض كـام لـو مل يـذكره, 

ه به ال جيديه نفعاً يف  ) .٢/٢٦٧(رشح العضد . دفع النقض والتفوُّ
, )٤/٤٣٥(, رفع احلاجـب )٢/٢٦٦(, الوصول البن برهان )٢/١٠١٠(الربهان : انظر تعريفه أيضاً يف  )٤(

 ) .٤/٣١١(, رشح الكوكب املنري )٥/٢٨٧(البحر املحيط 
رشح الكوكـب , )٤/٤٣٥(رفع احلاجب : , وانظر له مثاالً آخر يف)٢/٣١٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

 ) .٤/٢٧٣(املنري 
نسبه إىل اجلمهور املجد بن تيمية, والفتوحي وصححه, واختاره اجلويني والغزايل وابـن قدامـة واآلمـدي   )٦(

, املنتخـل )٢/١٠١٠(, الربهـان )٤/٢٧٢(, رشح الكوكـب املنـري )٢/٧٩١(املسـودة : انظر. واهلندي
 ) .٨/٣٦٠٠(هناية الوصول , )٤/١٠٥(, اإلحكام )٣/٩٥٢(, روضة الناظر )٤٨١(ص

, رشح )٣/٣٥٠(, تشـنيف املسـامع )٥/٢٨٧(البحـر املحـيط : نسبه إليه الزركيشـ والفتـوحي, انظـر  )٧(
 .  هذا املذهب إىل قوم ومل يسمهم ) ٤٨١(, ونسب الغزايل يف املنتخل ص)٤/٢٧٤(الكوكب املنري 

 حدُّ الفرض
 

اخلالف يف جواز 
 الفرض
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أي ثالـث ) ثالـث(, و )١(صور النزاع ليكون مطابقاً للسـؤال ودافعـاً العـرتاض اخلصـم
) عليـه(أي غري حمـلِّ الفـرض ) سو فرع(بالقصـر للوزن ) جيوز إن صـلح بنا(األقوال 

 .)٢(االستدالل عىل كلِّ ما ادعاهأي عىل حمل الفرض ليتم 
أشار إىل اثنني منها بقوله مـن  /١٤١ل/)٣(كيفية هذا البناء عىل أقوالثم اختلف يف 

عليه بجامع فيحتاج إىل ردِّ مـا خـرج عـن حمـل الفـرض إليـه ) كالقياس(زيادته بال متييز 
إن مل يكـن بأن ذلك اجلامع  »اآليات«, واستشكله يف )٤(بجامع صحيح عىل قاعدة القياس

هو اجلامع بني حمل الفرض واألصل مل ينعقد القياس لعدم وجود عليـة حكـم األصـل يف 
الفرع, وإن كان هو اجلامع بينهام مل حيتج إىل القياس عىل حمل الفرض إلمكان القياس عىل 

 عَ رَّ فَ إال أن يستثنى من اشرتاط ثبوت حكم األصل بغري القياس أو يُ  «: نفس األصل, قال
 .فليتأمل ,)٥(»م من جوازه عىل الفرع عند ظهور الفائدة تقدَّ  عىل ما

أي ) نْ تَ بُـثْ يَ لْ فَ (أي الصـور ) يف بعضها ذا احلكم ثابت األساس(الباين  أي) أو قوله(
مَّ قائل بالفارق(من الصور ) فيام بقي(احلكم   .)٦(بني البعض والباقي) إذ ليس ثَ

زوا تزوجيها نفسها مـن وَّ ال املذكور حيث جَ وقد قال به احلنفية يف املث «: قال املحقق
   
 ) .٣/٧٥٧(, الغيث اهلامع )٣/٣٥٠(تشنيف املسامع   )١(
الفتوحي إىل مجاعة ومل يعينهم, ويف املسألة قول رابع حكاه ابن احلاجب واختاره, وهو أن املستدل إذا  نسبه  )٢(

خمترصـ ابـن : انظر. كان معرتفاً بأن الفرض طردي فهو مردود, وإذا مل يكن معرتفاً بأنه طردي فغري مردود
 ) .٢/٢٦٧(احلاجب مع رشح العضد 

 .٣٧١, كام يف مهع اهلوامع ل»فرض سو«: صوابه» سو فرع«: وقول املصنف
, رشح الكوكـب املنـري )٣/٧٥٨(, الغيـث اهلـامع )٣/٣٥١(تشـنيف املسـامع : انظر هـذه األقـوال يف  )٣(

)٤/٢٧٤. ( 
 ) .٣/٧٥٨(, الغيث اهلامع )٣/٣٥١(تشنيف املسامع   )٤(
 −صـاحب األصـل – , لكنه استبعد هذا التفريع بأن ما سبق اختيار املصنف)٤/١٨٧(حاشية ابن قاسم   )٥(

 .وهذا القول الذي صححه هنا منقول عن غريه 
 ) .٤/٢٧٤(رشح الكوكب املنري : , واختار هذا القول الفتوحي, انظر)٢/٣٥٦(حاشية العطار   )٦(
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 .)١(»كفء 
زاد الويل العراقي حكاية قول بأنه إن فرض االستدالل يف صورة السؤال فال حيتـاج 
إىل البناء, وإن فرضه يف غريها اشـرتط بنـاء صـورة السـؤال عـىل حمـل الفـرض بطريـق 

 ., واهللا أعلم)٢( ]السؤال[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ) .٢/٣١١(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
ا هو قول اجلـويني يف , وهذ)٣/٣٥١(, وحكاه قبله الزركيش يف تشنيف املسامع )٣/٧٥٨(الغيث اهلامع   )٢(

 . » وليس ذلك من الفرض وإنام هو بناء « : , لكنه جعل البناء غري الفرض بقوله)٢/١٠١٠(الربهان 
 . , كام يف التشنيف والغيث »القياس « : وما بني املعقوفتني هكذا يف النسختني, وهو خطأ, والصواب
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ـــو أنَّ مـــاوعـــدَّ منهـــا القلـــبُ دَ  عَ
  

ــــامَ  )١( ]اســــتدلَّ [بــــه  كِ ــــهِ حُ ي  فعلَ
  

مــــا  فيهــــا عــــىل ذا الوجــــهِ إن تَقوَّ
  

ـــلَّام ـــنَ ان تُس ـــهُ أمكَ ـــمَّ معْ ـــنْ ثَ  مِ
  

ـــــدّ عَ طلقـــــاً يُ تُهُ وقيـــــلَ مُ  صـــــحَّ
  

ةِ  ــحَّ  )٢( ]مــا لَــهُ اســتَنَدْ [تســليمَ صِ
  

ـــلَ  ـــادٌ [وقي الَ )٣(]إفس ـــجَ س ـــدُّ مُ ع  يُ
  

ـــــبِّ  قُ ـــــارِ ذا تُ ـــــمَّ عـــــىل املُخت  الثُ
  

ــــهْ ضَ عارَ  مُ ــــرَ ــــد تســــليمٍ يُ  وعن
  

ــهْ  )٤( ]وقــادحٌ [ افِضَ ــمٌ رَ صْ ــفَ خَ لْ  إن يُ
  

د[وقيلَ   زورٍ عـىل كـلٍّ ولَـهْ )٥(]شـاهُ
  

  ...........................  
  

دَّ منها(    :)٧(هو نوعان )٦( )القلب(أي من القوادح ) وعُ
تدل عىل علتـه إحلاقـاً فوه بأن يربط املعرتض خالف قول املسخاص بالقياس, وعرَّ 

   
 .» استدالل « ): ب(يف   )١(
 .» لدليل اللذ أعد ا« : ٣٧٢يف مهع اهلوامع ل  )٢(
 .» إفساداً « : يف اهلمع  )٣(
 .» وقادحاً « : يف اهلمع  )٤(
 ., وهو الصحيح وزناً »ذو « : واهلمع» ب « يف   )٥(
, اللمـع )٣/٢٩٤(التلخـيص : انظر تعريف هـذا القـادح والكـالم يف حجيتـه وأقسـامه مـع األمثلـة يف  )٦(

ـــان )٢٣٥(ص ـــة )٢/١٠٣٢(, الربه ـــع األدل , املحصـــول )٥١٩(, املنخـــول ص)٢/٢٢٢(, قواط
, )٨/٣٤٤٩(, هنايـة الوصـول )٢٠٠(, منتهى السول واألمـل ص)٤/١٢٩(, اإلحكام )٢/٢/٣٥٧(

, )٤/٧٥(, كشـف األرسار )٢/٢٣٨(, أصـول الرسخيسـ )٢/٢٧٨(خمترص املنتهى مع رشح العضـد 
ــع التيســري  ــر م ــة , )٥/٢٨٩(, البحــر املحــيط )٢/٦٦٩(, إحكــام الفصــول )٤/٣٣١(التحري املعون

, اجلـدل البـن عقيـل )٢٧٤(, املنهـاج للبـاجي ص)٤٥٩(, املنتخل ص)٢٥١(, الكافية ص)٢٥٩(ص
 ) .  ٤٤٩(ص

األول منهام هو اخلاص بالقياس, وهو الذي عرفه به الـرازي وتبعـه البيضـاوي, واختـاره البـاجي وابـن   )٧(
اعلـم أن « : جود; لقول اهلنـديفورك, والثاين العام وهو الذي عرفه به صاحب األصل, وطريقة الرازي أ

: انظـر. »الذي يبحث يف القلب يف هذا املقام فإنام يبحث فيام يتعلق بالقلب املخـتص بالقيـاس دون غـريه 
, ٧٧, احلدود للباجي ص)٨/٣٤٥٠(,  هناية الوصول ٦٢, منهاج الوصول ص)٢/٢/٣٥٧(املحصول

 . ١٥٦احلدود البن فورك ص

: القادح اخلامس
 القلب

 



אאאאאFאE א 

 

 .باألصل الذي جعله مقيساً عليه
 −يف األصــح−وعـامٌّ يعــرتض بـه عـىل القيــاس وغــريه مـن األدلــة, وهـــو 

)وإن ) حكام(أي عىل املسـتدل ) فعليه(املسـتدل ) )١(به اسـتدلَّ  ما أن(املعـرتض ) دعو
كِم له باعتبار آخر هـو أن يبـني القالـب أن مـا  :, فقد رصح اآلمدي أن قلب الـدليل)٢(حُ

 .)٣(ذكره يدل عليه ال له, أو يدل عليه وله
) عـىل(واء كان ذلك يف القيـاس أو غـريه ـها, ســازع فيـأي يف املسـألة املتن) هاـفي(

, وخرج هبذا القيد ما إذا كان اسـتدالل املسـتدل )٥(يف كيفية االستدالل )٤( )ذا الوجهـ(هـ
استدالل املعرتض عليهـا بطريـق املجـاز, فـإن مثـل هـذا ال عىل املسألة بطريق احلقيقة و

ى قلباً   .)٦(يسمَّ
ما( :وقوله وَّ قَ ة يف إيراده عىل من تتمَّ  ,إن صحَّ  :أي) إن تَ ة التعريف, وأراد به أن اخلريَ

وجه املعارضة أو القدح للمعرتض, فإن كان مراده أين سلمت صحة الـدليل لكنـه يـدل 
ان معارضة, وإن كان مراده أن الدليل فاسد ال يتعلـق بـه كـلٌّ عىل ضدِّ ما يريد املستدل ك

, وعىل كل حـال  من الضدين وال أولوية ألحدمها عىل اآلخر فيبطل تعليقهام به كان قدحاً
هو قلب خيـرج منـه إبطـال مـذهب املسـتدل باملعارضـة أو القـدح, وتصـحيح مـذهب 

 .)١(املعرتض بدفع ما يدل عىل خالفه
, أي مع القلب )معه(إن صح, أي من أجل ذلك  :ا وهو قولناأي من هن) من ثم(و 

   
 .» استدالل « ): ب(يف   )١(
بَّه عىل النوعني األنصاري والعطار, انظر  )٢(  ) .٢/٣٥٦(أ, حاشية العطار /١٥٣حاشية األنصاري, ل: نَ
 ) .٤/١٣٣(اإلحكام   )٣(
, ثـم ذكـر قـول »ال له : وكان ينبغي إسقاط قوله« : ; لقول الزركيش»ال له « : حذف الناظم قول األصل  )٤(

 ) .٣/٣٥٢(تشنيف املسامع : انظر. اآلمدي الذي حكاه املصنف
 ) .٢/٣١١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
 ) .٣/٧٥٩(الغيث اهلامع    )٦(
 ) .٣١٢, ٢/٣١١(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )١(
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ـتُ (بنقل حركة اهلمزة إىل النـون ) أمكنَ اْن( /١٤٢ل/ أي ) صـحته(مـن التسـليم ) املَّ سَ
 .)١(صحة ما استدل املستدل به

واملراد صـحته يف الواقـع أو عنـد املعـرتض وال ينافيـه عـدم تسـليم  «: )٢(قال مجع
 .انتهى .»ن معنى عدم التسليم طلب الدليل عىل صحته أل ;املعرتض له كام سيأيت

إنه عليك ال لك إال بناء عىل تسـليم  :أين ال أقول )٣( ]حينئذٍ [وحاصل قول القالب 
, إذ ال يكون دليالً عليك إال حينئذ, فإن مل أسلم لتعلق الضـدين بـه فهـو ال  صحته ظاهراً

وبقي ما أنـا عليـه, إذ ال دليـل عـىل  يصلح دليالً عليك وال لك, وعىل كلٍّ بطل ما تدعيه
ما  «: خالفه أو دليلك يدل عليه, فقول الناظم عليه ال له, ال أنه ينطق  :الزم لقوله »إن تقوَّ

تسـليمها يف الواقـع مـع اعرتافـه  ]ظاهراً ال يمكنه[به املعرتض, وإنام كان تسليم الصحة 
 .)٤(ق الضدين بهلُّ عَ تَ بِ 

 تسليم صحة مـا لـه(أي القلب ) يعدّ (صحيحاً أم ال أي سواء كان ) مطلقاً  :وقيل(
 .)٥(أي صحة ما استدل به) استند

   
, وهـذا هـو »سـواء كـان صـحيحاً أو ال « : , ومتام كـالم املحـيل)٢/٣٥٧(رشح املحيل بحاشية العطار   )١(

ب إفسـاد للعلـة, أم هـو تسـليم لصـحتها مطلقـاً فيكـون هل القلـ: املذهب األول من املذاهب يف مسألة
 .معارضة, أم هو تسليم هلا عىل تقدير الصحة? اختار املصنف الثالث تبعاً لألصل وناظمه 

 ).٢/٣٥٦(ب, حاشية العطار /١٥٣حاشية األنصاري, ل: منهم األنصاري والعطار, انظر  )٢(
 ) .ب(سقطت من   )٣(
 « :, وما بني املعقوفني فيه سقط يف النسختني, ونـص الرشـبيني) ٢/٣١٢(ين ت الرشبيني عىل البناتقريرا  )٤(

 . » ألنه ال يمكنه
يعني أنه يسلم صحته ثم يعارضه بام هو أرجح عنده, وهذا معنـى اختيـار بعضـهم أنـه معارضـة ولـيس   )٥(

نسبه الفتـوحي , وهذا القول نسبه الشريازي إىل بعض الشافعية, و)٥/٢٩٠(البحر املحيط : بإفساد, انظر
, اجلـدل البـن عقيـل )٢/٩٢٠(رشح اللمـع : إىل األكثر, وهو املختار عند األصوليني من احلنابلة, انظر

, رشح الكوكــب املنــري )٣/٩٤٣(, روضــة النــاظر )٤/٢٠٢(, التمهيــد أليب اخلطــاب )٤٥١(ص
)٤/٣٣٢. ( 
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فهم هذا القائل أن املـراد بكونـه غـري صـحيح أن الـدليل  «: )١(قال بعض املحققني
ـين به, وحيث جعله عليه فهـو مُ دَّ فاسد ليشء آخر غري تعلُّق الضِّ  لصـحته, ولـيس  مٌ لِّ سَ

ه تعلق به الضـدان, وجعلـه دلـيالً عليـه هـو املحقـق لتعلـق كذلك, بل املراد بإفساده أن
الضدين, فإن كان التسليم موجوداً من حيث الظاهر فمراده املعارضة وإال فاملناقضة كـام 

 . » مرّ 
ألن القالـب مـن  )٢( )مسـجال(أي القلـب ) يعدُّ (ملا استدل به ) إفساد(هو ) وقيل(

 .)٣(كان صحيحاً  مفسد له وإن ]غري[حيث مل جيعل ذلك للمستدل 
ـلُّ عَ له إن كان معناه أنه ال يصـح تَ  ]هلَ عْ جَ [ وفيه أنَّ  « )٤( :قال بعض املحققني  ;ه بـهقُ

, وإن كـان معنـاه أنـه دليـل  ;ألنه يلزم تعلق الضدين به فهو مفسد ألنه أبطل كونه دلـيالً
د بـل صحيح بناء عىل تسليم صحته ظاهراً لكنه إنام يدل عىل ضد ما تدعيه فهو غري مفس

د األمرين موكول إىل رأي املعـرتض, معارضة, وهي ال تفسد العلة كام تقدم, واختيار أح
 . » وليس كذلك كام تقرر ,ثم إن هذا القائل فهم أيضاً أن الصحة والفساد يشء خارج

ـبِّال(القــلب ) ذا(من إمكـان التســليم مـع القــلب ) ثم عىل املختــار( قُ فعـل ) تُ
   
 ) . ٢/٣١٢(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )١(
هو املختار عند بعض الشافعية, نسبه إليهم الشريازي واختاره هو وتلميذه أبو الوليد الباجي,  وهذا القول  )٢(

وأما ما نسبه أبو الوليد إىل شيخه الشريازي من القول بأنه معارضة فقد محله عىل ما إذا كان القلب بـبعض 
, إحكـام )٢/٩٢٠(, رشح اللمـع )٢٣٥(اللمـع ص: انظـر. أوصاف العلة, وحكى عن شيخه أنه ذكره

 ) . ٢٧٥(, املنهاج للباجي ص)٢/٦٦٩(الفصول 
, يقـال»مسـجال « : وقول النـاظم القـاموس املحـيط : أطلقـه, انظـر: أسـجل األمـر هلـم: , أي مطلقـاً

 ) .١٣٠٩(ص
ألن القالب من حيث جعلـه عـىل املسـتدل « : , ونص الدليل عنده)٢/٢٧٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(

, ومن حيث مل جيعله له مفسد له وإن كان صحيحاً مسلم لصحته وإن مل وبه يتبني أن ما بني »  يكن صحيحاً
 .املعقوفتني زيادة مفسدة للمعنى, ولعلها سبق قلم 

ونـص , وما بـني املعقـوفتني فيـه سـقط خمـل يف النسـختني,  ٢/٣١٢هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين  )٤(
 .الخ » .. وفيه أن عدم جعله « : الرشبيني

اخلالف يف حجية 
 القلب
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 .)١(ل, أي مقبولماضٍ مبني للمفعو
فيجــاب عنــه ) معارضــةً (ذا القلــب ) يــر(أي لصــحة الــدليل ) وعنــد تســليم(

ـخصـم رافِ (أي يوجد ) فَ لْ وقادح إن يُ (بالرتجيح  م ذلـك, وعـىل كـال يسـلِّ  مل بـأن) هُ ضَ
 .)٢(التقديرين فهو مقبول

إقامة الدليل عىل خـالف مـا أقـام الـدليل عليـه  :واعلم أن املعارضة يف االصطالح
 .صماخل

, وإال فـإن كانـت صـورته  ودليل املعارض إن كان عـني دليـل املعلـل سـمي قلبـاً
 .)٣(كصورته سمي معارضة باملثل, وإال فمعارضة بالغري

  :ويمتاز القلب عن مطلق املعارضة بأمرين «: قال الصفي اهلندي
 .أنه ال يمكن فيه الزيادة يف العلة, ويف سائر املعارضات يمكن :أحدمها
ألن أصل القالب وفرعه  ;وجود العلة يف األصل والفرع ]مع[أنه ال يمكن  :والثاين

 .)١( » مها أصل املستدل وفرعه, ويمكن ذلك يف سائر املعارضات
   
أن اخلالف يف سامع القلب مبني عىل إفساده للعلة أو صـحة  −تبعاً للنظم وأصله–يفهم من كالم املصنف   )١(

وعكـس طريقـة الشـيخ أيب إسـحاق يف ) ٤/٢٠٤(تسليمها, وهي موافقة لطريقة أيب اخلطاب يف التمهيد 
ا قلنـاه وأن القلـب سـؤال إذا ثبـت مـ« : , فإنه بعد أن ذكر اخلالف يف صحته قال)٢/٩٢٠(رشح اللمع 

 .  » .. صحيح فهل طريقه طريق اإلفساد لعلة املعلِّل, أم طريقه طريق املعارضة ? اختلف أصحابنا فيه 
وقبوله مذهب معظم األصوليني, حكاه عنهم القايض أبوبكر واختاره هو والشيخ أبو إسـحاق والبـاجي   )٢(

 . » املشهور أنه نوع معارضة « : ل الزركيشوابن عقيل وأبو اخلطاب والرازي وابن احلاجب, وقا
, )٤٤٩(, اجلـدل البـن عقيـل ص)٢٧٤(, املنهـاج ص)٢٣٥(, اللمع ص)٣/٢٩٧(التلخيص : انظر

, البحر املحيط )٢/٢٧٨(, خمترص املنتهى مع رشح العضد )٢/٢/٣٥٨(, املحصول )٤/٢٠٤(التمهيد 
)٥/٢٩٢ . ( 

 ) .٢٠١(هبذا التعريف مع تقسيمها هذه األقسام صسبق للمصنف تعريف املعارضة يف االصطالح   )٣(
, كام يف هناية الوصـول وتشـنيف »منع « , وما بني املعقوفتني خطأ, والصواب )٨/٣٣٥٢(هناية الوصول   )١(

 ) .٣/٧٦٣(, والغيث اهلامع )٣/٣٥٦(املسامع 
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 )١(فهـو غـري مقبـول) عىل كلٍّ وله( /١٤٣ل/يشهد ) ذو زور(هو شاهد ) :وقيل(
يشـء واحـد وهـو ألنه شهد بالنفي واإلثبـات ل ;كام استفيد من وصفه بكونه شاهد زور

 .)٢(الستحالته ;دليل املستدل, وذلك باطل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٤٦٨(املنتخل ص ,)٥١٩(املنخول ص: باطل, وهو اختيار الغزايل, ونسبه إىل املحققني, انظر: أي  )١(
, وقـال » وال معنـى لكونـه شـاهد زور إال كونـه شـاهداً بالباطـل « : , وقـال)٢/٣٥٨(حاشية العطار   )٢(

دُّ بأن مـا هنـا غـري مقبـول « : األنصاري رَ , ويُ , وقد مرَّ اعرتض بأن هذا القول عني القول بأنه إفساد مطلقاً
, حاشـية األنصـاري, » إلفسـاده دليـل املسـتدل  قـادح;] وال قادح; ألنه شـاهد زور, ومـا مـرَّ مقبـول[
أ, وما بني املعقوفتني ساقط من نسخة احلاشية التي تيرس الرجوع إليها, واسـتدركته مـن حاشـية /١٥٤ل

 . العطار
هناك مذهب ثالث مل يذكره املصنف وهو مذهب اجلويني, وحاصله أنه إن كـان مضـمون القلـب : تنبيه

لعلة من طريق املعنى فهو ممنوع, وإن كان مضمونه تعرضـاً مـن طريـق تعرضاً لطرد ال يناسب مضمون ا
 ).٢/١٠٤٠(الربهان . املعنى فهو مسموع
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.............................. 
  

ـــهْ  لَ ِ األوَّ ـــنيَ كمتَ  حِ ـــدَ ـــو إلح  وه
  

ــــاتصــــحيحُ رأيِ ذي اعــــرتاضٍ إ  مَّ
  

ــــا ــــلِ رأيِ مســــتدلٍّ أُمَّ  )١(مــــع بَطْ
  

ــــالَ ضِ ــــن تُفوُ ــــعِ م ــــا يف بي  كقولنِ
  

ــالَ  )٢( ]بغــريٍ [عقــدٌ   عــن واليــةٍ خَ
  

َفـــال يصـــحُّ مثـــلُ مـــا لـــو اشـــرت 
  

ــــا َ ــــحُّ كالرشِّ ــــدٌ فيص ــــال عق  يق
  

ــــ ـــثٌ:أوْ ال كَ ـــذاتْ  لُبْ  ال يكـــونُ بال
  

ــــاتْ  ف رَ ــــوفِ عَ ــــلُ وق ــــادةٌ مث  عب
  

ـــالُ  ـــتمّ )٣(]يف الصـــيامِ[يق ـــهِ مل ي  في
  

ــمْ  لِ ــد عُ ــوفِ ق ــام ذا يف الوق ــاً ك  رشط
  

ـــــتدلّ ـــــالُ رأيِ املُس ـــــانيهام إبط  ث
  

ـــتقلّ  س ـــوءٍ مُ ـــوُ وض ـــةً عض  رصاح
  

ــــقُ ــــا ينطلِ ــــلُّ م ــــى أَقَ فَ ــــام كَ  ف
  

ـــهِ ـــقُ  )٤( ]إســـمٌ [علي لْحَ  إذ بوجـــهٍ يُ
  

ــــعْ بعِ امتَنَ ــــالرُّ ــــديرُ ب ــــالُ فالتق  يق
  

ـــــعْ  قَ ا يَ امِ ذَ ـــــااللتزَ  كالوجـــــهِ أو ب
  

ـــــحّ يَصِ ـــــةِ يشءٍ فَ ـــــد معاوض  عقُ
  

ضَ  ـوَّ هل مـا عَ عْ جِ ـنْ [مَ مَ هْ كَ حْ ] بـِ  )٥(نُكـِ
  

 يقــــــالُ فاخليــــــارُ للرؤيــــــةِ الَ
  

طِ  َ ــــرتَ  اْذ ذا يف النكــــاحِ أُمهِــــال يُشْ
  

 :أي القلب قسامن, وكلُّ قسمٍ منهام فيه قسامن, فهي أربعة) وهو( 
 .لتصحيح مذهب املعرتض مع اإلبطال رصاحة :األول
 .التزاماً  :والثاين

   
 ): ٣٧٤(يف مهع اهلوامع ل  )١(

 تصـــحيح رأي ذي اعـــرتاض ثـــامَّ
  

ـــــ  ايبطـــــل رأي مســـــتدل أمَّ
  

ــــحا ــــأن يرص ــــة ب ــــا رصاح  إم
  

 بــالرأي يف اســتدالله الــذي انتحــى
  

 

 .» لغري « : يف مهع اهلوامع  )٢(
 .» فالصيام « : يف مهع اهلوامع  )٣(
 ., وهو الصحيح; إذ ال رضورة معه إىل قطع مهزته »االسم « : يف اهلمع  )٤(
 .» مثل من « : ومهع اهلوامع) ب(نص ما بني املعقوفتني يف   )٥(

 أقسام القلب
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 .إلبطال مذهبه رصاحة :والثالث
 .التزاماً  :والرابع

 :إلحد حكمتني( :وقد بينها بقوله
ـا(يف املسـألة ) ذي اعـرتاضٍ (أي مذهب ) ح رأيتصحي( :منهام) األولة بكرسـ ) إمَّ

ا(فيها رصحياً ) رأي مستدل(أي إبطال ) لِ طْ مع بَ (اهلمزة وتشديد امليم, حرف تفصيل  ) أُمَّ
, والنائب عن الفاعل ضـمري  ,بضم اهلمزة وتشديد امليم دَ فعل مبني  للمفعول بمعنى قُصِ

) يف(−أيتهـا الشـافعية−)كقولنـا(لـك واأللـف لإلطـالق, وذ ,)١(»تصـحيح«يعود عىل 
ـال(االستدالل عىل منع  ضَ وْ فَ نْ تَ وهـو من مل يكن ولياً وال وكيالً وال أصـيالً يف  )٢( )بيعِ مَ

مثل ما (ذلك العقد ) خـال فال يصـح(ونيـابة ) عن واليـةٍ  غريٍ (حقِّ ) عقـد بـ( )٣( :العقد
مـن جانـب املعـرتض كـاحلنفي) يقال(الفضويل, فإنه ال يصح ملن سامه, فـ ) لو اشرت: 

أي رشاء الفضـويل, فيصـح لـه ) افيصحُّ كالرشِّ (بحق الغري خال عن والية ونيابة ) عقدٌ (
, لكن حمله إذا مل يشرت بعني مال مـن عقـد )١(وتلغو تسميته لغريه, وهو أحد وجهني عندنا

الـوجهني إلغـاء  نمـاشرتيت له كذا بكذا, والراجح  :له ومل يضف العقد إىل ذمته بل قال

   
 ) .١٣٩١(ص» أمَّ « القاموس املحيط, : انظر  )١(
حد قويل الشافعي يف اجلديد, ورواية عن أمحد هـي املـذهب ذهب الشافعية إىل بطالن بيع الفضويل, وهو أ  )٢(

عند احلنابلة, وذهب احلنفية واملالكية إىل أنه صحيح موقـوف عـىل إجـازة املالـك, وهـو قـول  الشـافعي 
 . القديم وقوله الثاين يف اجلديد والرواية األخر عن أمحد 

, فـتح القـدير )١٦٣(الفقهيـة ص , القـوانني)٣/١٥٧(, كشاف القنـاع )٢/١٥(مغني املحتاج : انظر
 ) .٩/٣١٢(, املجموع )٤/٢٧١(, اإلنصاف )٧/٥١(

, كشـاف )١٦٧(, التعريفـات ص)٥٥٩(التعـاريف للمنـاوي ص: انظر تعريـف الفضـويل يف العقـد يف  )٣(
 ) .٣/٤٥٩(اصطالحات الفنون 

) ٥٠٦(روضة الطالبني ص: انظر. له يقف عىل إجازة املشرت: ىل القديموهذان الوجهان عىل اجلديد, وع  )١(
. 
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 .)١(العقد
هـو  :)٢(قول احلنفي املشرتط للصوم يف االعتكـاف) كـ(مع اإلبطال رصحياً ) أو ال(

فإنـه عبـادة بضـميمة اإلحـرام, ) ال يكون بالذات عبادة مثل وقوف عرفـات(فـ ) لبث(
, )٣(فكذلك االعتكاف يكون عبادة بضميمة عبادة إليه وهي الصـوم, إذ هـو املتنـازع فيـه

إذ لـو رصح بـه مل جيـد لـه أصـالً يقـاس  مكن املستدل من الترصيح باشـرتاطه;مل يتلكن 
أي يف ) الصـيام فيـه(اشـرتاط ) يف(مـن جانـب املعـرتض كالشـافعي ) يقـال(فـ  )٤(عليه

) يف الوقـوف(أي أن اشرتاط الصيام مل يتم ) كام ذا(فإنه لبث  ;له) مل يتم رشطاً (االعتكاف 
ح مـذهب نفسـه وهـو عـدم فإنه ال يش) قد علم(بعرفة  ب صـحَّ رتط فيه الصيام, فالقالـِ

ألن الصـوم الزمٌ  ;اشرتاط الصيام يف االعتكاف, ودلَّ عىل بطالن مـذهب اآلخـر التزامـاً 
عنده يف االعتكاف, ففيه إبطال ملـذهب اخلصـم وهـو اشـرتاط الصـوم ومل يرصـح بـه يف 

 .)٥(الدليل
مـن ) املستدل رصاحة(مذهب  /١٤٤ل/أي ) إبطال رأي(أي احلكمتني ) :ثانيهام(

ض ملذهب املعرتض, فال يقال ألن ما تقـدم فيـه إبطـال  ;إن هذا تكرار مع ما مرّ  :غري تعرُّ
 مذهب املستدل بالرصاحة ولكن تعرض فيه ملذهب املعرتض, واملراد بالرصـاحة الداللـةُ 

   
, »وهو األوىل; ألن الكالم يعترب مجلة, وهو مل يشرت لنفسه شيئاً أصالً « ): ٣/٢٣(لقول الغزايل يف الوسيط   )١(

فسـاد جلميـع الصـيغة ملـا ذكـر, وانظـر كـالم الغـزايل يف حاشـية  −مثالً –يعني أن فساد اإلضافة إىل زيدٍ 
 ) .٢/٣٥٨(عطار , حاشية ال)أ/٢٤(األنصاري, القياس, ل

ذهب احلنفية واملالكية إىل اشرتاط الصيام لالعتكاف, وهو قول قديم للشافعي ورواية عن أمحـد, وذهـب   )٢(
, خمترصـ خليـل مـع التـاج )٢/٣٩٠(اهلداية مع فـتح القـدير : انظر. الشافعية واحلنابلة إىل عدم اشرتاطه

 ) .٢/٣٤٧(, كشاف القناع )٣٤٨(, روضة الطالبني ص)٣/٣٩٥(واإلكليل 
 ) .٢/٣١٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 ).٢/٣١٥(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٤(
 ).٢/٣١٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
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 , )١(بدليل مقابلتها بااللتزام ةُ يَّ قِ ابِ طَ املُ 
نافية ) عضـو وضـوء مسـتقل فام(هو  :)٢(مسـح الرأسوذلك كأن يقول احلنفي يف 

 إذ(بقطع اهلمزة للوزن, أي اسم املسح فقـط ) أقلُّ ما ينطلق عليه إسمٌ (يف مسحه ) كفى(
 :من جانب املعرتض كالشـافعي) يقال(والوجه ال يكفي يف غسله ذلك, فـ ) يلحق بوجهٍ 

ال يتقـدر ) امتنع كالوجه(حه بسكون الباء, يف مس) فالتقدير بالربع(عضو وضوء مستقل 
رصحيـاً وإن مل  −وهـو تقـديره بـالربع  − ذهب املستدليف غسله بالربع, ففي هذا إبطالٌ مل

 .)٣(يرصح به يف االستدالل
أي إبطال مذهب املستدل, كقول احلنفـي ) بااللتزام ذا يقع(مل يكن رصحياً بل ) أو(

 :املعقـود عليه, وهذا معنى قولـهبدون رؤية ) عقد معاوضة يشء فيصح( :يف بيع الغائب
ح(به ) جهل ما عوَّض(بسـكون العني ) معْ ( بالبنـاء للمفعـول, أي املـرأة ) مثل مـن نُكـِ

من جانب املعـرتض كالشـافعي ) :يقال(املنكوحة, فإن النكاح يصح مع عدم رؤيتها, فـ 
و عربَّ بـه لكـان أي ال يثبت فيه, فاملراد باالشرتاط الثبوت, ول) فاخليار للرؤية ال يشرتط(

أوىل, فإن القائل به يقول بثبوته عند الرؤيـة ال أنـه يشـرتطه يف العقـد فيصـح عنـده بيـع 
 .)١(الغائب مع اجلهل به, لكن إذا رآه املشرتي يثبت له اخليار

   
داللـة : هي داللة اللفظ عىل متام ما وضع له, وداللـة االلتـزام: , وداللة املطابقة)٢/٣٥٩(حاشية العطار   )١(

, خمترص ابـن )١/٣٢(, اإلحكام )١/١/٢٩٩(املحصول : انظر. عنى الزم لهاللفظ عىل أمر خارج عن امل
, )١/٨١(, التحريـر مــع التيســري )٢/٣٧(, البحــر املحــيط )١/١٥٤(احلاجـب مــع رشح األصـفهاين 

 ).٦(, إيضاح املبهم ص)١٠٤(التعريفات ص
مـا ينطلـق إىل أن املجـزئ  ذهب احلنفية إىل أن املجزي يف مسح الرأس يف الوضوء الربع, وذهب الشافعية  )٢(

اهلداية مـع فـتح : انظر. , ومذهب املالكية واحلنابلة وجوب مسح مجع الرأسةٍ عليه االسم ولو بعض شعر
 ).١/٩٨(, كشاف القناع )٧(, خمترص خليل ص)٢٥(, روضة الطالبني ص)١/١٧(القدير 

 ).٢/٣٥٩(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٣(
أ, وقد سبق بيان اخلـالف الفقهـي /١٥٤و نحو مما يف حاشية األنصاري, لوه) ٢/٣٥٩(حاشية العطار   )١(

 ) .٤٨٥(هنا ص 
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, فنفي خيـار الرؤيـة )١(فال يثبت فيه اتفاقاً ) يف النكاح أمهال(أي خيار الرؤية ) اْذ ذا(
 .)٢(ء صحته, إذ القائل هبا يقول بثبوتهيف ذلك يلزم انتفا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 ).٢/٣٥٩(حاشية العطار   )١(
ونفـي االشـرتاط يلزمـه نفـي  « :, وعبارته أوضح , وهـذا نصـها)٢/٣٥٩(ة العطار يرشح املحيل بحاش  )٢(

 . »الصحة 
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ـــفُ  لْ ـــي[ومنـــهُ خُ فِ لْ )١(]القـــايضِ فيـــهِ يُ
 

  

ــــي ــــبَ املُســــاواةِ كقــــولِ احلنفِ لْ  قَ
  

ـــــبْ ـــــال جتَ ـــــعٍ ف ـــــارةٌ بامئ  طه
  

ـــــــبْ  لِ يَنقَ  نِيَّتُهـــــــا كـــــــنجسٍ فَ
  

هــــــا واجلامــــــدُ  فيســــــتويْ مائعُ
  

.........................  
  

خلـف (لب الذي إلبطال مـذهب املســتدل بـااللتزام فيقبــل أي ومن الق) ومنه( 
ه ) فيـه(أيب بكـر البـاقالين ) القايض ـ) فيلْ يُ (أي يف ردِّ  )٣( )قلـب املسـاواة( )٢(ـدأي يوجِ

وهو أن يكون يف جهة األصل حكامن أحدمها منتفٍ عن جهة الفرع اتفاقاً واآلخر خمتلـف 
فتجـب  :إحلاقـاً لـه باألصـل فيقـول املعـرتضفيه فيثبت املستدل املختلف فيه يف الفـرع 

 :التسوية بني احلكمني يف جهة الفرع كام وجبت بينهام يف جهة األصـل, وقـد مثلـه بقولـه
ال جتب ) نيَّتها كنجس(فيها ) طهارةٌ بامئع فال جتب(يف الغسل والوضوء ) :كقول احلنفي(

ألنـا نقـول  ;هذا الكالم عليه) فينقلب(يف الطهارة عنه النية بخالف التيمم جتب فيه النية 
منهـا, كالنجاسـة ) واجلامـد(أي املائع من آلة الطهارة ) فيستوي مائعها( :معرتضني عليه

السابق وغريه, وقد وجبت النية يف التيمم  /١٤٥ل/يستوي مائعها وجامدها يف حكمها 
 .)٤(فتجب يف الوضوء والغسل

−حدَ احلكمـني يف جهـة األصـل, فإن أ)١(ووجه التسمية باملساواة واضح من املثال
, واآلخر−عدمَ وجوب النية يف الطهارة باجلامد عدم وجوب −منتفٍ عن جهة الفرع اتفاقاً

فتجب  :وهو خمتلف فيه, فيثبته املستدل يف الفرع, فيقول املعرتض−النية يف الطهارة باملايع
   
 .» الباقالين يفي « ): ٣٧٤(يف مهع اهلوامع ص  )١(
, ونســبه البــاجي إىل بعــض أصــحاب الشــافعي, )٢/١٠٥٤(, الربهــان )٣/٢٩٩(التلخــيص : نظــرا  )٢(

: انظـر. والزركيش إىل أيب القاسم  ابن كج واألستاذ أيب منصور وابن السمعاين وطائفة, وهو قول احلنفيـة
 التحرير مع التيسـري) ٤/٨٦(, أصول البزدوي مع كشف األرسار )٥/٢٩٥(, البحر )٢٧٧(املنهاج ص

 ).٢/٢٢٢(قواطع األدلة : , وانظر)٤/١٦٤(
 ).٥/٢٩٥(, البحر املحيط )٤/٢١٥(, هناية السول )٤/٤٧٠(رفع احلاجب : انظر تعريفه يف  )٣(
 ).٢/٣١٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
 ).٢/٣٦٠(رشح املحيل بحاشية العطار   )١(

 قلب املساواة
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 .)١(التسوية بني احلكمني يف جهة الفرع كام وجبت بينهام يف جهة األصل
ه القايض ألنه ال يمكن الترصيح فيه بحكم العلة, فإن احلاصـل يف األصـل و إنام ردَّ

نفي ويف الفـرع إثبـات, أال تـر أن املسـتدل يعتـرب الوصـفني يف األصـل واملعـرتض ال 
 ?)٢(يعتربمها بمقتىض القلب

والشـيخ أيب  )٥(وإمـام احلـرمني )٤(كاألسـتاذ )٣(لكن املختار الذي عليـه األكثـرون
ألن القياس عىل األصل إنام هو من حيث عدم االختالف وهـو ثابـت  ;القبول )٦(إسحاق

إذ هـذا االخـتالف غـري منـافٍ  يف األصل الصحة ويف الفـرع عـدمها; فيه فال يرض كونه
, تأمل عِل جامعاً  .)١(ألصل االستواء الذي جُ

   
, )٢/١٠٤٨(الربهان : ه مثاالً آخر يف, وانظر ل)٢/٢٦٠(ب, حاشية العطار /١٥٤حاشية األنصاري, ل  )١(

, ومثاالً ثالثـاً يف املنهـاج )٥/٢٩٥(, البحر املحيط )٨/٣٤٥٥(, هناية الوصول )٢/٢/٣٦٣(املحصول 
 ).٢٧٦(ص

, وحاصـل دليلـه يف التلخـيص )٤/٤٧١(ذكر هذا الدليل للقايض صـاحب األصـل يف رشح املخترصـ   )٢(
القالب بالتسوية حكم اليشـء مـن ضـده, وهـذا ال يصـح, استيفاء  −أي قلب املساواة–أنه ): ٣/٢٩٩(

أن حكم القياس أن يوجد اليشء من مثله ونظـريه, فأمـا أن « :  −)٢/٩٢٢(كام يف رشح اللمع –وتقريره 
 .» يوجد اليشء من ضده ويقتضيه فال 

ي, وهـو , واختاره الرازي والبـاجي واهلنـد)٤/٤٧١(عزاه إىل األكثر صاحب األصل يف رشح املخترص   )٣(
, املنهاج للبـاجي )٢/٢/٣٦٣(املحصول : الصحيح عند القايض أيب يعىل وابن عقيل وأيب اخلطاب, انظر

 ).٤/٢٠٨(, التمهيد )٤٥٢(, اجلدل ص)٥/١٥٢٥(, العدة )٨/٣٤٥٥(, هناية الوصول )٢٧٧(ص
 ).٢/٢/٢٦٤(أيضاً املحصول : , وانظر)٤/٤٧١(رفع احلاجب   )٤(
 ) .٢/١٠٤٩(الربهان   )٥(
 ) .٢٦٠(, املعونة ص)٢/٩٢٢(رشح اللمع   )٦(
 ) .٢/٣١٥(, تقريرات الرشبيني )٤/٤٧١(رفع احلاجب : انظر  )١(
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...................................  
ــــــــ هُ شــــــــاهدُ [ وهللا إىل نَ مْ ضِ

ــــــ ــــــو أن يُ وهــــــ نَّ جَ رِ ليخُ امَ لِّ سَ
ـــ كـــام يقـــولُ  يف صـــاصِ القِ  بُ موجِ

ـــــ ـــــايفِ غالِ  لُ يقتُ ـــــال ين ـــــاً ف ب
ــــالُ  ــــ يق ــــاالنتِ  منا انعــــدامِ لَّ سَ افَ

ــــــاوتِ  ــــــال ةِ الوســــــيلَ  وكتف ف
ـــلَّ  ـــالُ سَ ـــنْ ميق ـــ نَا ولك ـــا لَ مْ زِ م

ـــمجيعُ  ـــا ثُ ـــا انْ  وجـــودُ  مَّ ه ـــقَ م ىضَ

ــــولُ   ــــ والق ــــا ورادُ  بِ باملوجَ منه
ــــولِ  ــــوابُ  هِ ولرس ــــ ج ــــا خَ الم

ــا دَ  ــ لَّ م ــ نْ مَ ــىل النِّ ــ اعِ زَ ع )١( ]امَ مَّ صَ
ــلِ  ــ قت ــ لِ املثقَّ ــ[ دَ عَ ــام يفِ )٢( ]يب

ــــصَ قِ  ــــالفِ  كــــاحلرقِ  هُ اصَ يف اإلت
ــــمل قُ  بــــلْ  ــــباقتِ  تَ لْ ــــوَ  هِ ائِ ضَ )٣(افَ

ـــــ ـــــذْ  هُ يمنعُ ـــــ كاللَّ ـــــال هْ لَ سِّ تُوُ
ـــ ـــنْ عٍ أن يَ مـــانِ  امِ اهنـــزَ  نِ مِ )٤(مْ زِ هَ
ـــ ـــ نَ مِ َ ـــ طِ ائِ الرشَّ ـــقتَ ا واملُ ذَ لِ )٥(ىضَ

ب( مـة غـري  عـن[ , أي ما أوجبه دليـل املسـتدل)١(بفتح اجليم) والقول باملوجَ مقدِّ
   

 : ٣٧٥البيتان يف مهع اهلوامع ل )١(
ــــا ْ رجعن ــــنيِ ــــا يف لَ ــــاهده م  ش

  

 إىل املدينـــــــــة ليخرجنَّـــــــــا
  

 مــــع اجلــــواب وهــــو أن يســــلام
  

ـــام ـــدليل أفه ـــا ال ـــزاع م ـــع الن  م
  

 

 ., وهو الصواب, وما يف النسختني تصحيف واضح »تلف بم« : يف مهع اهلوامع  )٢(
 : يف مهع اهلوامع  )٣(

ــــفِ ــــايف منت ــــلمنا التن ــــال س  يق
  

 يقــــال ســــلمنا التنــــايف منتــــفِ 
  

 

 : يف مهع اهلوامع  )٤(
.......................  

  

 مـــن انعــــدام مـــانع أن ينعــــدم
  

 

 : يف مهع اهلوامع  )٥(
ـــا انتيضـــ ـــع ويلفـــي م  كـــل املوان

  

ـــ ـــايط ل ـــن الرش ـــم  ذا واملقتيض
  

 

وهـو مـن أحسـن وجـوه « : , وقـال الزركيشـ» هو من أقطع األسـئلة وأجودهـا : قيل« : قال ابن عقيل  )١(
   =,  انظر تعريف هذا القادح وأنواعه » االعرتاضات , وأكثر االعرتاضات الواردة عىل النصوص ترجع إليه 

: القادح السادس
بالقول   باملوجَ
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ب بكرس اجليم )وارد(أي من القوادح ) منها( )١(واقتضاه ]مشهورة خمافة املنع , وأما املوجِ
 .)٢(فهو الدليل, وليس مراداً هنا

, وهـذا )٣(ڇڳ ڳ   گ ) گ( ڇ :قولـه تعـاىل )ضــمن(أي القول باملوجـب ) شـاهده(
 ژ ڇ :من قول املنـافقني) ما خال(أي يف جواب ) جوابَ (  )  ڇڳ ڇ :إىل( :معنى قوله

, واهللا ورســوله واملؤمنــون  لُّ ذَ أي صــحيح ذلــك, لكــن هــم األَ  ڇ گگ ک          ک  )ک( ک    ڑ ڑ
 .)٤(, وخيرجهم اهللا ورسوله واملؤمنون منهازُّ عَ األَ 

ألن الواقع من املنافقني ليس استدالالً وإنام هـو  ;ودليلُه :وإنام مل يقل الناظم كأصله
م يف  جمرد إخبار, فال يكون يف اآلية تسليمُ دليلٍ مع بقـاء النـزاع, كـام أهنـام قـاال فـيام تقـدَّ

  =  
, املحصول )٥٠٧(, املنخول ص)٢/٢١٨(, قواطع األدلة )٢/٩٧٣(, الربهان )٣/٢٧٠(التلخيص : يف
, )٢٠٠(, منتهـى السـول واألمـل ص)٨/٣٤٥٩(, هناية الوصول )٤/١٣٥(, اإلحكام )٢/٢/٣٦٥(

ــد  ــع رشح العض ــى م ــيط )٢/٢٧٩(خمترصــ املنته ــر املح ــىل )٢٩٩, ٥/٢٩٧(, البح ــدة أليب يع , الع
, )١٤٣(, تقريب الوصـول ص)٤/٣٣٩(, رشح الكوكب املنري )٣/٩٥٤(, روضة الناظر )٥/١٤٦٢(

, )٤/١٢٤(, التحرير مع التيسـري )٤/١٤٨(, أصول البزدوي مع الكشف )٢/٢٦٦(أصول الرسخيس 
, املنتخل )٢٤٦(, املعونة ص)٦٤٦(, امللخص ص)١٦١(,  الكافية ص)٢/١٩٩(التوضيح ملتن التنقيح 

 ). ١٠٨(, الكاشف للرازي ص)٢٧٢(, املنهاج للباجي ص)٤٤٣(, اجلدل البن عقيل ص)٤٣٩(ص
, وما بني املعقوفتني زيـادة يف النسـختني عـىل )٣/٧٦٥(, الغيث اهلامع )٣/٣٦١(تشنيف املسامع : نظرا  )١(

التعريف مل أقف عليها يف يشء من مصادر املصنف وال يف غريها, وهي زيادة خملة بـاملعنى, ال أدري كيـف 
« : باملوجب, وهذا نصهأقحمت هنا, وإنام ذكرها صاحب األصل وغريه يف النوع الثالث من أنواع القول 

 ).٥٤(مجع اجلوامع ص» وربام سكت املستدل عن مقدمة غري مشهورة خمافة املنع فريد القول باملوجب 
أي بعمومه, بل املراد منه هنا القياس خاصة, وهبذا يتبني أن القـول باملوجـب لـيس خاصـاً بالقيـاس بـل   )٢(

): ٣/١٣٢(قال صاحب األصل يف رشح املنهـاج  يشمل القول بموجب الدليل قياساً كان أو غريه, وهلذا
, تشــنيف املســامع )٢/٢٧٩(رشح العضــد : , وانظــر أيضــاً »والقــول باملوجــب ال خيــتص بالقيــاس « 
 ).٣/٧٦٥(, الغيث اهلامع )٣/٣٦١(

 ).٨: (سورة املنافقون  )٣(
رشح املخترصـ : نظـرأ, وعبارته أحسن من عبارة املحيل  وأتـم, ا/٢٥٣الدرر اللوامع البن أيب رشيف ل   )٤(

 ).٢/٣١٦(بحاشية البناين 
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, أي ;العكس وشاهده ـبْ أَ  :ألن احلديث ال يدل عىل صحة االستدالل بـه مطلقـاً أو ال,  غُ لَ
زمهاوال عىل ذلك التفصيل بني مانع   .)١(علتني وجموِّ

لِّ (أي القول باملوجب ) وهو( سَ أي الدليل الذي استدلَّ به ) ما دلَّ (أي تسليم ) امأن يُ
ام( , فـاملراد تسـليم )٢(بأن يظهر عـدم اسـتلزام الـدليل ملحـلِّ النـزاع) من عىل النزاع صمَّ

يَّـل أن مـا ذكـره مقتىض ما جعله املستدل دليالً حلكمٍ مع بقاء اخلالف بينهام فيه, كأن يتخ
من النص أو القياس مستلزمٌ حلكم املسألة املتنازع فيها مع أنه غري مستلزم له فـال ينقطـع 

 .)٣(بتسليمه
هُ من القوادح ال ينايف تسليمه «: قال شيخ اإلسالم لُ ألنـه لـيس املـراد تسـليم  ;وجعْ

عى املستدل   » يف العلـة بل تسليم صحته عىل خالفه فهـو قـادح /١٤٦ل/الدليل عىل مدَّ
  :)٥(, وورد ذلك عىل ثالثة أنواع)٤(

 .وال يكون كذلك ]مالزم له[أن يستنتج املستدل من دليله ما يتوهم أنه حملُّ النزاع 
أن يستنتج منه إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ مذهب اخلصـم, واخلصـم يمنـع  :والثاين

   
 ).٤٧٨(, وانظر ما سبق ص)٢/٣١٦(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )١(
وعرفه املصنف بأنه تسليم الدليل مع بقاء النزاع, « : , وقال العراقي)٢/٣١٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

به بعضـهم; ألن تسـليم اخلصـم وتبع يف ذلك ابن احلاجب, وعربَّ البيضاوي بتسليم مقت ىض الدليل, وصوَّ
تشـنيف املسـامع : , وانظـر )٣/٧٦٥(الغيـث  اهلـامع » إنام هو ملقتىض الدليل وموجبه ال لنفس الـدليل 

 ). ٦٣(, املنهاج للبيضاوي ص)٢/٢٧٩(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد : , وانظر)٣/٣٦١(
إنه تسليم ما جعله املستدل موجـب : أوىل من قول املحصول وهذا احلدُّ « : , وقال)٤/٢٢٤(هناية السول   )٣(

اخلالف خلروج القول باملوجب الذي يقع يف غري القياس, وكأنه أراد تعريف ما يقع يف ] استبقاء[العلة مع 
, ألن الكالم يف مبطالت العلية  , وما بني املعقوفتني هي )٢/٢/٣٦٥(املحصول : , وانظر» القياس خاصةً

 ., وهو تصحيف, وقد صوبته من املحصول» استيفاء « : اإلسنوي يف نسخة رشح
 .ب/١٥٤حاشية األنصاري, ل  )٤(
أن ينصب املستدل دليله عىل حتقيـق مذهبـه, : األول: هذا تقسيم ابن احلاجب, وقسمه اآلمدي إىل قسمني  )٥(

, املخترصـ )٤/١٣٥(اإلحكـام : انظر. أن ينصب دليله عىل إبطال ما يظنه مدركاً ملذهب خصمه: والثاين
 ).٢/٢٧٩(مع رشح العضد 

أقسام القول 
 باملوجب
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 .أنه مأخذه
 .)١(أن يسكت عن مقدمة صغر غري مشهورة :والثالث

 قتل يف(املستدل الذي أوجب القصاص  أي) ب القصاصكام يقول موجِ ( :األولف
أي ) قصاصه بام يفي يقتل غالباً فال ينايف(قتل : أي) عدا(كالشافعي ريض اهللا عنه ) املثقَّل

فيثبت, وهو الفرع املقيس ال عدم املنافاة كام هو ظاهر العبارة, بل ذلك مـن تتمـة الـدليل 
ألهنا توهم أن مدخوهلا هو الفرع, كذا قالـه  ;ولو أسقط الفاء كان أجىلكام يعلم مما يأيت, 

 ]يقتـل[بـأن الفـرع القتـل بـام  )٤(به بعـض املحققـني, لكن تعقَّ )٣(وأقره مجاعة )٢(الربليس
) اإلتـالف يف( اإلحراق بالنار :أي) كاحلرق(واألصل القتل باإلحراق كام رصح به بقوله 

هو ثبوته, لكـن فـرض الكـالم أن املسـتدل اسـتنتج مـن  فإنه ال ينايف القصاص, واحلكم
ألنـه  ;فيثبـت القصـاص :الدليل ما يتوهم أنه ملزوم للمطالب فال يصح أن يقول حينئـذٍ 

 .حمل النزاع حقيقة
إن كان مراده أنه جزء منه فليس كذلك أو نتيجتـه فهـو  :» من تتمة الدليل « :وقوله

  .)٥(املطلوب عىل رأي املستدل
بـه, و  :من جانب املعـرتض كـاحلنفي) :يقال(فـ   سـلمنا انعـدام(إنـا نقـول بموجَ
َ (أي عدم املنافاة بني القتـل باملثقـل وبـني القصـاص ) االنتفا أهيـا املسـتدل ) قلـت بـل ملِ

هُ حملَّ النزاع, وكون اليشء ال ) وفا(أي أن القتل باملثقل يقتيض القصاص ) باقتضائه( كونُ
   
, وما بني املعقوفتني فيه سقط يف )٣/٣٦٢(أيضاً تشنيف املسامع : ب, وانظر/١٥٤حاشية األنصاري, ل  )١(

 .» أو مالزم له « النسختني, ونص احلاشية 
 ).٤/١٩٧(الشهاب عمرية يف حاشيته عىل رشح املحيل, حكاه عنه تلميذه ابن قاسم يف حاشيته   )٢(
 ).٢/٣٦١(, والعطار )٢/٣١٧(, والبناين )٤/١٩٧(منهم ابن قاسم يف حاشيته   )٣(
 .هو الرشبيني   )٤(
غـري » الفرع القتـل بـام يقتـل غالبـاً « : , وتعقبه جيد, لكن قوله)٢/٣١٧(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٥(

املعقـوفتني سـقط بعـده يف النسـختني صحيح, فإن هذا هو العلة, وأما الفرع فهو القتل  باملثقل, وما بـني 
 .» غالباً « : قوله
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 .)١(يقتضيهينايف اليشء ال يلزم منه أنه 
ـ) كـ( :الثاين) و(  تفـاوت(القصــاص يف قتــل املثقــل أيضــاً  بُ ما يقــول موجِ
) كــ( )٢(أي القصاص, والفاء زائدة يف اخلرب) يمنعه فال(من آالت القتل وغريه ) يلةالوس

ال(بحذف الياء وسكون الذال ) ذْ اللَّ (التفاوت يف  سِّ بالبناء للمفعول, أي املتوسـل ) له تُوُ
مـن ) يقـال(وهو النفس, فإنه ال فرق بني الصغري والكبري والرشـيف والوضـيع, فــ إليه 

أن التفاوت يف الوسيلة ال يمنع القصاص ) سلمنا(نحن نقول بموجبه و :جانب املعرتض
أي ) ينهـزم أن(واحـد ) مانع(أي بطالن ) من اهنزام لزم(نافية ) ولكن ما(امنع منه فليس ب

) ئط لـذامـن الرشـا وجـود مـا انقىضـ(ا لزم منه أيضـاً م) ثم(أي املوانع ) مجيعها(يبطل 
 .)٣(له مع أن ثبوت القصاص متوقِّف عىل مجيع ذلك) املقتيض(وجود ) و(القصاص 

 
 
 
 
 
 

النـزاع,  /١٤٧ل/ثم إن جواب القسم األول هو بيان أن ما لزم من الدليل هو حمل 
ف مراد ومعلـوم فـال يرضـ وجواب الثاين أن احلذف مع العلم باملحذوف جائز, واملحذو

   
 ).٤/١٣٦(اإلحكام : , وانظر له مثاالً آخر يف)٣/٧٦٦(الغيث اهلامع   )١(
وزيادهتا إما لرضورة الوزن, وإما عىل مذهب األخفش يف جواز زيادهتا عىل اخلرب مطلقاً خالفـاً لسـيبويه,   )٢(

, انظروأجازها الفراء ومجاعة إذا كان اخلرب أ  ).٢١٩(مغني اللبيب ص: مراً أو هنياً
فيجوز أال جيـب القصـاص لعـدم املقتيضـ لـه أو « : , قال العراقي)٢/٣١٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(

 ). ٣/٧٦٦(الغيث اهلامع : , انظر» فوات رشط أو ملانع آخر 
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 . فيه نظر −إنه ال يسمع− :, وما قيل)١(حذفه, واملجموع هو الدليل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
وضـعه يف غـري موضـعه فـأوقع يف , لكـن املصـنف )٢/٣١٨(هذا كالم الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )١(

الخ ال عالقة له بالثاين الـذي ذكـره املصـنف » ... وجواب الثاين أن احلذف « : اللبس, فإن قول الرشبيني
رشح : ومثل له, وإنام هو جواب الثالث الذي سبق ذكره, وهو أن يسكت عن مقدمة غري مشـهورة, انظـر

نوعان األول والثاين اللذان سلفا, وأراد بالقسم الثاين , ومراد الرشبيني بالقسم األول ال)٢/٢٨٠(العضد 
 ).٢/٣١٨(النوع الثالث, وانظر الباعث له عىل هذا التقسيم يف تقريره عىل البناين 
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ِاملُ  قــولِ يقُ صــدِى تَ فَ واملصــطَ  ضْ عــرتَ
ــــتَ واملُ  ــــرُ  لُّ دِ س ــــ هُ امَ بَّ ــــا سَ تْ كَ ن

ــــهــــا فَ عِ نْ مَ  خشــــيةَ  ــــوجَ مُ  لُ وقُ هْ بِ

ـي هُ ذِهذا الَّ  )١( ]ذِ خَ أْ ا مَ مَ [  ضْ رَ نـا عَ
ـــقدِّ ملُ ا عـــنِ  ـــ ةِ مَ تْ رَ هَ تَ ذو مـــا اشْ

ـــــــــــــــ ................... ايتِ يَ

أي تصـديقه يف ) تصـديق قـول املعـرتض( )٢(أي املختار من القـولني) واملصطفى(
نفيتـه ) هـذا الـذي(يف نفـي القصـاص ) مأخـذي(نافية, أي لـيس ) ما( :قوله للمستدل

 )٣(أي يف املثـال الثـاين) هنـا(قـود باستداللك تعريضاً يب يف منع التفاوت يف الوسيلة يف ال
ومن منافاة القتل باملثقل بالقصاص يف املثال األول, وذلك ألن عدالته متنعه مـن ) عرض(

, وألنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه, وربام ال يعرفه فيدعي أن ملقلـده )٤(الكذب يف ذلك
 .)٥(مأخذاً آخر

وهـو  ,ومقتىض الثـاين خالفـهثم مقتىض التعليل األول اشرتاط عدالته يف تصديقه, 
  .)٦(»اآليات«قضية إطالق الناظم كأصله, واستوجهه يف 

   
 . , وهو الصواب املوافق ملا يف الرشح »ما مأخذي « ): ب(يف   )١(
ق املعرتض يف قوله للمستدل: يف مسألة  )٢( دَّ باسـتداللك مأخـذي? القـول األول  ليس الذي نفيتـه: هل يُصَ

تصديقه, وهو املختار عند صاحب األصل وأتباعه تبعاً لآلمدي وابن احلاجب, واختـاره الفتـوحي وابـن 
ــر ــامم, انظ ــام : اهل ــع رشح العضــد )٤/١٣٧(اإلحك ــري )٢/٢٧٩(, املخترصــ م ــب املن , رشح الكوك

 ).٤/١٢٦(, التحرير مع التيسري )٤/٣٤٢(
 −وهلذا رصح بـه املصـنف–راجعة إىل املثال الثاين » هذا « أراد به أن إشارة األصل بـ »  ا هن« : قول الناظم  )٣(

قول املصنف هـذا  −يعني املحيل–فرسَّ « : أ, ونصه/١٥٥وقد تبع الناظم يف هذا األنصاري يف حاشيته, ل
املثـال الثـاين لكـان  فجعله راجعاً للمثال األول,  ولو فرسه بقوله من منع التفاوت يف الوسـيلة لريجـع إىل

, أما املصنف فقد وافق ابن قاسم يف أن مـا ذكـره الشـارح راجـع إىل املثـالني » أقرب وموافقاً لكالم غريه 
, وهلذا ذكر املثال األول أيضاً , وانظر وجه رجوعه إليهام يف حاشية ابن قاسم   ).٤/١٩٨(مجيعاً

 ).٢/٣١٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
, الغيـث اهلـامع )٣/٣٦٣(, تشنيف املسـامع )٤/٤٧٤(رفع احلاجب : , وانظر)٢/٢٧٩(ضد رشح الع  )٥(

)٣/٧٦٧.( 
 ).٤/١٩٩(حاشية ابن قاسم   )٦(

املختار قبول قول 
هذا : املعرتض

الذي نفيته أهيا 
املستدل 

باستداللك ليس 
 مأخذي 
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, وال منافـاة بـني هـذا )١(ألنه قد يعاند بام قاله ;ال يصدق إال ببيان مأخذ آخر :وقيل
ختار األول, إذ املراد أن ظاهره العدالة, ومن شأهنا انتفـاء الكـذب, املالتعليل وبني تعليل 

 .)٢(ألن الكذب ال ينافيها ;أنه قد يقعوهذا ال ينايف 
إن أكثر القول باملوجب من هذا القبيل خلفاء مآخذ األحكام, وقلَّ مـا يقـع  :)٣(قيل

 .حتريره غالباً  مِ دُّ قَ األول لشهرة حملِّ اخلالف, وتَ 
ربـام هنـا سـكت عـن (أي بقيـاس منطقـي ) املسـتدل( :الثالث ما ذكره بقوله) و(
اسـم موصـول بمعنـى  »ذو«أي التـي مل تشـتهر, فــ ) اشتهرت ذو ما(الصغر ) املقدمة

أي ) فقـول موجبـه(ح هبـا أي املقدمـة لـو رصَّ ) خشـية منعهـا( )٤(عىل لغة طـيء »التي«
ما هـو  :عليه, كام يقال يف اشرتاط النية يف الوضوء والغسل دُ رِ يَ  :أي) يأيت(السكوت عنها 

الوضـوء والغسـل قربـة,  :وهـي قربة يشرتط فيه النية كالصالة, ويسكت عن الصـغر
ما هو قربة يشرتط فيه النية, ولكن ال يلزم  نحن نقول بموجبه ونسلِّم أنَّ  :فيقول املعرتض

, فإن رصح املستدل بأهنام )٦(ألن املقدمة الواحدة ال تنتج ;)٥(اشرتاطها يف الوضوء والغسل
   
إذ  ربام كان مأخذه ذلك لكنـه « ): ٢/٢٧٩(, ونص تعليل العضد )٢/٣١٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

إلبطـال قـول املسـتدل, أي دون قصـد بيـان الصـواب,  , وعللَّه أيضاً اهلندي بأنه قد يورده قصداً » يعاند 
 ).٣/٣٦٣(, تشنيف املسامع )٨/٣٤٦٣(هناية الوصول : انظر

العدالة ظاهراً فيه نظر; فإن الكـذب : أي» الكذب ال ينافيها « : , ولكن قوله)٢/١٩٩(حاشية ابن قاسم   )٢(
, فاألوىل أن يق ألن احتامل الكذب ال ينافيها, فإن ثبت كان : ولإذا ثبت ناىف العدالة ظاهراً كام ينافيها باطناً
ق, ولعل هذا مراد ابن قاسم, واهللا أعلم  .منافياً هلا فال يُصدَّ

 ).٢/٢٧٩(قائله هو العضد يف رشح املخترص   )٣(
 ).١/١٥٣(أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك :  انظر  )٤(
 ).٢/٣١٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
ذكره الزركيش والعراقي واألنصاري, ومل يذكره املحيل والسيوطي والكوراين,  ولعـل تركـه هذا التعليل   )٦(

هو الصواب, فإنه ال شك يف أن هذا الدليل مؤلف من مقدمتني ال من مقدمة واحدة, إال أن املستدل رصح 
ليـه بالكرب منهام وسكت عن الصغر خشية املنع, ومثل هذا قد اصطلح اجلـدليون عـىل االعـرتاض ع

   =تشنيف املسـامع : بالقول املوجب اعتامداً عىل ظاهر الدليل دون باطنه, ومتسكاً بامللفوظ دون املضمر, انظر
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تسـليم للـدليل مـع بقـاء ألنه  ;)٢(, وخرج عن القول باملوجب)١(عليه منع ذلك دَ رَ قربة وَ 
 .)٣(حمل النزاع, وهذا منع للدليل

يِّ [وإنام  املسكوتة بغري املشهورة ألن املشهورة كاملـذكورة فيمنـع املعـرتض  )٤(]تدَ قُ
إال أن تكون متفقاً عليها فال يمكن منعها وإن رصح بذكرها, وهذا املنع ليس مـن القـول 

 .)٥(باملوجب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  =  

, رشح الكوكــب )٢/٣١٨(أ, رشح املحــيل بحاشــية البنــاين /١٥٥, حاشــية األنصــاري, ل)٣/٦٧٦(
 ).٦٥٣(, الدرر اللوامع ص)٢/٢٩٠(الساطع 

حاشـية البنـاين » إهنـام للنظافـة وال قربـة فـيهام : ة , كـأن يقـول املعـرتضمنع أهنام قرب: أي« : قال البناين  )١(
)٢/٣١٨.( 

 ).٢/٣١٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).٢/٣٦٢(حاشية العطار   )٣(
 .» قيَّد « ): ب(يف   )٤(
 ).٣/٧٦٧(الغيث اهلامع   )٥(
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................................ 
  

ــــــبَهْ  ــــــدحُ يف املُناَسَ ــــــا الق  ومنه
  

ـــــمِ ك ـــــا احلُ ـــــالحيةِ إِفْضَ  ويف صَ
  

ـــبَاطِ  هِ ويف انضِ ـــدِ ـــمِ [لقَص لْ  )١( ]العِ
  

ـــــا عَ ـــــانِ األربَ ـــــورِ بالبي  ويف الظُّه
  

ــــــــــــبْ   .....................أَجِ
  

نـا, بإمالة الباء, أحسن من فتحها ه )٢( )القدح يف املناسبة(أي من القوادح ) ومنها( 
بإظهار مفسدة راجحة أو مساوية ملـا تقـدم أن  /١٣٨ل/ )٣(أي مناسبة الوصف املعلل به

, وجوابه ببيان رجحـان تلـك املصـلحة عـىل تلـك املفســدة )٤(املناسبة تنخرم باملعارضة
أي إىل املقصـود مـن ) يف صالحية إفضا احلكـم لقصـده(القدح ) و( )٥(تفصيالً أو إمجاالً 

مؤبداً صالح ألن يفيض إىل عدم الفجور هبـا  )٦(]حتريم املصاهرة[ :رشع احلكم, كأن يقال
, )٧(املقصود من رشع التحريم, فيعرتض بأنه ليس صاحلاً لذلك, بل لإلفضاء إىل الفجور

 .)٨(فأحب اإلنسان ما منع
   
 .الوصف, وهو أوضح: أي» الوسم « ): ٣٧٧(يف مهع اهلوامع ص  )١(
, هنايـة )٢/٢٦٧(, خمترصـ ابـن احلاجـب مـع رشح  العضـد )٤/١٠٦(اإلحكـام : ر هذا القـادح يفانظ  )٢(

 ).٤/١٣٦(, التحرير مع التيسري )٤/٢٧٦(, رشح الكوكب املنري )٨/٣٦٠٣(الوصول 
 ).٢/٣١٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
ر لتعديـد صـور القـادح  واملذكور هنا عني ما تقدم, وإنام« : , وقال)٣/٧٦٨(الغيث اهلامع   )٤( , وقـال »كـرِّ

مه يف قوله« : األنصاري املناسبة تنخـرم بمفسـدة تلـزم , : إنام ذكر املصنف القدح يف املناسبة هنا مع أنه قدَّ
 .أ/١٥٥, حاشية األنصاري ل» تتميامً لألقسام املشاركة هلا يف اجلواب 

 .املرجع السابق  )٥(
ولعبـارة املصـنف وجـه صـحيح, مـن بـاب إضـافة » م باملصاهرة حتريم املحر« ): ٢/٣١٩(نص املحيل   )٦(

 .املسبب إىل السبب
, خمترص املنتهى مع رشح )٤/١٠٦(اإلحكام : , وانظر هذا املثال يف)٢/٣١٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(

فيقـول « : , ونص ابن احلاجب)٣/٧٦٨(, الغيث اهلامع )٣/٣٦٥(, تشنيف املسامع )٢/٢٦٧(العضد 
 .» بل سدُّ باب النكاح أفىض إىل الفجور : رتضاملع

, وكأن املراد  )٨( فأحب يشء إىل اإلنسان مـا : هكذا العبارة يف النسختني, وهي غري واضحة, ولعل فيها سقطاً
 .منع, ومل أقف عىل هذه العبارة يف يشء من املصادر

: القادح السابع
القدح يف املناسبة 

 الخ. . ويف 
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 :وقال الشاعر
 جيــور ويعتــدي] مــا[والقلــب يطلــب 

  

 والنفـــــس مـــــائلة إىل املمـــــنوع
  

ـــــالوةوبكــــل يشء تشـــــتهيه ط  ــ
  

ــــوع ـــن املـدف ــــة إال ع  )١(مـدفـوع
  

وجوابه أن التأبيد يف املثال مانع من ذلك يف العادة, يسدُّ بـاب الطمـع فيهـا بحيـث 
القـدح ) و(, )٣(أقو من الوازع الرشعي يُّ عِ بَ , والوازع الطَّ )٢(تصري غري مشتهاة يف الطبع

لل هبا جواز القرص−بالوصف املعلل به, كالقدح يف املشقة) يف انضباط العلم( بأهنا −إذا عُ
غري معلوم انضباطها الختالفها باختالف األحوال واألشخاص, وجوابه ببيان االنضباط 

 .)٤(بحسب سببها وهو السفر, وإن مل تكن يف نفسها منضبطة
ـعَ املُ −له كالقدح يف الرضـا ) الظهور(الوصف بعدم ) يف(القدح ) و( ل بـه صـحة لَّ
يطلع عليه فال يصح التعليل بـه, وجوابـه ببيـان ظهـوره بصـفة  بأنه أمر خفي ال−العقود

 .)٥(بعتك, وزوجتك, واشرتيت, وقبلت :ظاهرة تدل عليه, وهي الصيغ, كـ
   
, ونـص مـا بـني )٢/٣١٩(نـاين , تقريرات الرشـبيني عـىل الب)٤/٤٣٦(رفع احلاجب : انظر األبيات يف  )١(

 ., وهو أظهر» من « : املعقوفتني فيهام
, خمترص ابن احلاجـب مـع )٣/٧٦٩(, الغيث اهلامع )٢/٣١٩(رشح املحيل بحاشية البناين : كاألم, انظر  )٢(

 ).٢/٢٦٧(رشح العضد 
: , انظـر» نظـائر األشـباه وال« ذكر هذه القاعدة العطار يف حاشيته, وعزاها إىل صاحب األصل يف كتـاب   )٣(

» طبيعي « : , والذي يف األشباه ويف العطار)١/٣٦٨(األشباه والنظائر : , وانظر)٢/٣٦٣(حاشية العطار 
فَعَيل, وإنام فعلت العرب ذلك فرقـاً بـني املـذكر : »فعيلة«ألن قاعدة النسبة إىل » طبعي « وعربَّ املصنف بـ 

بناء عىل أنه ال مذكر له, فال حاجة إىل تغيـري بنائـه, » طبيعي ال« واملؤنث, ولعل تعبري كثري من املصنفني بـ 
رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك مع تعليقات : لعدم االلتباس, بخالف أسامء األعالم, واهللا أعلم, انظر

 ).١٦٠, ٤/١٥٩(حميي الدين بن عبد احلميد 
أمثلـة أخـر : , وانظر)٢/٣١٩(ين أ, حاشية البنا/١٥٥, حاشية األنصاري, ل)٣/٧٦٨(الغيث اهلامع   )٤(

 ).٣/٣٦٥(يف تشنيف املسامع 
ب, ومثل له الزركيش أيضاً باستعامل اجلارح /١٥٥, حاشية األنصاري, ل)٣/٧٦٩(الغيث اهلامع : انظر  )٥(

 ).٣/٣٦٦(تشنيف املسامع : انظر. واملثقل, فإنه صفة ظاهرة يضبط هبا القصد يف القتل العمد العدوان
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وملا اشرتكت هذه القوادح األربع يف أن جواهبا بالبيان عىل ما فصـلناه مجـع النـاظم 
, ثـم )أجـب(ملـذكورة ا) األربعا(القوادح ) بالبيان( :كأصله يف اجلواب بذلك حيث قال

 .األوالن منها خيتصان باملناسبة, واألخريان يعامهنا وغريها
, واهللا )١(وإنام ذكر القدح يف املناسبة مع أنه قد تقدم يف مسالك العلة تتمـيامً لألقسـام

 .أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــا......  .................................. عَ جَ ـــو رَ قُ وه ـــرْ ـــا الفَ  ومنه
  

ـــــــاإىل املعار عَ رِّ ـــــــةِ فـــــــيام فُ ــــا ضَ عَ ام مَ ــــيهِ ــــلَ ف  )٢(أو أَصــــلِهِ وقي

   
 .أ/١٥٥حاشية األنصاري, ل: م املشاركة هلا يف اجلواب, انظراألقسا: أي  )١(
   = : , بعد هذا البيت بيتان من زيادته مها٣٧٧ص يف مهع اهلوامع  )٢(

جواب هذا 
 القادح
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ـــد ـــحيحُ أنـــه قَ  حٌ ولَـــوْثـــم الصَّ
  

أَوا ــــومٌ رَ ا ق ــــذَ نِ كَ ــــؤاالَ ــــلَ سُ  قي
  

دُ األصـــــــولِ مل ـــــــدُّ عَ ـــــــهُ تَ  وأَنَّ
  

ـــــمّ  تَـــــنيِ تَ ازُ علَّ ـــــوَ ـــــزْ وإنْ جَ ُ  جيَ
  

ـــمَّ لـــو بـــالفَ  يـــزُ ثُ ـــالَ املُجِ ـــاهْقَ قِ فَ  رْ
  

ـــ ـــعْ فَ ـــدِ األُصـــولِ مَ ـــاهْ يف أَحَ فَ عٍ كَ  رْ
  

ــــبْ لَ ــــا طَ ــــتَ مَ بْ امَ ثَ ــــا إنْ رَ  ثالثُه
  

ـــبْ  لَ ــنٍّ غَ ـــعْ ظَ ــانِ مَ حَ جْ ةِ الرُّ ــفَ  بِصِ
  

ــــــىلَ لِّهِ عَ ســــــتَدِ  ويف اقتصــــــارِ مُ
  

ــالَ  لْــفٌ عَ  جــوابِ أصــلٍ واحــدٍ خُ
  

ـ, إمـا بجعـل تَ )١(بني األصل والفـرع) الفرق(أي من القوادح ) ومنها(   أصـل نيُّ عَ
  :لحكم, وإما بجعل تعني الفرع مانعاً من احلكمعلة ل−أي خصوصيته−القياس

كأن يقيس حنفي اخلارج من غـري السـبيلني عـىل اخلـارج مـنهام يف نقـض  :فاألول
الفرق بينهام أن اخلصوصية التي يف  :الوضوء بجامع خروج النجاسة فيهام, فيقول شافعي

ال مطلـق  هي العلة يف انتقـاض الوضـوء −وهي خروج النجاسة من السبيلني–األصـل 
 .)٢(خروجها

  =  
ـــهْ ـــل ل ـــة يف أص ـــت املعارض  قل

  

ــــهْ   إبــــداء قيــــد مــــن متــــام العلَّ
  

ــــدا ــــه فإب ــــر يف فرع ــــا ت  وم
  

ا ـــه صـــدَّ ـــه للحكـــم عن  وصـــفٍ ب
  

 ).٣٧٨(وانظر رشحهام عنده أيضاً ص 
, املنخـول )٢/٢٢٥(, قواطـع األدلـة )٢/١٠٦٠(الربهـان : انظر تعريف هـذا القـادح والكـالم فيـه يف  )١(

, رشح تنقــيح الفصــول )٢/٢/٣٦٧(, املحصــول )٢/٣٢٧(, الوصــول البــن برهــان )٥٢٢(ص
, خمترصـ املنتهـى مـع رشح العضـد )١٩٩(, منتهى السول واألمـل ص)٤/١٢٥(, اإلحكام )٤٠٣(ص

, )٤/٢١٧(, التمهيـد أليب اخلطـاب )٥/٣٠٢(, البحر املحـيط )٨/٣٤٦٩(ول , هناية الوص)٢/٢٧٦(
ــري  ــب املن ــري )٤/٣٢٠(رشح الكوك ــع التيس ــر م ــة )٧٦٢(, امللخــص ص)٤/١٦٧(, التحري , املعون

, الكاشـف للـرازي )٣١١(, املنهـاج للبـاجي ص)٤٨٧(, املنتخـل ص)٢٩٨(, الكافية ص)٢٦٢(ص
 ).١١٠(ص

من غري السبيلني كالدم والقيح والقيء يـنقض الوضـوء, وهـو املشـهور مـن  ذهب احلنفية إىل أن اخلارج  )٢(
   =مذهب احلنابلة, وذهب الشافعية إىل أن اخلارج من غري السبيلني ال ينقض الوضوء, وهو مذهب املالكية, 

: القادح الثامن
 الفرق
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قياساً  ,)١(عىل املسلم بقتل الذمي /١٣٩ل/جيب القصاص  :كقول احلنفي :والثاين
الفرق بينهام أن تعـنيُّ  :عىل غري املسلم بجامع القتل العمد العدوان فيهام, فيقول الشافعي

 .)٢(مانع من وجوب القصاص عليه لرشفه باإلسالم −وهو كونه مسلامً −الفرع 
عـا أو أصـله(الفرق بمعنى القدح به  أي) وهو( رِّ أي أو ) رجعا إىل املعارضة فـيام فُ

وهـو حمكـي عـن كثـري مـن ) :وقيـل( )٣(فيهام باألوىل, كـام هـو ظـاهر, فالصـور ثالثـة
) معـا(أي األصل والفـرع ) فيهام(أنه رجع إىل املعارضة  )٥(]وظاهر اإلمام[, )٤(املتقدمني

, واحلاصـل أنـه ال يكـون إال جممـوع فقط, حتى لو اقترص عـىل أحـدمها ال  يكـون فرقـاً

  =  
, خمترصـ )٢/٦٢(, املهذب مع املجموع )١/١٢٤(, كشاف القناع )١/٣٨(اهلداية مع فتح القدير : انظر

 ).١٠(خليل ص
 مذهب احلنفية ثبوت القصاص عىل املسلم بقتل الذمي, وذهب اجلمهور إىل عدم ثبوت القصاص   )١(

, )٤/١٦(, مغنـي املحتـاج )٢٢٧(, القوانني الفقهية ص)١٠/٢١٧(اهلداية مع فتح القدير : عليه, انظر
 ). ٥/٥٢٤(كشاف القناع 

, وللـرازي )٤/٢٣١(اهلام يف هنايـة السـول , وانظر أيضاً هـذين القسـمني ومثـ)٣/٧٦٩(الغيث اهلامع   )٢(
الفرق بـني األصـل :  −أحدمها وهو املتفق عىل صحته: وهو عىل رضبني« : تقسيم آخر للفرق ذكره بقوله

هو الفرق بني الوصف واحلكم, وهذا خمتلف فيـه بـني القـائلني بصـحة : والفرع, والنوع الثاين من الفرق
الكاشف : انظر. ه, وعن القايض أيب بكر وأيب املعايل القول بصحته, وحكى عن األستاذ ردَّ » القسم األول 

 ).١١٠(ص
 ).٢/٣٦٣(, حاشية العطار )٢/٣١٩(حاشية البناين   )٣(
, ونسبه اآلمدي إىل بعض املتقدمني, والزركيشـ إىل )٣/٧٧٠(, الغيث اهلامع )٣/٣٦٧(تشنيف املسامع   )٤(

 ).٥/٣٠٣(البحر املحيط  ,)٤/١٢٥(اإلحكام : احلذاق من أهل النظر, انظر
, ونـص عبـارة اجلـويني يف )٢/٣١٩(تقريرات الرشبيني عىل البنـاين : إمام احلرمني اجلويني, انظر: يعني  )٥(

أن الفرق صحيح مقبول, وهو وإن اشتمل .. واملذهب الثالث, وهو املختار عندنا« ): ٢/١٠٦٧(الربهان 
فليس املقصـود منـه املعارضـة, وإنـام الغـرض منـه  عىل معارضة معنى األصل ومعارضه علة الفرع بعلةٍ 

» .. هو ظـاهر كـالم اإلمـام« : , وفيام بني املعقوفتني سقط يف النسختني, ونص الرشبيني» مناقضة اجلمع 
 .الخ
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قريـب إن كـان معنـى املعارضـة يف  − )١(]املحققـني[كام قاله بعـض  −املعارضتني, وهو 
الفرع انتفاء خصوصـية األصـل ويف األصـل انتفـاء خصوصـية الفـرع, وإن مل يتعـرض 

ة التفرقـة, ألن ذلك مالحـظ لرضـور ;النتفائها عن الفرع يف األول وعن األصل يف الثاين
, أي وصـفٍ يقتيضـ نقـيض احلكـم,  وأما إن كانت املعارضة يف الفرع معناها إبداء مانعٍ

إذ ال يلزم مـن إبـداء رشط يف األصـل التعـرض  ;ويف األصل معناها إبداء رشط فيه, فال
إلبداء مانع يف الفرع وعكسه, بناءً عىل أن انتفاء الرشط يف الفرع ليس مانعاً وانتفاء املـانع 

, وإليه ميلُ كالم املحقق يف  .)٢(األصل ليس رشطاً
مسـمى  )٤(]مـن أن[وقد ذكر اآلمدي الذاكر لرجوع الفرق إىل مـا تقـدم  «: )٣(قال

مسمى املعارضة يف الفرع إبداء مـانع  )٥(]ومن أن[املعارضة يف األصل إبداء قيدٍ يف العلة, 
فأحال معنى الفرق عىل ما  −ظم أي التابع له النا − )٦(]ومل يذكر ابن السبكي[من احلكم, 

 .انتهى.  » مل يذكره, بخالف اآلمدي
م البن السبكي يف رشوط العلة أن ال تكون معارضـة بمعـارض  وقد جياب بأنه تقدَّ

   
 .» املحشني « ): ب(, ويف )٢/٣١٩(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )١(
 ).٢/٣١٩(حاشية البناين رشحه عىل مجع اجلوامع ب: املحيل, انظر  )٢(
« : , ونـص كـالم اآلمـدي)٢/٣٢٠(رشحه عىل مجع اجلوامع بحاشية البنـاين : يعني املحقق املحيل, انظر  )٣(

, وكان قد قدم الكـالم » واعلم أن سؤال الفرق عند أبناء زماننا ال خيرج عن املعارضة يف األصل أو الفرع 
م عىل الفرق, فال إشكال يف كالمه, بخالف ابن السبكي, فإنه عىل املعارضة يف األصل ويف الفرع عىل الكال

 .بإرجاعه معنى الفرق إىل  املعارضة يف األصل أو الفرع يكون قد أحال معناه عىل مامل يذكره
, وأمـا نسـخة )٢/٣٦٤(هكذا يف النسختني, وهو موافق ملا يف نسخة الشارح املحقق مع حاشـية العطـار   )٤(

وهو أظهر, » من « عىل » أن « , فبتقديم )٤/٢٠٢(, وحاشية ابن قاسم )٢/٣٢٠(الرشح بحاشية البناين 
فإن املعارضة يف األصل غري منحرصة يف إبداء قيد يف العلة, كام يـدل عـىل ذلـك ظـاهر كـالم اآلمـدي يف 

 ).٤/٢٠٢(, وكام رصح به ابن قاسم يف حاشيته )٤/١١٢(اإلحكام 
, والبنـاين )٤/٢٠٢(, وكـذلك يف حاشـية ابـن قاسـم » مى ومـن مسـ« ): ٢/٣٦٤(يف حاشية العطـار   )٥(

 ., وهو الصواب ملا تقدم ,واهللا أعلم)٢/٣٢٠(
 ).٢/٣٢٠(رشحه بحاشية البناين : انظر» ومل يذكر ذلك املصنف « : نص املحقق  )٦(
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فيحمل عىل أن املراد بـه مـا  −وإن قيَّده فيام تقدم باملنايف−موجود يف األصل وال يف الفرع, 
, فاسـتغنى بـذلك عـن )١( األصل أو مانعـاً يف الفـرعينايف إحلاق الفرع, بأن كان رشطاً يف

 ., فليتأمل)٢(ذكره وعن تعريف الفرق أيضاً 
حٌ (مقبول و) أنه(منهام ) الصحيح(اختلف يف قبول الفرق عىل قولني ) ثم( أي ) قـدْ
ألنه عىل أي وجهٍ ورد يوهن غرض املستدل من اجلمع ويبطل مقصـوده, وهـذا  ;)٣(قادح

إنـه أفقـه يشء جيـري يف  «: , وقال الشيخ أبو إسـحاق)٤( الفقهاءهو املحكي عن مجاهـري
 .)٥(»النظر وبه يعرف فقه املسألة 

نعم ال يكتفى باخليال يف الفرق, وهو الذي ينقدح عىل بعدٍ دون مـا يغلـب عـىل      
 /١٥٠ل/إن كل فرق مؤثر ما مل يغلب عىل  :ولذا قال بعضهم ;الظن أنه أقرب إىل اجلمع

 . )٦(امع أظهرالظن أن اجل
أي عند ذوي السليقة السليمة وإال فغريها يكثـر منـه الزلـل يف  «: )٧(حجر قال ابن

   
 ).٢/٣٢٠(تقريرات الرشبيني   )١(
ن تعريفه, وعن جواب املستدل عنه واستغنى املصنف بذلك ع« : , ونص عبارته)٣/٧٧٠(الغيث اهلامع   )٢(

 .» لتقدم ذلك يف عدم التأثري 
واختاره اجلويني ونسبه إىل القايض أيب بكر, واختاره أيضاً الشيخ أبو إسحاق والغزايل واهلنـدي والبـاجي   )٣(

, هناية الوصول )٥٢٢(, املنخول ص)٢/٧٦٢(, امللخص )١٠٦٧, ٢/١٠٦١(الربهان : انظر. والرازي
 ).١١٠(, الكاشف للرازي ص)٣١١(ملنهاج ص, ا)٨/٣٤٦٩(

نسبه إليهم اجلويني, ونسبه أيضاً إىل معظم املحققني, ونسـبه الغـزايل إىل اجلمهـور, والـرازي إىل مجـاهري   )٤(
, البحر املحـيط )١١٠(, الكاشف ص)٥٢٢(, املنخول ص)١٠٦١, ٢/١٠٦٠(الربهان : العلامء , انظر

)٥/٣٠٤.( 
 ) .٢/٧٦٢(امللخص   )٥(
 ).١/١٣٨(حكاه ابن حجر اهليتمي يف حتفة املحتاج عن الغري ومل يسمه, انظر حتفة املحتاج   )٦(
هــ يف ٩٠٩هو اهليتمي أمحد بن حممد بن حممد بن عيل, أبو العباس السعدي األنصاري العالمة, ولد سـنة   )٧(

, وتلقى العلم عن علامء مرص, برع يف التفسري واحلد يث والفقه واألصـول, مـن حملة أيب اهليتم, ونشأ يتيامً
   =رشح املشكاة ورشح املنهاج والصواعق املحرقـة وكـف الرعـاع عـن حمرمـات اللهـو والسـامع : مصنفاته

بول اخلالف يف ق
 الفرق
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 .)١(» الفرق يف اجلمعالفقه مجع وفرق, فيؤثر  «: ذلك, ومن ثم قال بعض األئمة
معنى كونه سؤالني اشتامله عىل معارضة علة األصل بعلـة ) سؤاالن(أنه ) ولو قيل(

ال يؤثر فيه, حكاه ابن السمعاين عن بعـض  :أخر مستنبطة, وقيلوعىل معارضة الفرع ب
ألن املقصود إحلاقٌ بجامعٍ ولو مع وجود ما هو أشـد إخالـةً منـه, بنـاء عـىل  ;)٢(املحققني

ألن مجـع األسـئلة  ;)٤(ال يـؤثر عـىل القـول بأنـه سـؤاالن :, وقيل)٣(جواز التعليل بعلتني
  :, فقيـل)٦(إىل أنه اختلف يف أنه سـؤال أو سـؤاالن , وأشار بالغاية)٥(املختلفة غري مقبول

  =  
, ومل يـزل هبـا حتـى مـات ٩٣٧والزواجر عن اقرتاف الكبائر, جاور بمكة سنة  هـ وأقام هبا مدرساً ومفتياً

 .هـ٩٧٣سنة 
, الكواكـب )١/١٠٩(, البدر الطالع ٢٥٨السافر ص , النور)٨/٤٣٥(شذرات الذهب : انظر ترمجته يف  

 ).٣/١٠١(السائرة 
 ).١/١٣٨(حتفة املحتاج   )١(
, ونسـبه اجلـويني إىل » وعند املحققني هذا أضعف سؤال يـذكر « : بل نسبه إىل املحققني, واختاره, وقال  )٢(

 ).٢/١٠٦٠(, الربهان )٢/٢٢٥(قواطع األدلة : بعض اجلدليني وطوائف من األصوليني, انظر
, وانظر أيضاً ترصيح الـرازي )٢/٢٢٥(قواطع األدلة : , وانظر)٢/٣٢٠(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٣(

, املنهـاج )٢/٢/٣٦٧(والبيضاوي بابتناء اخلالف يف الفرق عىل اخلالف يف التعليل بعلتـني يف املحصـول 
ر, لكن اجلـويني اعـرتض هـذا البنـاء , ونسب الزركيش هذا البناء إىل اجلمهو)٤/٢٣٠(مع هناية السول 

وهلذا اختار الزركيشـ بنـاءه  عـىل »  إذا قال املعلل بالعلتني يف األصل مل خيرم ذلك غرض الفارق « : وقال
سالسـل : انظـر. اخلالف يف التعليل باملحل أو بالعلة القارصة, واختار ابن السبكي بناءه عىل األمرين معاً 

 ).٣/١٣٥(, اإلهباج )٢/١٠٧٨(, الربهان )٤٠٤(الذهب ص
 .أما عىل القول بأنه سؤال واحد فيؤثر: يعني  )٤(
, وسيذكر هلم املصنف دليالً آخر هو كاملقدمة هلـذا الـدليل, وهـو )٢/٣٢٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

 .ألن مجع األسئلة املختلفة غري مقبول: , أي» ألنه ينبغي أن يورد كل سؤال عىل حياله « : قوله
كام ذكـر –بحرف غاية » لو « , وليس » إن « إىل هذا االختالف كام أشار إليه األصل بـ » لو « أشار بـ : أي  )٦(

بل حرف رشط, لكنه من احلروف التي اصطلح أهل العلم عىل اإلشـارة هبـا إىل اخلـالف, كـام  −املصنف
الربهـان : هو سؤال أو سؤاالن? يفالتي للغاية, وانظر اخلالف يف الفرق هل » حتى « و » إن « يشار إليه بـ 

 ). ٥/٣٠٧(, البحر املحيط )٤/١٢٦(, اإلحكام )٥٢٢(املنخول ص) ٢/١٠٦٧(
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وأنه مقبول عىل األول  ,)١(سؤاالن :الحتاد املقصود منه, وقال ابن رسيج ;إنه سؤال واحد
ه)٢(قطعاً  ألنه ينبغي أن يورد كـل سـؤال  ;, واخلالف إنام هو إذا قلنا بالثاين, فمنهم من ردَّ

ينهام, وهو خمتـار إمـام احلـرمني ونسـبه إىل عىل حياله, والصحيح القبول وجواز اجلمع ب
ألنه أضبط وأمجع لتفرق الكالم, ) كذا قومٌ رأوا( :, ولذا قال الناظم من زيادته)٣(املحققني

فهو وإن اشتمل عىل املعارضتني كـام تقـرر فلـيس املقصـود منـه املعارضـة بـل مناقضـة 
 ,عىل أنه فرق بل معارضـة قبلهإن القائل بأنه سؤاالن مل ي «: , نعم, قال الزركيش)٤(اجلمع

 يف األصل جزءاً  −عىل كونه قادحاً −, ثم جوابه )٥(» فكالمه منخدشٌ هبذا  منع كون املبدَ
 .)٦(]وفيه مانعاً من احلكم أو منع وجوده يف األصل[من العلة أو بيان وجوده يف الفرع 

 
ال والشـأن احلـ :أي) أنـه(الصحيح ) و( :فقال )١(ثم حكى خالفاً يف تعدد األصول

   
معارضة علة األصل بعلة, ثم معارضة الفرع بعلة مستنبطة مـن جانـب الفـرع, : الشتامله عىل معارضتني  )١(

, البحـر )٣/٧٧١(اهلـامع  , الغيـث)٤/١٢٦(اإلحكـام : انظر. جوز اجلمع بينهام لكونه أدل عىل الفرق
, اإلحكـام )٤٨٧(, املنتخـل ص)٢/١٠٦٧(, وانظر النسبة إىل ابن رسيج يف الربهان )٥/٣٠٧(املحيط 

 ., ونسبه يف الربهان أيضاً إىل األستاذ أيب إسحاق)٤/١٢٦(
ا قلنا بالثاين, قـال أيضاً إىل أنه مقبول عىل األول قطعاً وإىل أن اخلالف إنام هو إذ» لو « أشار الناظم بـ : أي  )٢(

, وفيه نظر; فإن اخلالف جارٍ أيضاً يف األول, كام سبق النقـل عـن )٣/٧٧١(هذا العراقي يف الغيث اهلامع 
 .ابن السمعاين

 ).٥٢٢(, واختاره أيضاً الغزايل يف املنخول ص)١٠٦٧, ٢/١٠٦١(الربهان    )٣(
 ).٧٧٢, ٣/٧٧١(الغيث اهلامع   )٤(
 .)٣/٣٦٩(تشنيف املسامع   )٥(
, )٨/٣٤٨٦(, وانظر أيضاً وجوه جوابه يف هناية الوصول )٢/٣٦٤(انظر رشح املحيل مع حاشية العطار   )٦(

منع كون املبد يف األصـل جـزءاً مـن العلـة , ويف الفـرع « : وما بني املعقوفتني غري واضح, ونص املحيل
: و بيـان وجـوده يف الفـرع, وقولـهأ: منع كون املبد الخ, أي: قوله« : , ونص العطار » مانعاً من احلكم 

 .» أو منع وجوده يف الفرع : مانعاً من احلكم, أي
, هنايـة الوصـول )٢/٢٧٤(خترص مع رشح العضد امل, )٤/١١٥(اإلحكام : انظر هذا اخلالف وأدلته يف  )١(

 ) .٤/٣١٠(, رشح الكوكب )٤/١٥٥(, التحرير مع التيسري )٥/٣٣٦(, البحر املحيط )٨/٣٤٨٣(

اخلالف يف جواز 
 تعدد األصول 
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إلفضائه إىل انتشار البحث يف ذلـك ) جيز مل(لفرع واحد بأن يقاس عليها  )تعدد األصول(
 ).تمّ (فأكثر ملعلول واحد ) وإن جواز علتني( )١(مع إمكان حصول املقصود بواحد

لعل صورة املسألة إذا وقع اإلحلاق باألصول يف جملس واحـد  « :)٢(»اآليات«قال يف 
 .  »صل يف جملس فإنه ال وجه لالمتناع كل إحلاق بأبخالف ما إذا وقع 

, بأن يقـاس عـىل أصـلني مـثالً بعلـة واحـدة ال أو العلةُ  دَ دَّ عَ تَ  , جيوز مطلقاً  :وقيل
ملا يف ذلك مـن  ;)٤(, ورجحه ابن احلاجب وغريه)٣(موجودة يف الفرع أو بعلتني موجودتني
 .)٥(تكثري األدلة, وهو أقو يف إفادة الظن 

 ?كالمه يف االعرتاضات وهـذا اخلـالف يف الـدليل :فإن قلت «: ويل العراقيقال ال
ولكنه حكى هذا اخلالف لريتب عليه اخلالف املذكور بعده, وهو مـن  ,هو كذلك :قلتُ 

زنا تعدد أصول املستدل فهـل يكفـي  /١٥١ل/ا مسائل االعرتاضات, وتقريره أنَّ  إذا جوَّ
الفرع أو ال بد من إبداء الفرق بينه وبـني مجيـع  املعرتض بيان الفرق بني أصل واحد وبني

   
, واستدل له العضد بأن مقصوده )٢/٣٢٠(رشح املحيل بحاشية البناين : , وانظر)٣/٧٧٢(يث اهلامع الغ  )١(

 ) .٢/٢٧٤(رشح العضد . الظن, وهو حيصل به, فيلغو ما زاد عليه
 ) .٤/٣٠٢(حاشية ابن قاسم   )٢(
ريـرات الرشـبيني عـىل الـخ , مـن تق »تعدد العلة أو ال  «: , وقوله)٢/٣٢٠(رشح املحيل بحاشية البناين     )٣(

 . »تعددت العلة أو ال  «: الرشح , ونصه عنده
, )٢/٢٧٤(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضـد : , انظر»وهو املعتمد « : وممن رجحه األنصاري, وقال  )٤(

 .ب /١٥٥حاشية األنصاري, ل
ظـن مقصـود لألن الظن يقو به, وكام أن أصـل ا« ): ٢/٢٧٤(, ونص العضد)٣/٧٧٢(الغيث اهلامع   )٥(

ته أيضاً مقصودة    . , واستدل له أيضاً املحيل بأنه قد ال حيصل انتشار )٤/١١٥(اإلحكام : , وانظر»فقوَّ
التحريـر مـع : وهو جوازه يف النظر ال املناظرة, وهـو قـول ابـن اهلـامم, انظـر: يف املسألة قول ثالث: تنبيه

 ) . ٤/١٥٥(التيسري 
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عىل تقدير وجـوده ) ثم( :للتعدد) قال املجيز( :بيَّنها بقوله, )١(»األصول, فيه ثالثة أقوال 
يف القـدح فيهـا, هـذا هـو ) يف أحـد األصـول مـع فـرع كفـاه(املعرتض ) لو بالفرق فاه(

 )٤( ]بـأن يكـون[لـك صـادق , وذ)٣(ألنه يبطل مجع تلـك األصـول املقصـود ;)٢(األصح
 .)٥(اإلحلاق بكل منها أو بمجموعها بقرينة املقابل املفصل اآليت

وحينئذٍ فوجه بطالن هذا اجلمع بالفرق املـذكور ظـاهر فـيام إذا  « :»اآليات«قال يف 
منها فمحلُّ خفاء, ووجهـه أنـه بعـد الفـرق  كان اإلحلاق بمجموعها, وإما إذا كان بكلٍّ 

ع بني الفرع وبني كلٍّ منها بل بني الفرع وبني بعضها, لكن بطالن اجلمع املذكور مل يبق مج
إىل آخـر  ,».. بينه وبني كل منها ال يظهر فيه القدح بمعنى بطالن التمسك يف حكم الفرع

 .)٦(ما أطال
عه أحد بل التعليل بأنه مجعهـا املقصـود, أي  )٧(وتعقبه بعض املحققني بأن هذا مل يدِّ

زه, كام يف  ;إلفادة قوة الظن وإن  وهـذا موجـود ,)٨(»املنتهى«إذ هذا هو علة جتويز من جوَّ
 . )٩(فالقدح يف اجلمع ال يف التمسك ,متسك بكلٍّ 

   
, املخترصـ مـع رشح )٤/١١٥(اإلحكـام : يف هذه املسألة مع األدلة يف , وانظر األقوال)٣/٧٧٢(الغيث   )١(

, رشح الكوكـب املنـري )٤/١٥٥(, التحرير مع التيسـري )٨/٣٤٨٤(, هناية الوصول )٢/٢٧٤(العضد 
)٤/٣١٠. ( 

هنايـة الوصـول : عند اهلندي والزركيش والعراقي, وسـيأيت أن خمتـار اهلنـدي هـو القـول الثالـث, انظـر  )٢(
 ) .٣/٧٧٣(, الغيث اهلامع )٣/٣٧٠(, تشنيف املسامع )٨/٣٤٨٤(

 ) .٢/٣٢٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 ., وهو خطأ »بأن ال يكون « ): ب(يف   )٤(
 ) .٢/٣٢٠(حاشية البناين   )٥(
 ) .٤/٢٠٤(حاشية ابن قاسم   )٦(
 .هو الرشبيني   )٧(
 ) .٢/٢٧٤(, خمترص املنتهى له )١٩٧(املنتهى البن احلاجب ص  )٨(
 ) .٢/٣٢١(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٩(
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 .)١(الستقالل كلٍّ منها بالقياس عليه ;ال يكفيه :وقيل
أي ) إن رام(التفصيل, وهو  − )٢(وهو خمتار الصفي اهلندي −أي األقوال ) ثالثها(و

كفـى ) ثبت ما طلب بصفة الرجحان مـع ظـنٍّ غلـب(ن األقيسة املتعددة قصد املستدل م
ألنه متى سلم عـن القـدح يف قيـاس  ;ذلك, وإن قصد منها إثبات أصل املطلوب مل يكف

إن قصـد  :وثالثهـا «: , وعبـارة األصـل عـن هـذا القـول)٣(غرض املستدل ]نفى[واحد 
ألن  ;ال حتصل هذا الغـرض «: −)٥(عىل ما قاله العراقي  −وهي  ,)٤(»اإلحلاق بمجموعها 

املستدل عىل كل حال أحلق باملجموع وإن افرتقا يف أنه قصـد مـع ذلـك صـفة الرجحـان 
  . »املطلوب  وغلبة الظن املخصوص أو مل يرد إال إثبات أصل

عىل أنه اعرتض بأن اإلحلاق بمجموعها ليس من تعدد األصول الذي هو موضـوع 
أن املراد به تعدد أمور يصلح كلٌّ منها بانفراده للقيـاس عليـه , لكنه أجيب عنه ب)٦(املسألة

أعمُّ من أن يقع القياس عىل كلٍّ منها بانفراده أو يقـع عـىل جمموعهـا, فظهـر أن اإلحلـاق 
ألنه إحلاق بمجمـوع أصـولٍ يصـلح كـلٌّ منهـا بـانفراده  ;بمجموعها من تعدد األصول

 ., فليتأمل)٧(املعنىللقياس عليه, فقد وجد فيه تعدد األصول بذلك 

   
 ) .٢/٣٢١(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ) .٨/٣٤٨٤(هناية الوصول   )٢(
, والصواب )٣/٧٧٣(الغيث اهلامع   )٣( » بقـي « , وما بني املعقوفتني هكذا يف النسختني, وهو تصحيف خملٌّ

 .كام يف الغيث اهلامع 
 . )٥٤(مجع اجلوامع ص  )٤(
 ) .٣/٧٧٣(الغيث اهلامع   )٥(
: ب, وحكاه عنه ابن قاسم ثم أجاب عنه بام سـيأيت, انظـر/٩٩أورد هذا االعرتاض اللقاين يف حاشيته, ل  )٦(

 ) .٤/٢٠٤(حاشية ابن قاسم 
ال خيفى ما يف هذا اجلواب من التكلف; فإن كالم األصل رصيح يف أن موضوع املسألة هـو تعـدد أصـول   )٧(

يف رشحـه قـول » بأن يقـاس عـىل كـل منهـا « : ال تعدد ما هو أعم منها, بدليل قول املحيل قياس املستدل
   =, كام ذكر هذا اللقاين يف تتمة اعرتاضه, وقد اعرتف ابن قاسم يف آخر »وأنه يمتنع تعدد األصول « : األصل
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ق املعرتض بني مجيعها ) جواب أصل واحد ويف اقتصار مستدله عىل( منها حيث فرَّ
 )١( :بينهم) خلفٌ (

 .املقصود بالدفع عن واحد منها /١٥٢ل/يكفي حلصول  :قيل
 .)٢(ألنه التزم اجلميع فيلزمه الدفع عنه ;ال يكفي :وقيل

نه لتعارض دليليهام عنده كام أشـار إليـه ومل يرجح الناظم كأصله واحداً منهام, وكأ
وهـو املوافـق  ,, لكـن رجـح شـيخ اإلسـالم الثـاين)عـال( :بقوله من زيادته مع التكملة

ألنـه كـام قالـه يف  ;, وأما األول فموافق للقول الثـاين املطـوي فـيام مـرَّ )٣(لألصح السابق
رع ومجيـع األصـول, عىل ذلك القول ال يكفي يف القدح إال الفـرق بـني الفـ « :»اآليات«

ألنـه حينئـذٍ مل  ;وحينئذٍ يكفي يف جواب االعرتاض بالفرق بني اجلميع اجلواب عن واحد
 .)٤(» حيصل الفرق بني اجلميع الذي هو رشط القدح عىل ذاك القول ولعل قائلهام واحد

إن  :وقياس القول املفصل السابق أن يـأيت نظـريه هنـا, فيقـال «: قال شيخ اإلسالم
 ., واهللا أعلم )٥(» اق بمجموع األصول مل يكف االقتصار وإال كفىقصد اإلحل

 
  =  

ية ابـن قاسـم , حاشـ)٢/٣٢٠(رشح املحيل بحاشـية البنـاين : انظر. جوابه بأن جوابه مل خيل عن التكلف
)٤/٢٠٥. ( 

, هنايـة )٢/٢٧٤(, املخترصـ مـع رشح العضـد )٤/١١٦(اإلحكـام : انظـر اخلـالف يف هـذه املسـألة يف  )١(
, التحرير مـع التيسـري )٤/٣١٠(, رشح الكوكب املنري )٥/٣٣٦(, البحر املحيط )٨/٣٤٨٥(الوصول 

)٤/١٥٦. ( 
معنـاه أنـه التـزم » ه التزم اجلميع فيلزمه الـدفع عنـه ألن« : , وقوله)٢/٣٣١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

هنايـة : انظـر. صحة القياس عىل كل تلك األصول, فيلزمه أن جييـب بحيـث تصـح كـل تلـك األصـول
 ) .٨/٣٤٨٥(الوصول 

 ) .١٣٢(غاية الوصول ص  )٣(
 ) .٤/٢٠٥(حاشية ابن قاسم   )٤(
 .أ /١٥٦حاشية األنصاري,   )٥(

اخلالف يف 
اقتصار املستدل 

عىل جواب أصل 
 واحد
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ضــــعِ منهــــا أالَّ ــــمَّ فســــادُ الوَ  ثُ
  

ــــالَ  ليلُ للمقــــامِ أَهْ  الــــدَّ ــــرَ  يُ
  

ــــيعِ ــــفِّ والتوسِ ــــي اخلِ قِّ لَ ــــلْ تَ  مث
  

ــعِ  ي رِ  التَّفْ ــدَ ــدٍّ لَ ــنْ ض ــيِ مِ  )١(والنفْ
  

هْ ـــــــتَدَّ شْ ـــــــةٌ مُ نَاي ـــــــا جِ تلِنَ قَ  كَ
  

ــــريُ  ــــي التَّكفِ هْ فينتفِ دَّ ــــلُ الــــرِّ ثْ  )٢( مِ
  

هُ  ــــارُ ــــامعِ اعتبَ ــــونُ اجل ــــه ك  ومن
  

هُ  ـــــارُ ـــــتَ يف نَقـــــيضِ مـــــا خيتَ بَ  ثَ
ـــنِ يفِ   يْ ـــوابُ ذَ ـــاً ج ـــاً او نَصَّ  إِمجاع

  

ـــي  فِ ا وقـــلْ يَ ـــذَ تَقريـــرِ كونـــه كَ
  

الـذي أثبتـه ) يـر الـدليل أن ال(وهو  )٣(أي من القوادح,) ثم فساد الوضع منها( 
بأن ال يكون عىل اهليئة الصاحلة العتباره يف ترتيـب احلكـم عليـه, ) للمقام أهال(املستدل 

 .)٤(كأن يكون صاحلاً لضد ذلك احلكم أو نقيضه أو يكون وصفاً طردياً ال يصلح للعلية
وسمي فساد الوضع ألن وضع القياس أن يكون عىل هيئة صاحلة ألن يرتتـب عليـه 

ـلَ مثـل تَ (, وذلـك )٥(وضـعه ذلك احلكم املطلوب إثباته, فمتى خال عـن ذلـك فسـد  يقِّ
   
 : ٣٨٠ع البيتان يف مهع اهلوام  )١(

ــــا أال ــــع منه ــــاد الوض ــــم فس  ث
  

ــدليل صــاحلاً أي أهــال ــر ال  ي
  

ــــل   ــــه احلكــــم ب ألن يرتــــب علي
  

ــــل ــــه أه ــــده أو لنقيض  لض
  

 

 : ٣٨٠البيت يف مهع اهلوامع   )٢(
 هكالقتـــل عمـــداً حرمـــة مشـــتدّ

  

ــل الــردّ  ــري مث ــفِ التكف  هفلينت
  

 

قواطع األدلة ) ٢/١٠٢٨(, الربهان )٢/٩٢٨(رشح اللمع : انظر تعريف هذا القادح وأنواعه واألمثلة يف  )٣(
, خمترصـ )١٩٢(, منتهى السول واألمل ص)٤/٨٩(, اإلحكام )٥٢١(, املنخول ص)٢٠٨,  ٢/٢٠٣(

, التمهيد أليب )٥/٣١٩(, البحر املحيط )٨/٣٥٨٠(,  هناية الوصول )٢/٢٦٠(املنتهى مع رشح العضد 
, أصـول الرسخيسـ )٤/١٤١(ري , رشح الكوكـب املنـ)٣/٩٣١(, روضـة النـاظر )٤/١٩٩(اخلطاب 

ــف األرسار )٢/٢٣٣( ــيح )٤/٦٢(, كش ــىل التوض ــويح ع ــري )٢/٢٠٣(, التل ــع التيس ــر م , التحري
, )٢٧٩(, املنهـاج للبـاجي ص)١٤٨(, الكافية ص)٢٥٠(, املعونة ص)٢/٧١٩(, امللخص )٤/١٤٥(

 ). ٤٣٤(املنتخل ص
 ).٢/٣٣١(, رشح املحيل بحاشية البناين )٣/٧٧٤(الغيث اهلامع   )٤(
 ).٣/٣٧١(, ونحوه يف تشنيف املسامع )٣/٧٧٤(الغيث اهلامع   )٥(

: القادح التاسع
 فساد الوضع 
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فِّ  ) و(بكرس اخلاء, أي أخذ احلكم عىل وجه التخفيف مـن دليـل يقتيضـ التغلـيظ, ) اخلِ
وهـو  :أي) ضـدٍّ (دليـلٍ ) النفـي مـن(تلقـي ) و(مـن دليـل التضـييق, ) التوسيع(تلقـي 
 .)١(هوعكسِ  ,اإلثبات

 جنايـة(عمـداً ) قتلنـا( :قول احلنفية) كـ( :عىل هذه األربعة) لد التفريع(فاألول 
ة ة(أي ال جتب فيه الكفارة ) فينتفي التكفري(أي عظيمة ) مشتدَّ ة اجلنايـة  )٢( )مثل الردَّ فشدَّ

 .)٣(يناسب تغليظ احلكم ال ختفيفه بعدم وجوب الكفارة
الزكاة وجبت عىل وجه االرتفـاق لـدفع احلاجـة فكانـت عـىل  :مثل قوهلم :والثاين

ع ال يناسب دفع احلاجة املضيَّق)٤(لةالرتاخي كالدية عىل العاق  .)٥(, فالرتاخي املوسَّ
مل يوجد فيها سو الرضا فال ينعقد هبـا  :)٦(كأن يقال يف املعاطاة يف املحقَّر :والثالث

   
وعكس تلقي النفي من اإلثبات, وهو الرابع, وهو تلقي اإلثبات مـن النفـي, انظـر هـذه األقسـام يف : أي  )١(

 ).٤/٩١(اإلحكام 
ح من مذهب مذهب احلنفية عدم وجوب الكفارة يف القتل العمد العدوان, وهو مذهب املالكية, والصحي  )٢(

, روضـة الطـالبني )٢/٢١٧(املهـذب : احلنابلة, وذهب الشافعية إىل وجوهبا, وهو رواية عن أمحد, انظر
 ).٢٢٨(, القوانني الفقهية ص)١٢/٢٢٦(, املغني )١٠/٢٠٩(, فتح القدير )١٦٩٦(ص

ثالثاً يف اإلحكام , و)٢/٩٢٩(رشح اللمع : , وانظر له مثاالً آخر يف)٢/٣٣١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
)٤/٩٠.( 

وجوهبا عـىل الفـور, وهـو : هذا, والثاين: للحنفية يف  هذه املسألة قوالن حكامها صاحب اهلداية , أحدمها  )٤(
اهلداية مع فتح القدير : انظر.مذهب األكثر منهم, واختيار الكرخي واحلاكم الشهيد, وإليه ذهب اجلمهور

 ).٢/٢٥٥(, كشاف القناع )٢/٩٥(اجلليل , منح )١/٤١٣(, مغني املحتاج )٢/١٥٧(
 ).٢/٣٢٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
عدم انعقاد البيع باملعاطاة يف املحقَّرات هو املذهب عند الشافعية, واختار ابـن رسيـج والرويـاين االنعقـاد   )٦(

, وهذا هو ه عديكل ما ا من واختار املتويل والبغوي والنووي االنعقاد يف املحقرات وغريهفيها,  الناس بيعاً
, مغنـي )٤٩٩(روضة الطـالبني ص: انظر. الصحيح عند احلنفية, واملعتمد عند احلنابلة, ومذهب املالكية

, خمترص خليـل مـع مواهـب اجلليـل )٣/١٤٨(, كشاف القناع )٦/٢٥٢(, فتح القدير )٢/٣(املحتاج 
)٦/١٢.( 
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, فالثابـت )١(بيع كام يف غري املحقر, فالرضا الذي هو مناط البيع يناسب االنعقاد ال عدمـه
 .)٢(واملنفي االنعقاد ,هو الرضا

مل يوجد فيها مع الرضا صيغة فينعقد هبا البيـع  :كأن يقال فيام يف غري املحقَّر :والرابع
فعـدم الصـيغة يناسـب عـدم االنعقـاد ال  −عىل القول بانعقـاده هبـا فيـه  −كام يف املحقر 

 .  )٣(االنعقاد
 /١٥٣ل/ونوقش يف املثال األول بأنه مـن تغلـيظ احلكـم, إذ املـراد أن شـدة هـذه 

 .)٤(اقتىض أن ال تكفره الكفارة وال جتربه لضعفها عن ذلك فال جتب اجلناية
إذ التغلـيظ مل  ;وردَّ بأن كون الكفارة ال جترب هذه اجلناية ال يقتيضـ عـدم الوجـوب

, عـىل )٥(ينحرص يف اجلرب, بل قد يقصد به الزجر, فينبغي التغليظ بوجوب الكفارة زجـراً 
, أمـا اجلـرب م منافاهتا اجلربلِّ ا لو سُ هتَ دَّ أن شِ  , بحيث تنايف أثر اجلناية مطلقـاً  إنام تنافيه رأساً

إجياب الكفارة مع انتفاء اجلـرب أبلـغ  :بمعنى التخفيف هلا فال مانع منه, بل يمكن أن يقال
, )٦(]وفارق الردة بأنـه مـع حتـتم قتلهـا وعـدم قبوهلـا العفـو إىل يشء آخـر[يف التغليظ, 

 .فليتأمل
   
 ).٢/٣٢٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
, وهنايـة الوصـول )٤/٩٠(اإلحكـام : , وانظر له مثاالً آخـر يف)٢/٣٢٢(الرشبيني عىل البناين  تقريرات  )٢(

)٨/٣٥٨١.( 
 ).٢/٣٢٢(ب, حاشية البناين /٢٥٤أ, الدرر اللوامع البن أيب رشيف ل /١٥٦حاشية األنصاري, ل  )٣(
حاشـية ابـن قاسـم : هذه املناقشة حكاها ابن قاسم عن شيخه الشهاب وأجـاب عنهـا بـام سـيأيت, انظـر  )٤(

)٤/٢٠٥.( 
قد جياب عنه بأن الزجر بالكفارة هنا ضعيف أيضاً كاجلرب هبا فال جتب, ويدل عـىل ضـعف الزجـر أنـه ال   )٥(

 ) .   ١٧٩(سورة البقرة  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ: يردع عن هذه اجلناية إال القصاص كام يدل عليه قول اهللا تعاىل
شية ابن قاسـم , والعبـارة وإن اعرتاهـا الغمـوض إال أن املعنـى ظـاهر هكذا العبارة يف النسختني ويف حا  )٦(

وحاصله أن وجوب الكفارة يف القتل العمد العدوان يفارق عدم وجوهبا يف الـردة بـأن القتـل هبـا متحـتم 
 .لعدم قبوهلا العفو إىل يشء آخر
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 −تنبيهاً عىل أنه أعم من ذلك ال أنـه هـو  »من«ضع, وأتى بـأي من فساد الو) ومنه(
بني األصل والفرع يف قياس ) اجلامع(الوصف ) كون( − )١(كام يومهه تفسري بعضهم له به

يف ذلـك القيـاس ) خيتـاره(أي احلكم الذي ) ما(أو ضد ) اعتباره ثبت يف نقيض(املستدل 
ن الوصف الواحد ال يثبـت بـه النقيضـان أل ;فيمتنع ثبوت احلكم بذلك) إمجاعاً او نصاً (

لثبوت كلٍّ من النقيضني مع الوصف بدالً من اآلخـر, فلـو  ;وإال مل يكن مؤثراً يف أحدمها
 .)٢(ألن ثبوت كلٍّ يستلزم انتفاء اآلخر ;فرض ثبوهتام للزم انتفاؤمها

يســتحب تكــراره  :مثـال اجلــامع ذي اإلمجـاع قولنــا يف مسـح الــرأس يف الوضـوء
املسح يف اخلف ال يستحب تكراره  :جاء باحلجر حيث يستحب اإليتار فيه, فيقالكاالستن

لُ املسح جامعاً فاسدُ الوضع)٣(إمجاعاً عىل ما قيل ألنه ثبت اعتباره إمجاعـاً يف نفـي  ;, فجعْ
 .)٤(االستحباب

, )٥(ذو ناب فيكون سؤره نجسـاً كالكلـب عٌ بُ اهلرة سَ  :ومثال ذي النص قول احلنفية
   
احلاجب كام رصح بـه  , والبعض املذكور هو ابن)٢/٣٦٦(أ, حاشية العطار /١٥٦حاشية األنصاري, ل  )١(

 ).٢/٢٦٠(املخترص مع رشح العضد : األنصاري, وانظر
 ).٢/٣٦٦(أ, حاشية العطار /١٥٦حاشية األنصاري, ل: ب, وانظر/٢٥٤الدرر اللوامع ل   )٢(
 ).١/١٨٢(, اإلنصاف للمرداوي )١/٥٤٩(املجموع : انظر  )٣(
 ).٢/٣٢٣(حاشية البناين   )٤(
رير املثال عىل هذا الوجه, وفيه نظر; فإنه يوهم أن مـذهب احلنفيـة نجاسـة سـؤر تبع املصنفُ املحيلَّ يف تق  )٥(

اهلرة, وليس بصحيح; فإن مذهبهم كافةً طهارته, لكنهم اختلفوا يف كراهته, والقائلون هبا مـنهم اختلفـوا 
اق , وقد قرر الشـيخ أبـو إسـح)١/١١١(فتح القدير : هل هي كراهة حتريم أم كراهة تنزيه? انظر: أيضاً 

كقـول احلنفـي يف تنجـيس سـؤر « : والزركيش والعراقي املثال عىل الوجه الصحيح, وهذا نص الزركيش
املعونــة : , وانظــر)٣/٣٧٣(تشــنيف املســامع » ســبعٌ ذو نــاب فكــان ســؤره نجســاً كالكلــب : الســباع

والقـول بنجاسـة سـؤر ). ٢/٣٢٢(, رشح املحيل بحاشـية البنـاين )٣/٧٧٥(, الغيث اهلامع )٢٥٠(ص
مسـائل اإلمـام أمحـد : السباع هو أيضاً املعتمد عند احلنابلة, وذهب املالكية والشافعية إىل طهارتـه, انظـر

ــه صــالح ص ــة ابن ــاع )١٧٣(رواي ــة )١/٦(, األم )١/١٩٢(, كشــاف القن ــوع )١/٥(, املدون , املجم
)١/٢٢٥.( 

قسم آخر من 
 فساد الوضع
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دعـي لـدار  أنـه  «: )١(لسبعية اعتربها الشارع علة للطهارة, ففي حديث أمحـدا :فيقال
ويف دار الـذين  :فقيل لـه)) إن يف دارهم كلباً (( :قومٍ فأجاب وإىل دار أخر فامتنع وقال

 .)٢(»)) اهلرة سبع(( :أجبتهم هرة, فقال
ك, أي)يف تقريـر كونـه كـذا(, أي قسمي فساد الوضع )ذين جواب(ثم   ريـرِ تق :لـِ

كون الدليل صاحلاً العتباره يف ترتيب احلكم عليه, كأن يكون له جهتان ينظر املستدل فيه 
, وجيـاب )٣(من إحدامها واملعرتض من األخر, كاالرتفاق ودفع احلاجة يف مسألة الزكاة

, أو )٤(عن الكفارة يف القتل بأن الكفارة لدفع اإلثم وهو ال يناسب القتل العمـد العـدوان
لِّظ فيه بالقصاص فال يغلَّظ فيه بالكفارة, وعن املعاطاة بشقيها بأن عدم االنعقاد هبا بأنه غُ 

مرتـب عـىل الرضـا ال  /١٥٤ل/مرتَّب عىل عدم الصيغة ال عىل الرضا وبأن االنعقاد هبا 
 .)٥(عىل عدم الصيغة

ه ويكون ختلفه عنه بأن وجد مع نقيضـ ,)٦(كون اجلامع معترباً يف ذلك احلكم وتقريرِ 
, فليس هو علة للنقـيض بـل علتـه )٧(ملانع كام يف مسح اخلف, فإن تكراره يفسده كغسله

   
 −٨٣٤٢(املسـند : , انظـر»  إن السـنور سـبع« : ويف لفـظ لـه آخـر» اهلر سبع « : بلفظ عن أيب هريرة   )١(

, واحلديث أخرجـه » إسناده ضعيف لضعف عيسى بن املسيب « : , قال حمقق املسند عند خترجيه )٩٧٠٨
تلخـيص احلبـري : , وانظـر)١/٢٩٢(املسـتدرك : وصححه, وتعقبه الذهبي, انظـر) ٦٤٩(أيضاً احلاكم 

كـون املالئكـة  كون علة امتناعه , واحلديث عىل ضعفه قد اعرتض عليه الشهاب باحتامل أن ت)١/٢٥(
 ).٤/٢٠٦(انظر اعرتاضه يف حاشية ابن قاسم . ال تدخل بيتاً فيه كلب ال  لنجاسة سؤره

, الغيـث اهلـامع )٣/٢٧٣(, تشـنيف املسـامع )٢/٣٢٢(رشح املحيل بحاشية البنـاين : انظر هذا املثال يف  )٢(
)٣/٧٧٥.( 

 ).٢/٣٢٣(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
رشحه مع حاشية العطار : جواب املحيل, انظر: قاله العطار, وعدَّ اجلواب به أحسن من اجلواب اآليت, أي  )٤(

)٢/٣٦٧.( 
 .املرجع السابق  )٥(
 .السابق, واجلامع هنا هو املسح» تقرير « باجلر, معطوف عىل » وتقرير « : قوله  )٦(
 ).٢/٣٢٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٧(

جواب قسمي 
 فساد الوضع
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 .املانع, فاندفع اعتباره يف النقيض وإن بقي النقض فإنه يكفي فيه ختلف احلكم ولو ملانع
, )١(واحلاصل أن املعرتض به هنا إنام هو ثبوت عليته للنقيض وقد انـدفع بـاجلواب

بـذلك اجلـواب, وأمـا الـنقض ) وقل يفـي( :هذا بقوله من زيادته وكأن الناظم أشار إىل
بأن فساد الوضع يشبه الـنقض مـن حيـث  )٢(فسؤال آخر مل يورده املعرتض, فقد رصحوا

ختلف احلكم عن الوصف, إال أن الوصف هنا يثبت نقيض احلكم ويف النقض ال يتعرض 
لب من حيـث إنـه إثبـات لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض احلكم مع الوصف, ويشبه الق

نقيض احلكم إال أنه يفارقه بأن القلب إثبات النقيض بأصل املستدل وهنـا بأصـل آخـر, 
ويشبه القدح يف املناسبة من حيث إنه يبقـى مناسـبته للحكـم ملناسـبته لنقيضـه إال أنـه ال 

 .)٣(يقصد هنا بيان عدم مناسبته للحكم بل بيان نقيض احلكم عليه يف أصل آخر
, فـإن زيـد  «: ضدقال الع وقد تلخص مما ذكر أن ثبوت النقيض مع الوصف نقضٌ

ثبوته به ففساد الوضع, وإن زيد كونه بـه وبأصـل املسـتدل فقلـب, وبـدون ثبوتـه معـه 
 .)٤(»فاملناسبة من جهة واحدة قدح فيها ومن جهتني ال يعترب, فليتأمل 

   
 ).٢/٣٢٤(بيني عىل البناين تقريرات الرش  )١(
 ).٢٦١−٢/٢٦٠(هو العضد يف رشح املخترص   )٢(
واعلم أنه إنام يعترب القدح يف املناسبة إذا كان مناسبة للنقيض وللحكم من وجـه واحـد, « : ثم قال العضد  )٣(

ضـه وأما إن اختلف الوجهان فال, ألن الوصف قد يكون له جهتان يناسب بإحدامها احلكم وباألخر نقي
 ).٢/٢٦١(ثم ذكر األمثلة, انظر رشحه عىل املخترص » 

 ).٢/٢٦١(رشح العضد   )٤(
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ىفَ وَ  إنْ  االعتبـــــارِ منهـــــا فســـــادُ 
ـــو أَ  ـــوه ـــن فســـادِ  مُّ عَ وضـــعِ ال م

ـــــبِ  ـــــدَ أو إِ  مِّ ضَ ـــــح ماتِ دِّ  املُق
ــــعرٌ أو مُ  ــــ ش ــــبِ  هُ تركيبُ ــــ دِّ ضِ امَ

ــــ ــــه عــــىل املنــــوعْ اْن شَ مَ دَّ وْ أَ  اءَ قَ
ــــنٍ  ــــلٍ  بطع ــــعارَاْو مُ  اْو تأوي هضَ

ــــــالِ نــــــا خمُ أو إمجاعِ  للــــــنصِّ   افَ
ـ اجلَ وايفِ  ]التعـريضُ [لـو  لتُ قُ  )١(عمْ

ـــــاسِ  ـــــ أو بالقي ـــــ هُ حكمُ يتِ اال يَ
ــــــــأمَّ وإال ذا األَ  ــــــــ صُّ خَ امَ نهُ مِ

ـــــــأَ  ـــــــ هُ رَ خَّ ـــــــوَ جَ  مَّ ثُ واأَ رَ  هُ ابُ
ـــنْ أو مَ  ـــالظُّ  هُ عُ ـــيام عَ  ورَ هُ ـــارَ ف هْ ضَ

الـدليل يف القيـاس ) إن وىف(وهـو  )٢( )فسـاد االعتبـار(أي من القـوادح ) امنه(و 
فال وجـود للقيـاس حينئـذٍ ) خمالفاً (ولو سكوتياً ) أو إمجاعنا(من كتاب أو سنة ) للنص(

ي بذلك ألن اعتبار القياس يف مقابلة النص أو اإلمجاع فاسـد وإن مِّ دماته, وسُ لينظر يف مق
 )٣(كان وضعه وتركيبه صحيحاً لكونه عىل اهليئة الصاحلة العتباره يف ترتيب احلكـم عليـه

 .)٤(لُ بْ املذكور قَ ) أعم من فساد الوضع(أي فساد االعتبار ) وهو(
ل عىل اهليئة الصاحلة لرتتيب احلكـم لصدقه حيث يكون الدلي «: قال املحقق وغريه

   
 : ٣٨١يف مهع اهلوامع ل  )١(

 أعــم مــن فســاد وضــعٍ قلــت بــل
  

ــل ــهٍ حي ــن وج ــوم م ــنهام العم  بي
  

 ) .٥٤٤(, وسيأيت بيانه ص» التعريف «وما بني املعقوفني فيه تصحيف, والصواب 
, رشح )٢٣٧(, اللمـع ص)٢٧٠, ٣/٢٦٤(التلخيص : لته والكالم عليه يفانظر تعريف هذا القادح وأمث  )٢(

, املخترصـ مـع رشح العضـد )١٩٢(, منتهـى السـول واألمـل ص)٤/٨٨(, اإلحكام )٢/٩٢٨(اللمع 
, )٤/١٩١(, التمهيـد أليب اخلطـاب )٥/٣١٩(, البحر املحـيط )٨/٣٥٧٨(, هناية الوصول )٢/٢٥٩(

, )٢٥٢(, املعونـة ص)٢/٧٢٣(, امللخـص )٤/٢٤٢(ملنـري , رشح الكوكب ا)٣/٩٣٠(روضة الناظر 
 ).٤٥٧(, اجلدل البن عقيل ص)٤٣٤(, املنتخل ص)٢٨١(املنهاج للباجي ص

 ).٢/٢٥٩(قاله التفتازاين يف حاشيته عىل رشح العضد   )٣(
, وهو قول اآلمدي واهلندي, انظر  )٤(  ).٨/٣٥٨١(, هناية الوصول )٤/٩٠(اإلحكام : أي أعم منه مطلقاً

: القادح العارش
 فساد االعتبار 
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 .)١(»عليه 
, وقضية تعريفهام بام تقدم أنه أعم منه  «: قال شيخ اإلسالم ظاهره أنه أعم منه مطلقاً

من وجهٍ لصدقه فقط بام ذكره املحقق وصدق فساد الوضع بأن ال يكون الدليل عىل اهليئـة 
إمجـاع, وصـدقهام معـاً بـأن ال الصاحلة العتباره يف ترتيب احلكم وال يعارضـه نـص وال 

نص أو إمجاع له, فام قيل مـن أن  /١٥٥ل/يكون الدليل عىل اهليئة املذكورة مع معارضة 
 .)٢( » فساد الوضع أعم ومن أهنام متباينان ومن أهنام متحدان سهوٌ 

لكونه مناسـباً لنقـيض  ;معنى فساد الوضع فساد وضع القياس «: )٣(وقال بعضهم
ه كام  يف القسم األول, أو لكون علتـه ثبـت اعتبارهـا يف النقـيض أو الضـدِّ احلكم أو ضدِّ

بنص أو إمجاع كام يف القسم الثاين, واليشء الواحد ال يناسب النقيضني أو الضـدين, أمـا 
فساد االعتبار فليس براجع إىل وضع القياس باملعنيني بل معناه أن ما دلَّ عليه القياس من 

 .      انتهى .»أو إمجاع, وتارةً يكون معه فساد وضع وتارة ال  احلكم خمالف ملا دل عليه نص
 :ثم إن الناظم زاد عىل األصل متام هذا الشطر وبيتني آخرين معه وهي

 
 

 
   
, رشح الكوكـب )٦٦٠(الـدرر اللوامـع للكـوراين ص: , وانظـر)٢/٣٢٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

 ).٢/٢٩٨(الساطع 
ب, وما اختاره األنصاري اختاره أيضـاً ابـن اهلـامم, والقـول باحتادمهـا قـول /١٥٦حاشية األنصاري, ل  )٢(

« : وإىل املتقدمني, لكن قـول األنصـاري الشيخ أيب إسحاق والغزايل, ونسبه أيضاً الزركيش إىل ابن برهان
فسـاد الوضـع أعـم, إنـام  سهو أيضاً منه; فإنه ال قائـل بـأنهو » سهو .. فام قيل من أن فساد الوضع أعم

, ٢/٩٢٨(رشح اللمـع : انظـر. اخلالف يف فساد االعتبار هل هو أعم مطلقاً أم مها متباينان أم متحـدان?
 ) .٢/٧١٧(, امللخص يف اجلدل )٤/١٤٥(تحرير مع التيسري , ال)٤٣٤(, املنتخل يف اجلدل ص)٩٣٣

 ).٢/٣٢٤(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )٣(



אאאאאFאE א 

 

............................           .....
  

 وايف اجلمــع )١(]التعــريض[لــو: قلــت
  

 أو إحـــــد املقـــــدمات: بضــــمِّ 
  

 ه ال يـــــايتأو بالقيــــــاس حكمــــــ
  

ــــا  ــــه بضـــــدِّ م ـــــرٌ تركيب أو مشع
  

ـــــــام ـــــــصُّ منه  )٢(أمَّ وإال ذا األخ
  

 .انتهى         
ومل أجد مواد هذه الزيادة بعد الفحص الشديد عنها فال جرم أين أبقيتها بحاهلـا إذ مل 

 ذكره مجاعة , ولكن أذكر هنا بدله أمثلة فساد االعتبار حسبام)٣(أجترأ عىل رشحها بال موادَّ 
 .)٤(من رشاح األصل

صومٌ مفروض فـال يصـح  :أن يقال يف التبييت يف األداء :فمثال خمالفة نص الكتاب
الخ, فإنه رتب فيه  )١(ڇڭ ۓ ڇ :بنيةٍ من النهار كالقضاء, فيعرتض بأنه خمالفٌ لقوله تعاىل

   
, كـام يف جممـوع املتـون, املجمـوع رقـم » التعريـف « : هكذا يف النسـختني,وهو تصـحيف , والصـواب  )١(

 ).٣(رقم  اآليت , وملا سيأيت يف التعليق)٦٥(, ص)٢٨/٨٠(
 ) .٦٥(دة ليست يف نسخة مهع اهلوامع, لكنها موجودة بكامهلا يف جمموع املتون صهذه الزيا  )٢(
خيش إن تصد لرشحها أال يفي بمقصود الناظم, وقد وقفت عىل مادة هذه الزيادة عند  −رمحه اهللا–كأنه   )٣(

الزركيش والعراقي, وحاصلها االعرتاض بام ذكر فيها عىل أن تعريـف األصـل غـري جـامع, وهـذا نـص 
واعرتض عىل تعريفه بذلك بأنه غري جامع; ألنه خيرج عـن أن يكـون إحـد مقدماتـه خمالفـة « : العراقي

للنص أو اإلمجاع أو يكون احلكم مما ال يمكن ثبوته بالقياس, كإحلاق املرصاة بغريها من املعيـب ملخالفتـه 
الزركيش والعراقي أفادا هـذه , ولعل »للنص الوارد فيها, أو يكون تركيبه مشعراً بنقيض احلكم املطلوب 

أن مـا : فساد االعتبـار, ومعنـاه: االعرتاض الثالث« : االعرتاض من اهلندي يف هناية الوصول, وهذا نصه
ذكره من القياس أو تركيبه فاسد االعتبار, كام إذا كان القيـاس خمالفـاً للـنص أو لإلمجـاع, أو كـان أحـد 

, أو كان احلكم ممـا ال يمكـن إثباتـه بالقيـاس كـام تقـدم مقدماته كذلك; لعدم صحة االحتجاج به حينئذٍ 
, تشـنيف املسـامع )٨/٣٥٧٨(هنايـة الوصـول : انظـر» ذكره, أو كان مشعراً بنقـيض احلكـم املطلـوب 

 ).  ٣/٧٧٦(, الغيث اهلامع )٣/٣٧٦(
امع , تشـنيف املسـ)٢/٣٢٤(رشح املحـيل بحاشـية البنـاين : منهم املحـيل والزركيشـ والعراقـي, انظـر  )٤(

 ).٣/٧٧٦(, الغيث اهلامع )٣/٣٧٤(
 ).٣٥(سورة األحزاب   )١(
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ضٍ للتبييـت فيـه وذلـك مسـتلزمٌ  لصـحته  األجر العظيم عىل الصوم كغريه من غري تعـرُّ
 .)١(دونه

ال يصـح القـرض يف احليـوان لعـدم انضـباطه  :أن يقـال :ومثال خمالفة نص السـنة
لف بكـراً وردَّ ـاستسـ أنـه  «: لمـرب مســرتض بأنه خمـالف خلــ, فيع)٢(اتـكاملختلط

 .)٣(» رباعياً 
, )٤(جنبيةللرجل أن يغسل زوجته امليتة كاأل ال جيوز :أن يقال :ومثال خمالفة اإلمجاع

فيعرتض بأنه خمالف لإلمجـاع السـكويت يف تغسـيل عـيل بـن أيب طالـب فاطمـة ريض اهللا 
 ., واهللا أعلم)٥(عنهام

ثم ذكر أن املعرتض بفساد االعتبار خمريٌ بني تقديمه عـىل مجيـع املنوعـات وتـأخريه 
مه( :عنها فقال  .)٦(التي يف املقدمات) عىل املنوع(أي املعرتض بذلك ) قدَّ

ألن املنوع طلب الـدليل عـىل مقدمـة  ;عربَّ باملنوع دون االعرتاضات «: قال العطار
 )١( » ألهنا تشمل املنوع وغريهـا كـالنقض والتـأثري ;الدليل فهو أخص من االعرتاضات

   
 ).٢/٣٢٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
املبسـوط : ذهبت احلنفية إىل عدم صحة استقراض يشء من احليـوان, ومـذهب اجلمهـور جـوازه, انظـر  )٢(

اجلليـل  , خمترص خليـل مـع مواهـب)٣/٣١٤(, كشاف القناع )٦١٩(, روضة الطالبني ص)١٤/٣٢(
)٦/٥٠٨.( 

 ).٢/٣٢٤(رشح املحيل بحاشية البناين : , وانظر)٤١٢(سبق خترجيه ص  )٣(
, روضـة الطـالبني )٢/١١١(فـتح القـدير : وهو مـذهب احلنفيـة, وذهـب اجلمهـور إىل جـوازه, انظـر  )٤(

 ).٣/٧(, خمترص خليل مع مواهب اجلليل )٢/٨٩(, كشاف القناع )٢٢٣(ص
, )٤٧٦٩(, واحلـاكم )٦١٢٢(, وعبـد الـرزاق يف املصـنف )١/٣١٢(يف األم  أخرج هذا األثر الشافعي  )٥(

, ووافقـه األلبـاين يف إرواء )٢/١٤٣(, وحسنه احلافظ ابن حجـر يف تلخـيص احلبـري )٦٦٦٠(والبيهقي 
, البـدر املنـري )١١(اإلمجاع البـن املنـذر ص: , وانظر حكاية اإلمجاع عىل هذا احلكم يف)٣/١٦٢(الغليل 

 ).٥/٣٧٦(ن البن امللق
 ).٢/٣٢٥(رشح املحيل بحاشية البناين » ملجامعته هلا من غري مانع يف التقديم والتأخري « : قال املحيل  )٦(
 ).٣/٧٧٧(الغيث اهلامع : , وانظر)٢/٣٦٨(حاشية العطار   )١(
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ألنـه  ;عنها إن شاء) أو أخره(املقدمات  /١٥٦ل/ألنه يغني عن منع  ;التقديم) إن شاء(
 .)١(ححها ردَّ بأنه فاسد االعتباريطالب أوالً بتصحيح مقدمات قياسه فإذا ص

ألنه أقـو لداللتـه عـىل  ;وعندي أنه جيب تقديمه «: )٢(وقال بعض رشاح األصل
 . » بطالن القياس بخالف غريه فإنه مطالبة بتصحيح الدليل أو معارضة له

ه يف   :بأن كونه أقو بتقدير متامه ال يقتيض وجوب تقديمه »اآليات«وردَّ
 تقـدير تـأخريه يكـون مـن بـاب الرتقـي مـن األدنـى وهـو مـن أما أوالً فألنه عىل

نات, وال معنى لوجوب التقديم مع ذلك سِّ  .املُحَ
ألنـه مـع التـأخري  ;بل ينبغي وجوب تـأخريه :وأما ثانياً فقد يعكس ما ذكره ويقال

ضعف لعدم كفاية األضعف أو عدم متام كفايته, ومع حمتاج إليه لالحتياج لألقو بعد األ
 . , فليتأمل)٣(م ال حيتاج لغريه لعدم احلاجة إىل األضعف بعد األقوالتقدي

ه إمـا )رأو( )٤(أي االعرتاض بفسـاد االعتبـار ليـتخلص املسـتدل منـه) ثم جوابه(
بـأن فيـه  )١(−بـأن ال يكـون كتابـاً وال سـنة متـواترة−يف سند الـدليل إن أمكـن  )بطعن(
   
ال نسـلم : ملعرتضال حيرم الربا يف الرب ألنه مكيل كاجلبس, فيقول له ا: لو قيل ما: مثال ذلك« : قال البناين  )١(

أن الكيل علة لعدم حرمة الربا لوجوده يف األرز مع أنه ربوي, ثم ما اقتضاه  دليلك من عدم حرمة الربا يف 
ما اقتضاه دليلك من عدم حرمـة الربـا يف الـرب : احلديث, أو يقول له) الرب بالرب ربا: ( الرب خمالف لقوله 

 ).٢/٣٢٥(حاشية البناين » م أن الكيل علة عدم حرمة الربا , وال نسل)الرب بالرب ربا: ( خمالف لقوله 
 ).٦٦٠(الدرر اللوامع ص: هو الكوراين, انظر  )٢(
, وال خيفى ما يف جوابه من الضعف; فإن القدح يف القيـاس بفسـاد االعتبـار )٤/٢١٠(حاشية ابن قاسم   )٣(

دالل بالقيـاس ويـؤخر االسـتدالل قدح فيه بالنص واإلمجاع, واملستدل كـام ال جيـوز لـه أن يبـدأ باالسـت
نقـل ) ١٣٣(بالنص; ال جيوز له أن يقدم القدح يف القياس باجتهاده عىل القدح فيه بالنص, وقد سـبق ص

 .» وإذا وجدت النصوص الصحاح طارت األقيسة مع الرياح « : املصنف عن بعضهم قوله
رصــ املنتهــى مــع رشح العضــد , خمت)٤/٨٩(اإلحكــام : انظــر جــواب االعــرتاض بفســاد االعتبــار يف  )٤(

, ٤/١٩٣(, التمهيـد أليب اخلطـاب )٣/٣٩١(, روضـة النـاظر )٨/٣٥٧٩(, هناية الوصول )٢/٢٥٩(
 ). ٤٥٨(, اجلدل البن عقيل ص)٢٨١(, املنهاج للباجي ص)٢٥٥, ٢٥٣(, املعونة ص)١٩٥

 ) .٢/٣٦٨(اشية العطار ح» أما إذا كان سنة متواترة أو كتاباً فال ينفعه هذا اجلواب « : قال العطار  )١(

جواب فساد 
 االعتبار
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حملـه عـىل غـري ظـاهره بـدليل يرجحـه عـىل للدليل ب) تأويلبأو ( )٢(أو غريه )١(إرساالً 
له بدليل آخر فيتساقطان ويسلم األول الذي هو دليل املستدل مـن ) أو بمعارضة(الظاهر 

ـولو عارض املعرتض القياس بنص آخـر مل يُ  ,)٣(قياس أو غريه ألن الـنص الواحـد  ;هدْ فِ
مر إىل الرتجـيح يعارض النصني فأكثر, كشهادة اثنني تعارض ثالثة فأكثر, نعم, إن آل األ

ق ح هبا يف األصح, فعلـم أن الـنص ال يعـارض الـنص والقيـاس التفـاجِّ بكثرة الرواة رُ 
إذ كــانوا يرجعــون عنــد تعــارض النصــوص إىل  الصــحابة ريض اهللا عــنهم عــىل ذلــك;

 ;, وحني اعتـرب ذلـك يف النظـر واالجتهـاد لـزم اعتبـاره يف البحـث واملنـاظرة)٤(القياس
 .)٥(املناظر تلو الناظر :إىل إظهار الصواب, وهذا معنى قوهلم الشرتاكهام يف القصد

الخ,  ڇڭ ۓ ڇ :به كام مرَّ يف) الظهور فيام عارضه(أي دليل املعرتض ) منعه(بـ ) أو(
 .)٦(املعرتض, كذا قيلوجوب تبييت النية الذي هو مقصود  فإنه ليس ظاهراً يف عدم

ألجوبة, بل قد يمكن بعضها فيجيب ثم إنه ليس املراد أن كل دليل يمكن فيه هذه ا
ةُ عىل املستدل رَ بْ  .)٧(أفاده العضد. بام يتأتى منها, وقد ال يمكن يشء منها فيكون الدَّ

 
   
قـال : هو أن يقول التابعي: أن يسقط الراوي من إسناد احلديث من فوق التابعي, أو: اإلرسال يف احلديث  )١(

, )١/١٥٢(, فتح املغيـث )٧٨(التقييد واإليضاح ص: كذا أو فعل كذا أو نحو ذلك, انظر رسول اهللا 
 ) .٤١(نزهة النظر ص

حاشـية : , وكغري اإلرسال الطعن يف السند لضـعف راويـه, انظـر)٢/٣٢٥( رشح املحيل بحاشية البناين  )٢(
ب األصل فيه الفرع, )٢/٣٦٨(العطار  , ومن الطعن يف السند أيضاً الطعن بأنه موقوف أو مقطوع أو كذَّ
 ) .٢/٢٥٩(رشح العضد : انظر

 ) .٢/٣٦٨(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٣(
 ) .٢/٢٦٠(رشح العضد , وانظر )٢/٣٦٨(حاشية العطار   )٤(
 .ب /٢٥٥, الدرر اللوامع البن أيب رشيف ل)٢/٢٦٠(حاشية السعد عىل رشح العضد : انظر  )٥(
 ) .٢/٣٦٨(قاله العطار يف حاشيته   )٦(
  . »واعلم أنا ال نريد أن كل نص يمكن فيه هذه األسئلة « : , ولفظه)٢/٢٦٠(يف رشح املخترص   )٧(
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ــــدّ ــــةَ منهــــا منــــعُ تعليــــلِ املُعَ مَّ  ثُ
  

ــــــدّ  وا واألَسَ ــــــمَّ  وباملطالبــــــةِ سَ
  

ـــــــ ـــــــهُ إِثباتُ بولُ ـــــــوابُ يتِ هُقَ  جَ
  

..................................  
  

ة(  املـدعى   أي منـع كـون الوصـف )١( )منع تعليل املعدّ (أي من القوادح ) منها ثُمَّ
   
, )٥٠٥(, املنخـول ص)٢/٩٧٠(, الربهـان )٣/٢٦٩(التلخـيص : فيـه يفانظر هذا القـادح واخلـالف   )١(

, هنايــة )٢/٢٦٣(, خمترصــ املنتهــى مــع رشح العضــد )٤/١٠٠(, اإلحكــام )٢/٢٠٥(قواطــع األدلــة 
,روضــة النــاظر )٤/١٢٥(, التمهيــد أليب اخلطــاب )٥/٣٢٤(, البحــر املحــيط )٨/٣٥٩٣(الوصــول 

ــري )٣/٩٣٧( ــر مــع التيســري )٢/٢٦٩(ول الرسخيســ , أصــ)٤/٢٥٥(, رشح الكوكــب املن    =, التحري

 القادح 
منع : عرش احلادي

كون الوصف 
 املدعى عليته علة
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مـن أعظـم األسـئلة الـواردة عـىل القيـاس  − )١(كام قاله ابن احلاجب −عليته علة, وهو 
وجود  , تكون قطعية, بخالف حكم األصلامَ لَّ يف األقيسة, فإن العلة قَ  /١٥٧ل/لعمومه 

ولتشعُّب مسالك العلـة فتتعـدد طـرق االنفصـال  ;)٢(ه كثرياً ما يكون قطعياً العلة فيه فإن
ه مـا ال يطـول يف غـريه, ومـن وعىل كل واحد منها أبحاث فيطول القال والقيل في ,عنها

 .)٣(ذلك علمه استقرأ
 .)٤(يعني أن ذلك يسمى أيضاً عندهم باملطالبة بتصحيح العلة) وامَّ وباملطالبة سَ (

عند اإلطالق يف عرف اجلدليني تسـميته بسـؤال املطالبـة, وإن أريـد املعروف  :قيل
املطالبـة بوجـود الوصـف أو بثبـوت احلكـم مـن األصـل أو نحـو  :غريه يف عرفهم قيل

 .)٥(ذلك
                       :وقد اختلف يف قبوله عىل قولني

إىل أي القـدح وإال ألد احلـال ) قبولـه( )١(أي األصـح) األسدُّ (هو ) و( :أحدمها
  =  

, املنهــاج للبــاجي )٢٣٤(, املعونــة ص)٢/٦٢٩(, امللخــص )٧٢٥(, مفتــاح الوصــول ص)٤/١٣٠(
 ) .٤٠٦(, املنتخل ص)٤١٣(, اجلدل البن عقيل ص)٢٦٣(ص

مـا  وعلله بمثـل» هو أعظم األسئلة « : , أما اآلمدي فقال)٢/٢٦٣(يف املخترص, انظره مع رشح العضد   )١(
: , انظـر»إهنا أساس املنـاظرة : هي أرفع سؤال عىل العلل, وقيل« : علل ابن احلاجب, وقال ابن السمعاين

, الغيـث اهلـامع )٣/٣٨٠(, وانظر أيضاً تشنيف املسـامع )٤/١٠٠(, اإلحكام )٢/٢٠٥(قواطع األدلة 
)٣/٧٧٧. ( 

م األصل, فإن وجود العلـة فيـه كثـرياً مـا بخالف حك: هكذا يف النسختني ويف حاشية التفتازاين, واملعنى  )٢(
 .يكون قطعياً 

 ) .٢/٢٦٣(رشح العضد مع حاشية التفتازاين   )٣(
 ) .٥٤(مجع اجلوامع ص  )٤(
 ) .٣/٧٧٧(, الغيث اهلامع )٣/٣٨٠(, تشنيف املسامع )٥/٣٢٤(البحر املحيط : انظر  )٥(
, )٥٠٦(املنخـول ص: وابـن اهلـامم, انظـر واختار قبوله أيضاً القايض والغزايل وابـن احلاجـب واهلنـدي  )١(

ــام )٤٠٦(املنتخــل ص ــع رشح العضــد )٤/١٠٠(, اإلحك ــة الوصــول )٢/٢٦٣(, املخترصــ م , هناي
 ).٤/١٣٠(, التحرير مع التيسري )٨/٣٥٩٦(

اخلالف يف قبول 
 هذا القادح

 



אאאאאFאE א 

 

متسك املستدل بام شاء من األوصاف والطرود التي تؤدي إىل اللعب ألمنه من املنع فيضيع 
, وتكون املناظرة عبثاً   .)١(القياس, إذ ال يفيد ظناً

, بمعنى أن املستدل )٣(ألدائه إىل االنتشار بمنع كل ما يدعى عليته ;)٢(ال يقبل :وقيل
 ,]فيمنع, وحيتاج إىل االنتقال أيضاً [لتعليل عليته بعد منع علية ما ذكره حيتاج إىل االنتقال 

 .)٤(وهكذا, وربام أحوج إىل االنتقال من مسلك إىل آخر لكثرة مسالك العلة
 .)٥(وأجيب بأنه انتشار لتتميم املطلوب فال يرض

املعارضة بأن يثبت املستدل كون ذلك الوصف هو العلة بمسلك ) إثباته جواب يت(
, فكل مسلك متسك به فريد عليه ما هو رشطه, أي ما يليق به مـن )٦(من مسالكها السابقة
حيـرم الربـا يف األرز كـالرب لعلـة الطعـم,  :, كأن يقول املسـتدل)٧(األسئلة املخصوصة به

ثبتـت  :ال أسلم أن العلة الطعم بل هي الكيـل, فيجيبـه املسـتدل بقولـه :فيقول املعرتض
 .)١( ))االطعام بالطعام رب(( :علية الطعم بقوله 

 
 

   
, وانظـر لـه دلـيالً آخـر يف اإلحكـام )٢/٢٦٣(, رشح العضـد )٢/٣٢٥(رشح املحيل بحاشـية البنـاين   )١(

)٤/١٠١. ( 
 ) .٥٠٦(املنخول ص: ه الغزايل إىل أيب إسحاق, انظرنسب  )٢(
 ) .٣/٧٧٨(الغيث اهلامع : , وانظر)٢/٣٢٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
« : , وما بني املعقوفتني فيه سقط أخلَّ باملعنى, ونـص الرشـبيني)٢/٣٢٥(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٤(

الـخ, » ... ليل علة العلية فيمنع, فيحتاج لتعليل علة علة العليـة فيمنع تعليل العلية, فيحتاج لالنتقال لتع
 ) .٢/٢٦٣(, خمترص املنتهى مع رشح العضد )١٠٢, ٤/١٠١(وانظر أدلتهم األخر يف اإلحكام 

 ) .٢/٣٢٥(هذا جواب البناين يف حاشيته   )٥(
 ) .٣/٧٧٨(امع , الغيث اهل)٣/٣٨٠(, تشنيف املسامع )٢/٣٢٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 ) .٢/٢٦٤(رشح العضد للمخترص   )٧(
 ) .١٨٤(, واحلديث سبق خترجيه ص)٢/٣٢٥(حاشية البناين   )١(

جواب هذا 
 القادح
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.................................. 
  

ـــةِ  ـــفِ العلَّ ـــعُ وص ـــدَّ من ـــهُ عُ نْ مِ  وَ
  

ــــــكقولِ  ــــــا يف عَ نَ ــــــامِ  هْارَدٍ إفطَ
  

هْ  ـــــــارَ ـــــــام الكفَّ  بغـــــــريِ وطءٍ إنَّ
  

ـــرِ للزَّ  ـــن وَ ج ـــومِطءٍ بِ ع ـــدِالعَ  ص  ب
  

ـــــدِّ  ـــــها كاحلَ ـــــبَ اختصاصُ  فوجَ
  

ــالُ يُ  ــلْ  ق ــن فِ  ب ــرِع ــ هِط ــذي حَ  رْذِال
  

ـــــهُ تبيـــــنيُ أنَّ مـــــا وابُ ْ  جَ ـــــربِ  اعتُ
  

ضْ ــــرتِ ــــأنَّ املُع ــــاصُ وك  االختص
  

ِض ــــاطَ والــــذي اعــــرتُ حُ املنَ ــــنَقِّ  يُ
  

ـــــــــــــهُ قَ قَّ  ....................حَ
  

..................................  
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دَّ ( أي منـع أنـه معتـرب  )١( )منـع وصـف العلـة(أي وعدَّ من املنـع املطلـق ) ومنه عُ
الرتكـب يف  ]بقلـة[لعـدم االنتشـار  ;مقبـول جزمـاً  −)٣(كام قاله املحقـق−ا , وهذ)٢(فيها

م من أرجع ضمريه إىل منع العلية, إذ فيه اخلالف كام تقرر )٥(, وبه)٤(العلل  .)٦(يعلم وهْ
 − )٧()عامـدٍ (االستدالل عىل عـدم الكفـارة عـىل ) يف( −أيتها الشافعية  −) كقولنا(

 الكفـارة(رشعـت ) إنـام(كاألكـل ) بغـري وطء(ضـان أي صوم رم) إفطاره( −بالتنوين 
أي الكفـارة, أي ) فوجـب اختصاصـها(أي فيـه ) بصوم العبد(حمذور ) للزجر عن وطء

 /١٥٨ل/, فإنـه رشع للزجـر عـن اجلـامع زنـاً وهـو خمـتص بـذلك )كاحلدِّ (وجوهبا به 
, واحلكـم اختصـاص كـلٍّ بـاجلامع , والعلـة فاملقيس هو الكفارة, واملقيس عليه هو احلدُّ

ال نسـلِّم أن الكفـارة إنـام  :مـن جانـب املعـرتض) يقـال(, فـ )١(الزجر عن اجلامع يف كلٍّ 
يف الصـوم ) عـن فطـره الـذي حـذر(للزجـر ) بل(رشعت للزجر عن اجلامع بخصوصه 

   
, اإلحكـام )٥٠٥(, املنخـول ص)٢/٢٠٢(, قواطـع األدلـة )٢/٩٧٠(الربهـان : انظر هـذا القـادح يف  )١(

, هناية الوصول )٢/٢٧٥(, خمترص املنتهى مع رشح العضد )١٩٨(, منتهى السول واألمل ص)٤/١٢٣(
, رشح )٣/٩٣٤(, روضـة النـاظر )٥/١٥٠٩(, العدة أليب يعىل )٥/٣٣١(, البحر املحيط )٨/٣٥٨٧(

, )٢٦١(, املنهاج للبـاجي ص)٢٣٢(, املعونة ص)٧٢٨(, مفتاح الوصول ص)٤/٣١٧(الكوكب املنري 
 ) .٤١١(, اجلدل البن عقيل ص)٣٩٨(املنتخل ص

 ). ٥/٣٣١(ل به يف الفرع, كام بينه الزركيش يف البحر املحيط وحقيقته منع وجود الوصف املعل  )٢(
 ).٢/٣٢٥(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
 ., وهو أوضح » لقلة « : , ونص ما بني املعقوفتني عنده)٢/٣٢٥(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٤(
 .» من املنع مطلقاً : أي« : بتفسري املحقق عبارة األصل بقوله: أي  )٥(
من املنع : أي: (قوله« : ب, وهذا نصه/٢٥٥نبه عىل هذا الوهم وعىل الواهم ابن أيب رشيف يف حاشيته ل   )٦(

بـل إىل املنـع  −كام زعمه الشيخ أبو زرعة–غري عائد إىل منع العلية » منه « تنبيه عىل أن الضمري يف ) مطلقاً 
 ).٣/٧٧٨(امع الغيث اهل: ,وانظر» مطلقاً عن التقييد بإضافته إىل العلية 

, البحـر املحـيط )٢/٢٧٥(, املخترص مع رشح العضـد )٢/٢٠٢(قواطع األدلة : انظر له أمثلة أخر يف  )٧(
, مفتـاح )٤١١(, اجلـدل البـن عقيـل ص)٣٩٨(, املنتخل ص)٥/١٥٠٩(, العدة أليب يعىل )٥/٣٣١(

 ).٧٢٨(الوصول ص
 ).٢/٣٦٩(رشح املحيل مع حاشية العطار   )١(

من املنع منع 
 وصف العلة
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 .)١(بجامع أو غريه
يف ذلـك ) اعتـرب(أي الوصف الـذي ) أن ما تبيني( )٢(أي هذا االعرتاض) جوابه(و

يعني خصوصية الوصف يف العلة, كأن يبني اعتبار خصوصية اجلـامع ) صاصاالخت(هو 
 بأن الشارع رتبها عىل اإلفطار باجلامع, فإن األعرايب ملـا سـأل النبـي  يف وجوب الكفارة

ـر,  :, فكان كقولهعن اجلامع يف رمضان أوجب عليه الكفارة جامعت يف هنار رمضان فكفِّ
لية, ومقتضاه أن تكون العلة خصوصيته ال مطلـق وترتيب احلكم عىل الوصف يشعر بالع

بحذفه خصـوص الوصـف ) ينقح املناط(بذاك االعرتاض ) وكأن املعرتض(, )٣(اإلفطار
ِض(كأن املستدل ) و(عن االعتبار,  أي ) حققـه( −بالبنـاء للمفعـول  −عليه ) الذي اعرتُ

م لرجحان حتقيـق املناط, بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف الذي هو اجلامع يف املثال,  فيقدَّ
الـخ أن  »كـأن«, ومقتىض تعبريه بـ )٤(ه عليه الزركيش وغريهبَّ فع النزاع كام نَ ط, فإنه لراملنا

هَ بـأن حاصـل تنقـيح املنـاط االجتهـاد يف  جِّ ذلك ليس تنقيح املناط وال حتقيقه حقيقة, ووُ
بل منع وصف حذف بعض األوصاف وتعيني الباقي للعلية, وليس هنا اجتهاد وال تعيني 

العلية فقط, لكن له شبهٌ بتنقيح املناط من حيث إن املانع غري قائل بأن هذا الوصف معترب 
يف العلة بمقتىض منعه, فقد حذفه عن االعتبار, وإذا حذفه عنه تعـني البـاقي, فأشـبه مـن 

باالجتهاد واالستدالل وعنيَّ البـاقي, وأن حتقيـق املنـاط إثبـات العلـة يف  ]الباقي[حذف 
آحاد صورها, وهذا املعنى غري موجود هنا, إذ حاصله أن العلة املعلومة مسلَّمةٌ قد خيفـى 
وجودها يف بعض الصور فيبني املستدل وجودها يف ذلك البعض كام مـرَّ يف النبـاش, ومـا 

   
 ).٣/٧٧٨(الغيث اهلامع : بق, وانظراملرجع السا  )١(
, )٢/٢٧٥(, خمترص ابن احلاجب مـع رشح العضـد )٤/١٢٣(اإلحكام : انظر جواب هذا االعرتاض يف  )٢(

, املعونـة )٤١١(, اجلـدل البـن عقيـل ص)٤/٣١٧(, رشح الكوكب املنـري )٨/٣٥٨٧(هناية الوصول 
 ).٣٩٨(, املنتخل ص)٢٣٢(ص

 ).٣/٣٨٢(تشنيف املسامع : ر, وانظ)٣/٧٧٨(الغيث اهلامع   )٣(
أ, حاشـية /٢٥٦, حاشية ابـن أيب رشيـف ل )٣/٧٧٩(, الغيث اهلامع )٢/٣٨٢(تشنيف املسامع : انظر  )٤(

 ).٢/٣٦٩(العطار 

جواب منع 
 وصف العلة
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هنا ليس كذلك, لكن له شبه به من حيث إن املعرتض ملا منع الوصف الـذي هـو علـة يف 
ن أثبت العلة يف آحـاد  −يف العلة ألنه معترب  −اجلملة  ثم أثبت املستدل اعتباره فيها أشبَهَ مَ
 .لهفتأمَّ  ,)١(»اآليات«أفاده يف . صورها

 
 
 
 
 
 
   

ـــعُ ...........  ـــمِ حُ  ومن صـــلِاألَ  ك
ــــ للمســــتدلِّ  هِ يف كونِــــ ــــقَ  دْ قَ عْ طَ

ــ كــانَ  ــاحلُ  الَ جَ ــ ةُ جَّ ــرْ عُ هْفَ البقعَ
ـــقُ  ـــذي وُ  تُ لْ ـــال ـــريازِ  دَ جِ يللش

ــإن  ــف ــريَمعْ سَ ِللمُ أنْنا اخت ــرتَ ضْع

ــــ  ــــلِ  آراءُ  تْ واختلف ــــلِ  أه الفض
ـــمَ ] ملـــن[ إنْ  هـــا األســـتاذُ ثالثُ  )١(عْ نَ

ــــيُ  ــــمَ  الشــــريازِ قــــالَ  ربُ عتَ )٢(هْ نعَ
ــــتْ يف كُ  ــــنَّ  هِ بِ ــــ صُ ال ــــىلَ عَ وازِ  اجلَ

ـــــ إذا اســـــتدلَّ  ِ يَ ه لِ دُ وُعَ ـــــرتَ ضْ ع

   
 ., وهو الصواب»  البعض « : , ونص ما بني املعقوفتني فيه)٤/٢١١(حاشية ابن قاسم   )١(
 .» يكن « : ٣٨٣يف مهع اهلوامع ل  )١(
 : ٣٨٣يف مهع اهلوامع لالبيت   )٢(

 منعاً بدا احلجـة عـرفَ البقعـهْ
  

 يعتــرب الشــريازِ يــأبى ســمعهْ 
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أي ثبوتـه فيـه, وهـو  )١( )لحكم األص(املعرتض ثبوت ) منع(من املنع املطلق ) و(
إنه أساس املناظرة فال يتجاوز عنه إىل غـريه  :قيل /١٥٩ل/, بل )٢(مسموع عند اجلمهور

 .)٣(إال عند الرضورة
, فيقـال )٤(اإلجارة عقد عىل منفعة فتبطل بـاملوت كالنكـاح :أن يقول احلنفي :مثاله

 .)١(النكاح ال يبطل باملوت بل ينتهي به :له
أي االعـرتاض بمنـع ) يف كونـه أهل الفضل(أي مذاهب العلامء ) واختلفت آراء(

 :عىل أربعة أقوال )٢( )للمستدل قد قطع(ثبوت حكم األصل 

   
, املخترصـ مـع )٤/٩٢(, اإلحكـام )٢/٢٠٦(, قواطـع األدلـة )٢/٩٦٨(الربهان : انظر هذا القادح يف  )١(

, )٥/١٥١٠(, العـدة )٥/٣٢٧(, البحـر املحـيط )٨/٣٥٨٣(, هناية الوصول )٢/٢٦١(رشح العضد 
, التحريـر مـع التيسـري )٤/٢٤٦(, رشح الكوكـب املنـري )٣/٩٣٢(, روضة الناظر )٤/١١٨(يد التمه

, )٣٩٤(, املنتخـل ص)٢٥٥(, املنهـاج ص)٢٣٠(, املعونـة ص)٧٢٣(, مفتاح الوصول ص)٤/١٢٧(
 ).٤٠٣(اجلدل البن عقيل ص

الكوكـب املنـري  , وانظـر حكايتـه عـن اجلمهـور أيضـاً يف رشح)٢/٣٢٦(رشح املحيل بحاشـية البنـاين   )٢(
)٤/٢٤٦.( 

, التلـويح )٥/٣٢٢(, البحـر املحـيط )٢/٢٠٥(قواطـع األدلـة : , وانظـر)٣/٢٥٨(التقرير والتحبـري   )٣(
)٢/١٩٠.( 

: ذهب احلنفية إىل أن اإلجارة تنفسخ بموت أحد املتعاقدين, وذهـب اجلمهـور إىل أهنـا ال تنفسـخ, انظـر  )٤(
, كشـاف )١٨٣(, القـوانني الفقهيـة ص)٩٠٧(طـالبني ص, روضـة ال)٩/١٤٥(اهلداية مع فتح القدير 

 ).٤/٢٩١(القناع 
, وثالثـاً يف تشـنيف )٢/٢٠٦(, وانظر مثاالً آخر يف قواطع األدلـة )٢/٣٢٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

 ).٣/٧٧٩(, الغيث اهلامع )٣/٣٨٢(املسامع 
, هناية الوصـول )٢/٢٦١(مع رشح العضد  , املخترص)٤/٩٢(اإلحكام : انظر اخلالف يف هذه املسألة يف  )٢(

, )٤/٢٤٦(, رشح الكوكـب املنـري )٣/٩٣٣(, روضـة النـاظر )٥/٣٢٧(, البحر املحيط )٨/٣٥٨٤(
 ).٤/١٢٨(التحرير مع التيسري 

من املنع منع 
ثبوت حكم 
 األصل

اخلالف يف قطعه 
 للمستدل
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 .)١(نعم, لالنتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده إىل إثبات غريه :أحدها
 , لتوقف القياس عـىل ثبـوت)٢(ال −وهو األصح أخذاً من التفريع اآليت  − :وثانيها

ه األخـذ مـن التفريـع, , ووجـ)٣(فاستدالله عىل حكم األصل ليس انتقاالً للغري ,األصل
الخ أن االقتصار فيه عىل أحد أقـوالٍ حمكيـةٍ يـدل عـىل  ».. فإن سمعنا اختري«: أعني قوله

جلـواز التفريـع عـىل غـري الـراجح عنـده  ;رجحان املفرع عليه داللة ظنية وإن مل يستلزمه
 .)٤(التفريع أو إشكاله أو توهم عدم صحتهلغرضٍ ما, كغرابة 

له أنه يكون قطعاً  )٥(أبو إسحاق اإلسفرائني) األستاذ(أي األقوال ما قاله ) ثالثها(و
يعني إن كان املنع ظاهراً يعرفه أكثر الفقهاء بخـالف مـا ال يعرفـه ) كان جال إن ملن منع(

 .)٢(غري اخلواص الحتامل أن املانع من ;)١(إال خواصهم فال يكون قطعاً له
ونقل ابن برهان عن األستاذ أنه استثنى من الظاهر ما إذا قال يف نفس  «: )٣(قال مجعٌ     

الغيث اهلامع : إثبات حكم األصل, انظر: أي» إىل غريه « : , وقوله)٢/٣٢٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ).٢/٣٢٦(ة البناين , حاشي)٣/٧٨٠(

, نقل هذا عنه الزركيش ثم حكى عن اجلويني » إنه املذهب الصحيح املشهور بني النظار « : قال ابن برهان  )٢(
وإلكيا الطربي اجلزم هبذا املذهب, وهو الذي اختاره اآلمدي وابن احلاجب واهلندي, وصححه ابن قدامة 

, املخترص مع )٤/٩٤(, اإلحكام )٥/٣٢٧(بحر املحيط ال: انظر. أصحاهبم واألكثر  إىلونسبه الفتوحي 
, روضـة النـاظر )٤/٢٤٧(, رشح الكوكب املنـري )٨/٣٥٨٥(, هناية الوصول )٢/٢٦١(رشح العضد 

)٣/٩٣٣.( 
 ).٢/٣٧٠(رشح املحيل مع حاشية العطار   )٣(
 ).٤/٢١٢(حاشية ابن قاسم   )٤(
, هنايـة الوصـول )٤/٩٣(, اإلحكـام )٤٠١(خـل صاملنت: نسبه إليه الغزايل واهلندي والزركيشـ, انظـر  )٥(

 ).٥/٣٢٧(, البحر املحيط )٨/٣٥٨٦(
 ).٣/٧٨٠(, الغيث اهلامع )٣/٣٨٣(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٣٢٦(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(
 ).٢/٣٢٧(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٢(
, )٥/٣٢٧(, البحـر املحـيط, )٣/٣٨٣(سـامع تشـنيف امل: منهم الزركيش والعراقي والسيوطي, انظـر  )٣(

, ومل أقف عىل نقل ابن برهان عن األستاذ يف )٢/٣٠٢(, رشح الكوكب الساطع )٣/٧٨٠(الغيث اهلامع 
 . الربهان فلعله يف كتبه األخر, واهللا أعلم
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مْ إن سَ  :االسـتدالل , فلرياجع »الكالم عليه, فال يعدُّ منقطعاً  األصل وإال نقلتُ  حكمَ  تَ لَّ
. 

ف(أنه  :)١(أي حجة اإلسالم الغزايل) احلجة(ما قاله  :ورابعها ) بقعـةال(أهـل ) عـرْ
وه قطعاً فقطعٌ  وإال فال) يعترب(أي حمل املناظرة وبلدهتا  ألن ذلك أمر وضعي  ;أي فإن عدُّ

, وبه يندفع استبعاد بعضـهم )٢(ال مدخل للعقل وال الرشع فيه وال مشاحة يف االصطالح
أي ) منعـه قال(فـ  −بحذف ياء النسبة للوزن  −) الشريازِ (, وأما الشيخ أبو إسحاق )٣(له

فال يلزم املستدل  ,)٥(ألنه مل يعرتض املقصود ;)٤(سامع االعرتاض بمنع حكم األصل بمنع
 .)٦(الداللة عىل ثبوت حكم األصل

مما قررت به كالمه أن هذا مقابل مـا حكيتـه فـيام تقـدم عـن اجلمهـور, فـإن  مَ لِ وعُ 
أهنـم  :»اآليات«اخلالف يف كونه قطعاً للمستدل فرع قبوله وسامعه, واحلاصل كام قاله يف 

هـل حيصـل االنقطـاع أو ال, وعبـارة  :اختلفوا يف السامع وعدمه, واختلفـوا عـىل األول
, أما ذكر اخلـالف يف األول فمأخوذ من هـذه املقابلـة وبـ الناظم كأصله تفيد األمرين معاً

 .)١(االنقطاع, وأما الثاين فظاهر
 )٢(اجـباحل وابـنَ  األصـل اآلمـديَّ  نعم, ما نقلـه عـن الشـيخ تبـع فيـه صـاحبُ 

وقد استبعده بأن غرض املستدل إقامة احلجة عـىل خصـمه, وال تقـوم احلجـة  /١٦٠ل/
   
 .» فإن للجدل مراسم , والرجوع فيه إىل التواطؤ « : , ونص تعليله)٤٠٢(املنتخل ص: انظر  )١(
 ).٤/١٢٨(تيسري التحرير   )٢(
 ).٢/٣٢٧(مستبعده هو البناين يف حاشيته   )٣(
, هنايـة )٤/٩٤(, اإلحكـام )٣٩٦(املنتخـل ص: نسبه إليه الغزايل واآلمدي واهلندي وابن احلاجب, انظر  )٤(

 ).٢/٢٦١(, املخترص مع رشح العضد )٨/٣٥٨٦(الوصول 
 .−كام بينه البناين–هو الفرع » املقصود « : , وقوله)٢/٣٢٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
 ).٢/٢٦٢(رشح العضد   )٦(
 ).٥/٣٢٧(, وانظر البحر املحيط )٤/٢١٢(حاشية ابن قاسم   )١(
 ).٢/٢٦١(, املخترص مع رشح العضد )٤/٩٤(اإلحكام : انظر  )٢(
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قِم عليه دليالً  ألنـه جـزء الـدليل, وال يثبـت الـدليل إال  ;عليه مع كون أصله ممنوعاً ومل يُ
 .)١(بثبوت مجيع أجزائه
ول عىل أن القـ )٢(−تبعاً لصاحب األصل يف رشح املخترص −) :قلت( :وقال الناظم

دَ ( جِ كتـابني يف  :)٤(»املعونـة«و )٣(»امللخـص«) الشريازي يف(للشيخ أيب إسحاق ) الذي وُ
, فمراده باجلمع مـا ) كتْبِهِ ( :, وهذا معنى قول الناظم)٥(اجلدل للشيخ بإسكان التاء ختفيفاً
أي جواز سـامع ذلـك املنـع, وعليـه فالشـيخ موافـق ) النص عىل اجلواز( )٦(فوق الواحد
 . )٧(للجمهور

كالم الشـيخ بعـدم السـامع عـىل كـالم الغـزايل, حيـث قـال مـا  )١(ومحل ابن اهلامم
ه قطعاً للمستدل, وأن هذا املنع يسمع إال إذا اصطلح  : توضيحه دُ والصحيح أنه ليس جمرَّ

ه[أهل بلد املناظرة عىل  , وهـو )٣(ألنه حينئذٍ قطع كام عليه الغزايل ;قطعاً فال يسمع )٢(]عدِّ    
 ).٢٦٢, ٢/٢٦١(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد   )١(
 ).٤/٤٢٧(رفع احلاجب   )٢(
 ) .٢/٦٠٩(خص املل  )٣(
 ).٢٣٠(املعونة ص  )٤(
 ).١٢٣(واملعونة اختصار للملخص, كام رصح بذلك مؤلفهام يف مقدمة املعونة ص  )٥(
ففي رشح اللمع أيضاً ما يدل عىل سامع املنع, وهـذا  −أي ما فوق االثنني–وقد يكون مراده باجلمع ظاهره   )٦(

 أصلٍ احلكم فيه غري مسلم; ألنه إذا مل يسـلِّم أن يقيس عىل −أي من وجوه فساد العلة–ومن ذلك « : نصه
 ).٢/٨٧٣(رشح اللمع » احلكم يف األصل خرج عن أن يكون أصالً وصار أيضاً موضع النزاع 

نسبة عدم السامع إىل الشيخ وهم ممن ذكرها , إال أن يعثر عىل نص لـه يف كتـاب مـن كتبـه أو فتكون : أي  )٧(
 .هللا أعلموا. بنقل الثقات عنه بالسند املتصل

 ).٤/١٢٨(التحرير مع التيسري   )١(
 .وهو خطأ» عدمه « ): ب(يف   )٢(
غري واضحة, وحاصل ما فيهام أنه إذا اصـطلح أهـل بلـد  −نقالً عن التحرير ورشحه–عبارة املصنف هنا   )٣(

ه قطعاً فهو قطع, أو عىل عدم سامعه فال يسمع, كام قال الغـزايل, عـىل أنـه لـيس  يف كـالم املناظرة عىل عدِّ
, سو التفصيل يف االنقطاع, وأما السامع فلـم أجـده, فلعلـه يف كتـاب لـه )٤٠٢(الغزايل يف املنتخل ص

 .آخر
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 .)٢(, فينتفي استبعاد ابن احلاجب إياه)١(شيخ أيب إسحاقحممل قول ال
إما بأنه يكون ممن ير  :إن ما ذكره الشيخ ال يبعد عىل أحد وجهني «: وقال العضد

 ل اإلمجاع, وإما بأن جيعـل املـدعىوجوب اإلمجاع عىل حكم األصل فال يسمع املنع يف حم
املسـاواة املطلوبـة يف القيـاس إذ بـه حيصـل  ;أنه لو ثبت حكم األصل لثبت حكم الفـرع

 .انتهى .)٣(»وغرضه باألمرين ضمُّ نرش اجلدال 
وهو األصـح  −االنقطاع  ميعني فإن جرينا عىل القول بالسامع ثم بعد) فإن سمعنا(

اسمها ضـمري خمففةٌ من الثقيلة, ف −) أنْ ( )٤(أي اختار مجاعة من املحققني) اختري( −فيهام 
املسـتدل عـىل حكـم ) إذا اسـتدل(أي جيـوز لـه ) للمعرتض( :الشان, وخربها مجلة قوله

عىل مقدمات املذكور عـىل حكـم األصـل ) عوده ليعرتض(األصل, أي أتى بدليله عليه 
, وال بـد يف ثبـوت )١(إذ ال يلـزم صـحة الـدليل مـن صـورته ;فإنه ال ينقطع بمجرد ذلك

, وهـو معنـى مقدمـةٍ  املقدمة من صحته, فيطالب ببيـان صـحته, وذلـك بصـحة مقدمـةٍ 
ألن اشـتغاله  ;ينقطـع املعـرتض بـذلك, فلـيس لـه أن يعـود لالعـرتاض :, وقيل)٢(املنع

املنع خارجٌ عن املقصود األصيل الذي هو ثبـوت احلكـم يف  ]عن دليلٍ حمال[باالعرتاض 

   
 .ال حاجة إىل هذا احلمل مع ما سبق بيانه من أن املوجود يف كتب الشيخ النص عىل سامع املنع  )١(
 ).٢/٢٦١(املخترص برشح العضد : انظر  )٢(
 ).٢/٢٦٢(رشح العضد   )٣(
منهم ابن برهان , نسبه إليـه الزركيشـ, واختـار أيضـاً اآلمـدي وابـن احلاجـب والزركيشـ وابـن اهلـامم   )٤(

, )٢/٢٦١(, املخترص مـع رشح العضـد )٤/٩٤(, اإلحكام )٥/٣٢٨(البحر املحيط : والفتوحي, انظر
اه أيضـاً , واخلالف يف هـذه املسـألة حكـ)٤/٢٤٧(, رشح الكوكب املنري )٤/١٢٨(التحرير مع التيسري 

, انظر  ).٨/٣٥٨٧(هناية الوصول : اهلندي ومل يرجح شيئاً
: الـخ, أي» عـىل مقـدمات املـذكور « : , وقوله)٢/٢٦٢(, وانظر رشح العضد )٣/٧٨١(الغيث اهلامع   )١(

 .مقدمات الدليل عىل حكم األصل
 .رشح العضد املمنوعة, كام يف: أي» والبد يف ثبوت املقدمة « : , وقوله)٢/٢٦٢(رشح العضد   )٢(

إذا  للمعرتض
ملستدل استدل ا

عىل حكم األصل  
 أن يعود فيعرتض
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 .)١(الفرع
, وال ينقطع أحدمها )٢(وأجيب بمنع كونه خارجاً عن املقصود, فإنه ال حيصل إال به

 له, وال عربة بطول الزمان وقرصه وال بوحدة املجلس وتعددهإال با  .)٣(لعجز عام تصدَّ
 
 
 
 
 
 
 

ي مُ الــــذِ ــــلِّ  وقــــد يقــــالُ ال نُسَ
  

ي ــذِ نا لِ ــلَّمْ ــدَّ حكــمَ األَصــلِ سَ  قــد عُ
  

ــــــي نتَمِ ــــــاً يَ يْسَ مْ أَنَّ قَ ــــــلِّ  وملَ نُسَ
  

مِ  ــــــلِّ نَا وملَ نُسَ مْ ــــــلَّ ــــــهِ سَ  )١(إلي
  

ن ــــــــلَّمْ ــــــــلُ سَ لَّ عَ ــــــــهُ مُ  ابأَنَّ
  

ــــــا نَّ ــــــفاً عَ مْ أَنَّ وصَ ــــــلِّ  وملَ نُسَ
     

, ويف عبارة املصـنف حتريـف وزيـادة خمـالن )٣/٣٨٤(, وانظر تشنيف املسامع )٤/٤٢٨(رفع احلاجب   )١(
ألن اشتغاله بـاالعرتاض عـىل دليـل املنـع « : باملعنى, كام تشري إليه عالمة احلرص, وهذا نص ابن السبكي

 .الخ» ... خارج عن املقصود األصيل 
رفـع احلاجـب » حكم األصل إحد املقدمات التي عليها ينبني املقصود األصيل ألن « : قال ابن السبكي  )٢(

)٤/٤٢٨.( 
 ).٢/٢٦٢(رشح العضد   )٣(
 : ٣٨٤البيتان يف مهع اهلوامع ل  )١(

 وقــد يقــال إن حكــم األصــل مــا
  

ــلام ــن نس ــلمنا ول ــلِّم س  س
  

ــــنظم ــــاس ي ــــا القي ــــه مم  بأن
  

 فيــــه مســــلَّم وال نســــلم
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ــــــةً [ يَّ لِّ مُ )١( ]عِ ــــــلِّ ــــــلِّم ال نُسَ  سُ
  

مُ  ــــــلَّ سَ ــــــلِهِ مُ هُ يف أَص ــــــودَ  وج
  

ــــــلِّام  سُ ــــــدَّ ع مْ أن يُ ــــــلِّ  وملَ نُسْ
  

ــــلَّام ــــن يُس ــــرعِ ل هُ يف الف ــــودُ  وج
  

ــــفْ صِ  جيــــابُ ذِي بــــدفعِها بــــام وُ
  

فْ  ــرِ ــمَّ عُ ــنْ ثَ فْع ومِ ــدَّ قِ ال ــرُ ــنْ طُ  مِ
  

ــــوازُ إ ــــنْجَ ــــاتِ مِ ــــرادِ املُعارضَ  ي
  

ةِ أنـــــواعٍ وإِنْ  ـــــدَّ ا عِ ـــــذَ ـــــوعٍ كَ  نَ
  

ـــــتْ قـــــال بـــــام يَســـــتدعِي بَ  تَرتَّ
  

ــقُ [تَســلِيمَ  عل ضــعِ  )٢(]مــا يَ  حــالَ الوَ
يرِ   ـــــــــدِ هُ بالتَّق  )٣(ألَنَّ تَســـــــــلِيمَ

  

يـــــرِ  ـــــيلُ يف التَّقرِ  ثالثُهـــــا التَّفصِ
  

ـرَ مُ املعرتض بمنوعٍ كلٌّ منها  يف اإلثبات من طرف) وقد يقال( تسـليم مـا   عـىل بٌ تَّ
النبق ربوي لعلة الكيل كالتمر, فيقـول لـه  :قبله كام سيظهر من املثال, كأن يقول املستدل

ربويٌ يف  )٤(أي أن التمر /١٦١ل) /الذي قد عد حكم األصل(أنه ) ال نسـلِّم(املعرتض 
 .املثال

ْ (لكن ) و(أي ربوية التمر ) سلَّمنا لذي( يعني مل نسـلم ) إليه نسلم أن قيساً ينتمي ملَ
َ ال يكون مما اختلف يف جواز القياس فيه   ?أنه مما يقاس فيه, ملِ

ْ (لكن ) و(ذلك ) سلمنا( َ ال يقال)نسلم بأنه معلَّل ملَ إنه تعبدي, واستشكل بأنه  :, ملِ
, وأجيب بأن  ;مع تسليم أنه مما يقاس فيه ال يمكن منع تعليله إذ تعليله الزم لكونه قياسياً

عىل مـا  −اد أنه من النوع الذي يقبل القياس عليه لكون نوعه غري نوع نحو الكفارات املر
وال يلزم من كونه من ذلك الذي يقبل القياس عليه كونه نفسـه معلـالً حتـى يتـأتى  −مرَّ 

 .)١(القياس عليه
   
 .» تهُ علَّ « : يف مهع اهلوامع  )١(
 ., وهو الصواب» ما يتلوه « : يف اهلمع  )٢(
 .وهو أحسن» تسليمه تقديري  هألن« : يف اهلمع  )٣(
 ).٢/٣٢٧(انظر هذا املثال وما يرد عليه من املنوع التي ذكرها األصل يف حاشية البناين   )٤(
 ).٢١٣, ٤/٢١٢(انظر هذا اإلشكال وجوابه يف حاشية ابن قاسم   )١(

 ترتيب املنوع
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لـه, ) عليـة(أي ظهر ) عنَّا(يف ذلك ) مل نسلم أن وصفاً (لكن ) و(أنه معلل ) سلمنا(
 ?العلة غريه :لكيل يف املثال, مل ال يقالوهو ا

مَ ( لِّ ) وجـوده(بــ ) ال نسلم(سلمنا أن العلة الكيل ولكن  :بالبناء للمفعول, أي) سُ
 . وهو التمر :أي) يف أصله(أي الوصف 

مٌ ( (لكن ) و(سلمنا وجوده يف األصل وهو التمر,  :أي) مسلَّ إىل ) مل نسلم أن يعدَّ
َ  غريه كالنبق,   ?إنه قارص عىل التمر :ال يقال ملِ

لِّام( , والنائب عن الفاعل ضـمري التعديـة, أي) سُ سـلمناها  :بالبناء للمفعول أيضاً
ال  :ال نسلم وجـوده يف النبـق, أي :أي) يف الفرع لن يسلام(أي الوصف ) وجوده(ولكن 

 .)١(نسلم أنه مكيل
حكمـه أو كونـه ممـا ال , تتعلَّق الثالثة األوىل منها باألصل من منع وعٍ نُ فهذه سبعة مُ 

يقاس عليه أو كونه غري معلل, ويتعلق الرابع واخلامس بالعلة مع األصل من منـع كـون 
ذلك الوصف علةً يف حكم األصل ووجوده فيه, ويتعلق السادس بالعلة فقـط, أي بمنـع 

, ويتعلق السابع بالعلة مع الفرع من منع كوهنا موجودة فيه  .)١(كوهنا متعديةً
ـم ال يلزم أن يكون معناه قبول ذلك املُ ثم إن التسلي , بـل قـد  مِ لَّ سَ واعتقـاده حقيقـةً

ال أتعـرضُ  :»سـلمنا كـذا«يكون معناه عدم االعرتاض بذلك اليشء حتى يكون معنـى 
لذلك وال أعرتضُ به, بل أقترصُ عىل االعرتاض بيشء آخر, وهذا صادقٌ مع كون ذلـك 

 .)٢(ذكره الرشيف الصفوي. املسلَّم مردوداً عنده

   
, رشح املحـيل بحاشـية )٣/٧٨١(, الغيـث )٣/٣٨٥(تشـنيف املسـامع : ذه املنوع أيضاً يفانظر رشح ه  )١(

 ).٤/٢٤٧(, رشح الكوكب املنري )٢/٣٢٧(البناين 
وعلـم مـن « : , وقال الزركيش)٣/٧٨١(, وانظر الغيث اهلامع )٢/٣٢٨(رشح املحيل مع حاشية البناين   )١(

 ).٣/٣٨٥(تشنيف املسامع » تيب الطبيعي إيرادها هكذا وجوب الرتتيب; ألنه املناسب للرت
ع عليه ما سيأيت  )٢(    = .حكاه عند تلميذه ابن قاسم وفرَّ
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وحينئذٍ فال منافاة بني تسليم كون اليشء مما يقـاس فيـه ومنـع أنـه  «: قال ابن قاسم
جلواز أن يكون التسليم هبذا  ;معلل وال بني تسليم أن هذا الوصف علته ومنع وجوده فيه

ل  .)١( » املعنى, فليتأمَّ
 صـفبام و(أي الدفع لكل منها ) بدفعها(املستدل  املنوعات من طرف) جياب ذي(

املذكورة يف منع املنوع املفهومة مما تقدم, هذا إن أريد ذلـك وإال فيكفـي ) من طرق الدفع
املعلـوم  /١٦٢ل/ن هنا, وهـو جوازهـا مِ  :أي) ومن ثمَّ (االقتصار عىل دفع األخري منها 

إذ ال جياب إال عن إيرادٍ جائز, وأما غري اجلائز فـال يعتـرب حتـى  ;التزاماً من اجلواب عنها
ف جواز إيراد املعارضات(عنه, أي من أجل ذلك جياب  رِ أي االعرتاضـات الشـاملة ) عُ

ألهنـا  ;واحدٍ كالنقوض أو املعارضات يف األصـل أو الفـرع) من نوعٍ (للنقوض وغريها 
 .)٢(, وهذا متفق عليه)١(كسؤال واحد, سواءٌ كانت مرتتبةً أم ال

  =  
عيسى بن حممد بن عبيد اهللا أبو اخلري احلسني احلسيني اإلجيي العالمة, شيخ ابـن : والرشيف الصفوي هو  

هـ, وتلقـى ٩٠٠سنة قاسم العبادي, عرف بالصفوي نسبة إىل جده ألمه الشيخ صفي الدين اإلجيي, ولد 
حاشـية عـىل رشح املحـيل, رشح : العلم عن أبيه, وأخذ عن علامء اهلند, ثم استوطن مرص, مـن مؤلفاتـه

 .هـ٩٥٣خمترص الكافية, رشح الفوائد الضيائية يف املعاين والبيان, تويف سنة 
فني , معجـم املـؤل)٢/٢٣٠(, الكواكـب السـائرة )٥٠٥, ٨/٣٥٠(شـذرات الـذهب : انظر ترمجتـه يف  

)٨/٣٢.( 
 ).٤/٢١٣(حاشية ابن قاسم   )١(
: , وألنه ال يلزم منها تناقض وال نزول عن سؤال إىل سؤال, انظر)٢/٣٢٨(رشح املحيل مع حاشية البناين   )١(

 ).٤/١٤٢(اإلحكام 
, )٤/١٤٢(اإلحكـام : حكى االتفاق عليه اآلمدي وابن احلاجب واهلندي والزركيشـ والعراقـي, انظـر  )٢(

, الغيـث )٣/٣٨٥(, تشنيف املسـامع )٨/٣٦١٢(, هناية الوصول )٢/٢٨٠(رشح العضد  املخترص مع
 ).٣/٧٨٢(اهلامع 

 جواب هذه املنوع

 

جواز إيراد 
املعارضات من 
 نوع واحد
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ة أنـواعٍ (املعارضات من إيراد  )١(جيوز يف األصح الذي عليه املحققون) كذا(و ) عـدَّ
 .أي أنواعٍ متعددةٍ كالنقض وعدم التأثري واملعارضة

رت تبعاً للمحقق متعلق الظرف  ف«دون  »جيوز«وإنام قدَّ رِ الـذي هـو ظـاهر  − »عُ
ألن إيراد املعارضات من أنواعٍ مل يعرف ممـا  ;لإلشارة إىل أنه غري مراد − )٢(عبارته كأصله

, وجواز ذلـك ال يـدل عـىل جـواز اإليـراد مـن ذكره, إذ مل يذكر إال  املعارضات من نوعٍ
 .)٣(أنواع, وكان ذكر اخلالف قرينة عىل ذلك

 .)٤(فغري املرتَّبة أوىل باجلواز كام اقتضاه هذه املبالغة) وإن ترتبت(
بام يستدعي تسليم مـا يعلـق حـال (أي صاحب األصل تفسرياً للمرتب أي ) قال(
بَةُ م) الوضع تَّ ا فيها ترتيب طبيعي, بأن ال يثبت الثاين إال بعد ثبوت األول, مثـل منـع فاملُرَ

 .)٥(حكم األصل ومنع العلية, إذ تعليل احلكم بعد ثبوته طبعاً 
بحـذف صـلة اهلـاء ) ألن تسليمه( :ثم علَّل جواز املرتتبة الذي تضمنه الغاية بقوله

 −وقيـل  ,)٢(»ولـئن سـلمنا«حـو أو بن »سلَّمنا«أي سواء عربَّ بنحو  )١( )بالتقدير(للوزن 
    ;ال جيوز التعدد ليكون أبعد من اخلبط وأقـرب إىل الضـبط :− )٣(وهو قول أهل سمرقند

منهم اآلمدي وابن احلاجب واهلندي وابن اهلامم وابن عبد الشكور, وحكاه اآلمدي يف غري املرتتبـة إمجـاع   )١(
, هنايـة )٢/٢٨٠( , املخترصـ مـع رشح العضـد)٤/١٤٢(اإلحكام : اجلدليني سو أهل سمرقند, انظر

 ).٢/٣٥٧(, مسلم الثبوت مع رشح األنصاري )٤/١٦٨(, التحرير مع التيسري )٨/٣٦١٢(الوصول 
 ).٢/٣٢٩(انظر مجع اجلوامع مع رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).٤/٢١٤(نبه عىل هذا ابن قاسم يف حاشيته   )٣(
ل ووجه ذلك يعلم من التوجيه اآليت للثا« : قال ابن قاسم  )٤(  ).٤/٢١٤(حاشية ابن قاسم »  لث املفصِّ
 ).٢/٣٢٨(, تقريرات الرشبيني )٢/٢٨٠(, رشح العضد )٤/٤٧٨(رفع احلاجب   )٥(
, هنايــة الوصــول )٢/٢٨٠(, املخترصــ مــع رشح العضــد )٤/١٤٢(اإلحكــام : انظــر دليــل اجلــواز يف  )١(

 ).٤/١٦٩(, التحرير مع التيسري )٨/٣٦١٣(
 ).٤/٢١٤(حاشية ابن قاسم   )٢(
, املخترصـ مـع رشح العضـد )٤/١٤٢(اإلحكـام : نسبه إليهم اآلمدي وابن احلاجب وابن اهلـامم, انظـر  )٣(

 ).٤/١٦٨(, التحرير مع التيسري )٢/٢٨٠(

جواز إيراد 
املعارضات من 

عدة أنواع يف 
 األصح
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 .)١(فإن التعدد يؤدي لالنتشار
فيجـوز يف غـري ) التفصـيل( − )٢(وهو قول أكثر املنـاظرين −أي األقوال ) ثالثها(و

مٌ فتعني األخري سـؤاالً فيجـاب عنـه ألن ما قبل األخري يف املرتت ;املرتبة دون املرتتبة بة مسلَّ
ال نسلم حكم  :فإنه إذا قال) يف التقرير(, وهذا معنى قوله من زيادته )٣(دون ما قبله فيلغو

األصل وال نسلم أنه معلل بالوصف فالبحث عن تعليله وأنه بامذا هو يتضمن االعـرتاف 
 .  )٤(بثبوته, فإنه ما مل يثبت ال يطلب علة ثبوته

ملا تقرر من أن التسليم تقديري ال  ;جوازه مطلقاً  )٥(ولكن املختار عند املحققنيهذا 
لم األول فالثاين وارد, ولو سلم فالثالث وارد,وهكـذا, وذلـك  :, ومعناه)٦(حتقيقي ولو سُ

, فاملنع باقٍ حقيقـة فـال يكـون ذكـر مـا قبـل األخـري )١(ال يستلزم التسليم يف نفس األمر
 .)٢(ضائعاً 

, أو معـارض )٣(ما ذكر أنه علة منقوض بكذا ومنقـوض بكـذا :وع أن يقالمثال الن
   
أجاب عنه اآلمدي بأنه يلزمهم عليه ما كان من األسئلة املتعددة من جـنس واحـد; فإهنـا وإن أفضـت إىل   )١(

املنتخـل : , وانظـر أيضـاً )٤/١٤٢(ري خـالف بـني اجلـدليني, اإلحكـام النرش فاجلمع بينها مقبول من غ
 ).٨/٣٦١٢(, هناية الوصول )٥١٢(ص

نسبه إليهم اآلمدي والعضد, ونسبه اهلندي إىل األكثرين , ونسبه الغزايل إىل اجلمهور, ونسبه الفتوحي إىل   )٢(
, املخترص )٤/١٤٢(, اإلحكام )٥١٠(املنتخل ص: انظر. القايض أيب يعىل ومجاعة من أصحاهبم واختاره

 ).٤/٣٥٠(, رشح الكوكب املنري )٨/٣٦١٢(, هناية الوصول )٢/٢٨٠(مع رشح العضد 
 ).٢/٣٢٩(, رشح املحيل بحاشية البناين )٢/٢٨٠(رشح العضد   )٣(
 ).٢/٢٨٠(رشح العضد   )٤(
املخترصـ مـع رشح , )٤/١٤٣(اإلحكـام : كاألستاذ أيب إسحاق واآلمدي وابن احلاجب واهلندي, انظـر  )٥(

 ).٨/٣٦١٣(, هناية الوصول )٢/٢٨٠(العضد 
 ).٨/٣٦١٣(, وانظر أيضاً هناية الوصول )٢/٣٢٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
 ).٢/٢٨٠(رشح العضد   )١(
 ).٢/٣٢٩(, حاشية البناين )٤/٢١٤(حاشية ابن قاسم   )٢(
 ).٢/٣٢٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
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 .بكذا ومعارض بكذا
هذا الوصف منقوض بكـذا أو غـري  :األنواع غري املرتتبة أن يقال /١٦٣ل/ومثال 

لم  :مؤثر لكذا, ومثال املرتتبة أن يقال ما ذكر من الوصف غري موجود يف األصل, ولئن سُ
 .فهو معارض بكذا

م ما هو متقدِّ  )٢(يف األصح )١(تيب لألسئلة واجبثم الرت , كأن يقـول  مٌ بأن يقدَّ طبعاً
م لِّ سَ مه فال يسمع منه, فإنه إذا قال ال أُ لَّ الخ, وإال لكان مانعاً ملا سَ .. ال أسلم ثبوت احلكم

م ثبـوت فال أسـلِّ  مَ لِّ ولو سُ  :م ضمناً ثبوت احلكم, فإذا قاللَّ أن احلكم معلل بكذا فقد سَ 
 .)٣(مهحلكم كان مانعاً ملا سلَّ ا

َ ال يرقـى املسـتدل  ;ال جيب :)٤(وقيل ـ, وملِ ألنه حيث كان التسليم تقديرياً فـال يرضُّ
ال أسلم أن األصل معلل بكذا, بل ال أسلم ثبوت احلكم فيه, كام يقـول ال أسـلم  :فيقول

 .احلكم, وإن سلمته فلم أسلم العلة
رتقي, بل يبني اعرتاض يشء يتوقف عىل ثبوت بأن الفرض أنه ال يريد ال )١(وأجيب

 .)٢(آخر فال يمكنه ذلك إال بعد البناء عىل الثبوت
   
, وأما غريها فال جيب فيها الرتتيب اتفاقاً يعني ترتيب ا  )١(  .ألسئلة املرتتبة طبعاً
املنتخـل : اختاره الغزايل وابن احلاجب واهلندي وابـن اهلـامم , وهـو مـا يشـعر بـه كـالم اآلمـدي, انظـر  )٢(

, )٨/٣٦١٣(, هنايـة الوصـول )٢/٢٨٠(, املخترص مع رشح العضـد )٤/١٤٣(, اإلحكام )٥١٩(ص
 ).٤/١٦٩(التحرير مع التيسري 

 ).٢/٣٢٨(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٣(
 ).٤/٤٧٩(قائله هو صاحب األصل يف رشح املخترص البن احلاجب   )٤(
 ).٢/٣٢٩(هو جواب الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )١(
وضـعية  ال ينبغي أن جيري يف هذه املسألة وأشباهها خالف, إذ املرجوع إليه فيها هو مراسم اجلدل, وهـي  )٢(

اصطالحية, ليست رشعية وال عقلية, كام سبق عن الغزايل يف مسألة االعرتاض عىل املستدل بمنـع حكـم 
هل هو قطع له أم ال? فاخلطب يف مثل هذه املسائل يسري, وقد كان االشتغال بغريها مـن مسـائل : األصل

بعـد أن ذكـر  − ملسائل بقولـههذا العلم أوىل, وهلذا عاب الغزايل رصف األوقات يف بحث هذا النوع من ا
   =هذه هي املفسدات, ووراء هذا اعرتاضات مثـل املنـع وفسـاد الوضـع وعـدم «  : − بعض مفسدات العلة

لألسئلة  الرتتيب
  واجب يف األصح
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مَ ول :نعم, لو مل يقل لِّ  .أمكن, واهللا أعلم ;و سُ
 
 
 
 
 
 
 
 
ـــ نهـــا اخـــتالفَ وا مِ كـــرُ وذَ  طِابِ الضَّ

ـــدمِ  ـــوقِ الوُ  أي ع ـــ ث ـــبالَّ َ عْ ذي مجَ
َ مُ  ــــرتَ ــــاءَ نَّ و أَ أَ  كٌ ش ــــ االفض اوَسَ

طِ ابِ الـــرَّ  قـــدِ لفَ  والفـــرعِ  لِ يف األصـــ 
ـــــوَ جَ  ـــــ هُ ابُ ـــــبأنَّ ـــــوَ  رٌ دْ ه قَ عْ قَ
ــــتَ  ]وال بإلغــــاءِ [ ــــاوُ فَ )١(وَ تٍ حَ

الوصـف   أي )٢( )اخـتالف الضـابط(أي من القوادح ) منها(أي العلامء ) وذكروا(   =  
قد انطوت حتت ما ذكرناه, وما مل يندرج حتت ما ذكرناه فهو نظر جديل يتبع رشيعـة اجلـدل التـي .. التأثري

حَّ عىل األوقات أن تضيعها هبـا,  وضعها اجلدليون باصطالحهم, فإن مل يتعلق هبا فائدة دينية فينبغي أن تَشُ
نرش الكالم وردِّ كالم املناظرين إىل جمر اخلصام كيال يذهب كـل  وإن تعلق به فائدة من ضمِّ –وتفصيلها 

منحرف عن مقصد نظره, فهي ليست فائدة من جنس أصـول الفقـه, بـل –واحد عرضاً وطوالً يف كالمه 
أن تفرد بالنظر وال متـزج باألصـول التـي يقصـد هبـا تـذليل طـرق االجتهـاد  هي من علم اجلدل فينبغي

 ).٢/٣٤٩(املستصفى » للمجتهدين 
 ., وهو أحسن »جا ال بإلغاء « : ٣٨٥يف مهع اهلوامع ل  )١(
, )١٩٩(, منتهـى السـول واألمـل ص)٤/١٢٦(اإلحكـام : انظر كالم األصوليني عـىل هـذا القـادح يف  )٢(

, رشح )٥/٣٣٢(, البحـر املحـيط )٨/٣٦٠٩(, هنايـة الوصـول )٢/٢٧٦(د املخترص مع رشح العضـ
 ).٢/٢٣٠(, إرشاد الفحول )٤/١٥٩(, التحرير مع التيسري )٤/٣٢٤(الكوكب املنري 

 القادح 
: احلادي عرش

 اختالف الضابط
 ل والفرع يف األص
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يف األصـل ( )٢(, يعنـي دعـو اختالفـه)١(املشتمل عىل احلكمة وإن مل تكـن نفـس العلـة
يف ) أي عـدم الوثـوق( :بينهام, وقد فرسـه بقولـه) لفقد الرابط(ام كان قادحاً وإن) والفرع

تسببوا  :, كأن يقال يف شهود الزور بالقتل)٣(بينهام وجوداً أو مساواةً ) بالذي مجع(القياس 
يف القتل فيجب عليهم القود كاملكره غريه عىل القتل, فيعـرتض بـأن الضـابط يف األصـل 

وإن اشـرتكا يف اإلفضـاء إىل  ?ادة فـأين اجلـامع بـني الضـابطنياإلكراه ويف الفـرع الشـه
إذ هو يف اإلكراه أشـدُّ منـه يف  ?املقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط األصل يف ذلك

 .)٤(شهادة الزور
ألنه ال يلزم من اختالف الوصف الضابط عدم اجلامع, إذ  ;وإنام فرسه بعدم الوثوق

كام بني اإلكـراه والشـهادة  −مشرتك منضبط هو اجلامع  يمكن أن يكون بني الوصفني أمر
, كام لو قيس اجلمع  − وهو مطلق التسبب, ويمكن أن ال يكون مع ترتب احلكمة عىل كلٍّ

 −الضابط يف األصل السفر ويف الفرع املشـقة, فاحلكمـة  :باملطر عىل اجلمع بالسفر, فيقال
, لكن ليس بينهام أ −أعني التخفيف  إذ املشـقة  ;مر مشرتك يصـلح جامعـاً موجود مع كلٍّ

 .وجوداً  :غري منضبطة, هذا ما يتعلق بقولنا
فمعناه أن املعرتض قد عرف أن ثـمَّ أمـراً مشـرتكاً وهـو   » مساواةً  أو « :وأما قولنا

 .)١(]مقصودة[إن املساواة بني اإلفضائني  :اإلفضاء, لكنه قال

   
حاصل هـذا السـؤال « : , وقال الزركيش )٢/٢٧٧(, وانظر حاشية التفتازاين )٢/٣٧٢(حاشية العطار   )١(

 ).٣/٣٨٧(تشنيف املسامع » لفرع يرجع إىل منع وجود علة األصل يف ا
 ).٢/٣٢٩(حاشية البناين : اختالف الضابط, انظر: أي  )٢(
 ).٢/٣٢٩(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
, الغيـث اهلـامع )٣/٣٨٧(, تشـنيف املسـامع )٢/٣٢٩(رشح املحيل بحاشية البنـاين : انظر هذا املثال يف  )٤(

)٣/٧٨٣.( 
, )٢/٣٢٩( تقريرات الرشبيني عىل البناين  )١( , وما بني املعقوفتني هكذا يف النسـختني, وهـو تصـحيف خمـلٌّ

 .كام يف التقريرات» مفقودة « : والصواب
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 قدر وقـع(أي اجلامع ) بأنه( )١(باختالف الضابط /١٦٤ل/أي القدح ) جوابه(ثم 
بني الضابطني, كالتسبب يف املثال املتقدم, وهو وصـف منضـبط عرفـاً فيصـلح ) مشرتكاً 

أي مسـاوٍ إلفضـاء الضـابط يف ) أن االفضـاء سـوا(ببيـان ) أو( )٢(مظنةً يناط هبا احلكـم
, فحاصل هذا اجلواب بيـان أن املقصـود هـو إىل املقصود كحفظ النفس كام تقدم األصل

ياس ضابط الفرع عىل ضابط األصل ال بيان أن اجلامع هو القدر املشرتك بدليل مقابلتـه ق
, ولكن هذا اجلواب إنام يتأتى إذا كان االعـرتاض بنفـي املسـاواة, فـال )٣(باجلواب األول

يتأتى إذا كان السؤال عن وجود اجلامع بخالف اجلواب بأنه قدرٌ مشـرتكٌ فإنـه جيـاب بـه 
اجلامع وبنفي املساواة, إذ املقصود باجلواب بيـان وجـود اجلـامع,  عن االعرتاض بوجود

ومتى بنيَّ أنه القدر املشرتك كان اإلفضاء فيهام الذي هو اجلامع مستوياً فيصلح جواباً عن 
 .)٤(االعرتاض بنفي املساواة, فليتأمل

التفـاوت ملغـىً يف  :بأن يقـال) حو(بني الضابطني ) بإلغاء تفاوتٍ (جياب ) وال(
ألن التفاوت قد يلغى, كام يف العـامل يقتـل باجلاهـل,  ;)١(احلكم, فإنه ال حيصل اجلواب به

 , واحلاصل أنه ال يلزم من إلغاء التفاوت بيـنهام)٢(وقد ال يلغى, كام يف احلر ال يقتل بالعبد

   
, هنايـة الوصـول )٢/٢٧٦(, املخترص مع رشح العضـد )٤/١٢٦(اإلحكام : انظر جواب هذا القادح يف  )١(

) ٤/١٥٩(ير مع التيسري , التحر)٤/٣٢٦(, رشح الكوكب املنري )٥/٣٣٣(, البحر املحيط )٨/٣٦٠٩(
. 

 ).٢/٣٣٠(رشح املحيل مع حاشية البناين   )٢(
 ).٤/٢١٥(حاشية ابن قاسم   )٣(
الخ, » ... فإن جياب به عن االعرتاض بوجود اجلامع« : مل أقف عىل هذا التفصيل عند غري املصنف, وقوله  )٤(

االعـرتاض بالسـؤال عـن « : ديرإال أن يكون يف الكالم حمذوف ويكـون التقـ» .. بعدم اجلامع « : صوابه
 .» .. وجود اجلامع

, واستثنى ابن اهلامم منه ما لو أجاب بإلغاء التفاوت إذا أثبتـه يف )٢/٢٧٦(انظر املخترص مع رشح العضد   )١(
 )  .٤/١٦٠(التحرير مع التيسري : انظر. خصوص ذلك املحل الذي أورد فيه السؤال املذكور 

 ).٢/٣٣٠( رشح املحيل بحاشية البناين  )٢(

جواب هذا 
 القادح
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  .  )١(إلغاءُ كلِّ التفاوت, فال يكفي يف اجلواب يف حالةٍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــاتُ ملِ  ـــــهْواالعرتاض عَ اجِ ـــــعٍ رَ  ن
  

ــــهْ  عَ ــــارُ ذِي املُنَازَ ها استفس مُ ــــدُ قْ  يَ
  

ــــى عنَ ــــرَ مَ ــــبَ ذِكْ طلُ ــــأَنْ يَ ا ب  وذَ
  

ـــى ـــبَ املَبنَ ي رِ ـــانَ غَ ـــلَ او ك ِ ـــا أُمجْ  م
  

ــــىلَ ــــذينِ عَ ــــانُ ه ــــ بي  واملُرتَىضَ
  

ـــــالَ  ـــــفْ بِجَ عـــــرتضٍ ومل يُكلَّ  مُ
  

ـــــهِ اســـــتِ  يانِ ـــــتْبَ ـــــلٍ أَتَ ا حمَامِ  وَ
  

اوَ  فَ يـــهِ أَنَّ األصـــلَ مـــا تَ ـــتْ يَكفِ  تَ
  

   
 ) .٣/٧٨٣(الغيث اهلامع   )١(
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ــــرُ ظْهِ يــــنِ يُ قــــدَ ذَ  فاملُســــتدلُّ فَ
  

ـــــــ ُ رسِّ فَ ـــــــهِ يُ لِ حتَمَ ـــــــا بمُ  أَو جَ
  

ــــمّ ــــلَ ثُ ــــهُ احتَمَ الَ  قيــــلَ بغــــريِ مَ
  

مّ  ـــؤُ ـــورَ مـــا يَ عـــواهُ ظُهُ بـــولُ دَ  قَ
  

ــــالَ ــــدانِ اجلَ ق ــــالِ لفُ ــــاً لالمجَ فع  دَ
  

ــــىلَ  ــــالفٌ انجَ هِ فيــــهِ خِ  )١(يف غــــريِ
  

 تقدم بالقوادح الشــاملة ملـا يـأيت مـن  عنها فيامكلها, وهي املعربَّ ) واالعرتاضات( 
ر هذا الكالم عنه لكان أوىل  .         )٢(التقسيم, فلو أخَّ

منع : ألن املعارضة) راجعهْ (وحده ) ملنعٍ ( :)٤(وبعض اجلدليني )٣(قال الناظم كأصله
إليـه, أو إهنـا راجعـة  : )١(وابـن احلاجـب )٦(, وقـال أكثـر اجلـدليني)٥(العلة عن اجلريان

  .)٣(, وتقدم عن العضد إيضاحه)٢(ارضةاملع

   
 : ٣٨٦نص هذا البيت والذي قبله يف مهع اهلوامع ل  )١(

ـــمّ ـــل ث ـــه احتم ـــري مال ـــل وغ  قي
  

مّ   هــل قولــه ذا ظــاهر فــيام أَؤُ
  

ـــم ـــو عل ـــال إذ الس ـــاً لإلمج  دفع
  

ــدم ــه منع ــظ في ــور اللف  أن ظه
  

 :ثم زاد بيتاً ثالثاً هو قوله 
 عــدم ييقبــل خلــف قلــت عنــد

  

ـــه  ـــومقبول  هـــو الســـبيل األق
  

 

 ).٤/٢١٦(أ, حاشية ابن قاسم /١٥٨حاشية األنصاري, ل  )٢(
 ) .٤/٤١٨(, وانظر رفع احلاجب )٥٥(مجع اجلوامع ص  )٣(
 ).٤/١١٤(, وأمري بادشاه يف التيسري رشح التحرير )٣/٣٨٩(نسبه إليهم الزركيش يف تشنيف املسامع   )٤(
 ).٢/٣٣١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(
, )٤/١١٤(, التحريـر مـع التيسـري )٢/١٩٠(, التلـويح )٥/٣٥٠(البحر املحـيط : انظر نسبته إليهم يف  )٦(

 ) .٤/٢٢٩(, رشح الكوكب املنري )٢٢٦(خمترص ابن اللحام ص
 ) .٢/٢٥٧(خمترص ابن احلاجب مع رشح العضد   )١(
, الغيـث )٣/٣٨٩(تشـنيف املسـامع  :أهنا راجعة إىل املنع يف املقدمات أو املعارضة يف احلكـم, انظـر: أي  )٢(

 ) .٤/٢٢٩(, رشح الكوكب املنري )٣/٧٨٤(اهلامع 
 ) .٢/٢٥٧(, رشح العضد )٤٤٠(انظر ما تقدم ص  )٣(

املختار أن 
االعرتاضات 

راجعة إىل املنع 
 وحده
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ألنـه إذا مل  )١( )املنازعـهْ (أي صـاحب ) ذي استفسـار(أي االعرتاضـاتِ ) يقدمها(
ه املنع, وهو مردُّ االعرتاضات كلها , فاالستفسار )٢(يعرف مدلول اللفظ استحال منه توجُّ

 .)٣(طليعة هلا كطليعة اجليش
ِ  :أي االستفسار لغةً ) وذا( رسْ  .)٤(, أي اإلبانةطلب الفَ

رَ معنـى  مـا(املعرتض من املستدل ) بأن يطلب( :واصطالحاً  أي اللفـظ الـذي ) ذِكْ
, كقولنـا) أمجل( , )٥(يلـزم املطلقـة العـدة بـاألقراء :أي املجمل كذكر مشرتكٍ بـال قرينـةٍ

ال  :من حيـث الوضـع, كقولنـا) غريب املبنى(اللفظ ) اْو كان(ما املراد باألقراء?  :فيقال
 ِ , بكرسـ السـني وسـكون اليـاء, أي الـذئبحيَ يْدُ كـذكر لفـظ  :, أو االصـطالح)٦(لُّ السِّ
, فال يُسمع االستفسار إال إذا كان يف ذلك إمجـال أو )٢(أو نحوه)١( »التسلسل«أو  »الدور«

تٌ لفائدة املناظرة, إذ يأيت يف كل لفظ يفرسَّ به لفظٌ ويتسلسـل,  غرابة, وإال فهو تعنُّتٌ مفوِّ
   
, املنتهى البن احلاجـب )٤/٨٥(, اإلحكام )٥٠٨(املنخول ص: انظر تعريف هذا القادح والكالم عليه يف  )١(

, )٣/٩٣٠(, روضة الناظر )٥/٣١٧(ر املحيط , البح)٢/٢٥٨(, املخترص مع رشح العضد )١٩٢(ص
, )٤/١١٤(, التحريـر مـع التيسـري )٢٢٠(, املخترص البـن اللحـام ص)٤/٢٣٠(رشح الكوكب املنري 

 ) .٢/٢٢٥(إرشاد الفحول 
  ) .٣/٧٨٤(, وانظر الغيث اهلامع )٢/٣٧٤(حاشية العطار   )٢(
إنه يـرد « : حلاجب وغريه, وقال العضد يف رشحه, وهلذا قدمه ابن ا)٢/٣٣١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(

املخترصـ مـع رشح العضـد » عىل تقرير املدعي وعىل مجيع املقدمات وعىل مجيع األدلة, فال سؤال أعمُّ منه 
)٢/٢٥٨. ( 

 ) .١٠/٢٦١(, لسان العرب )٨٣٧(مقاييس اللغة ص: انظر  )٤(
القرء يصلح للحيض والطهر, : الطهر, قال أبو عبيداحليض و: والقَرء والقُرء« : مجع قرء, قال ابن منظور  )٥(

 ) .٨/١١(لسان العرب » أقرأت النجوم إذا غابت : وأظنه من: قال
 ) .٦/٤٥٣(لسان العرب : األسد, انظر: ويف لغة هذيل  )٦(
ترتيب أمور غـري متناهيـة جمتمعـةٍ يف الوجـود : , والتسلسل عند الفالسفة)١٣٥(سبق تعريف الدور ص  )١(

ص  , املعجـم الفلسـفي)٢/٤٠٦(, كشاف اصـطالحات الفنـون )٥٧(التعريفات ص: ب, انظروالرتتي
٦٦٩  . 

 ) .٣/٧٨٤(الغيث اهلامع   )٢(

 القادح 
: الثالث عرش
 االستفسار
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وال  ,)١(»ما يمكن فيـه االسـتبهام حسـن فيـه االسـتفهام  «: مَّ قال القايض أبو بكرومن ث
خيتص بالقياس, بل هو جارٍ يف كل خفي املراد وال خالف فيه, ومل يذكره أكثر احلنفية, إذ 

 .)٢(يفهمه املخاطب يستفرس عنه /١٦٥ل/يعلم بالرضورة أن ما مل 
) بيـان هـذين(ظ املستدل إمجـال أو غرابـة أي األصح فيام إذا كان يف لف) واملرتىض(
, كـأن يبـني أن اللفـظ يصـح )٣(بمعنى إثبات اإلمجـال أو الغرابـة) عىل معرتضٍ (واجب 

, وذلـك ليصـح  د, وأنـه غـري مشـهور االسـتعامل لغـةً وال اصـطالحاً استعامله عىل متعدِّ
أو الغرابـة إذ األصل عدم ذلك, فإن وضع األلفـاظ للبيـان, وأمـا اإلمجـال  ;)٤(استفساره

, وإنام البينة عىل   .)٥(]خالف مدعي األصل[فقليل جداً
ع, فإن مَ  :وقيل مِ عاه سُ ـنَ ليس عليه ذلك, بل متى ادَّ فعليـه بيـان عدمـه  املسـتدلُّ  هُ عَ
 .)٦(ليظهر دليله

أي ) مل يكلَّـف(نه بوقوعه عىل متعـدد عىل األول لو ادعى املعرتض اإلمجال وبيَّ ) و(
أي كون إطالق اللفظ عـىل  )١( )حمامل أتت استوا(املحقق لإلمجال ) بيانه بجال(املعرتض 

ح بعضها عىل بعض , وإن كان اإلمجال ال حيصل إال بـذلك, )٢(تلك املعاين مستوياً مل يرتجَّ
   
 ) .٤/٨٥(, وحكى مقالة القايض أيضاً اآلمدي يف اإلحكام )٢/٢٥٨(رشح العضد   )١(
 ) .٤/١١٤(التحرير مع التيسري   )٢(
اإلحكـام : كيشـ وابـن قدامـة وابـن اهلـامم والفتـوحي, انظـرواختاره أيضاً اآلمدي وابن احلاجب والزر  )٣(

, )٣/٩٣٠(, روضـة النـاظر )٥/٣١٨(, البحر املحيط )٢/٢٥٨(, املخترص مع رشح العضد )٤/٨٧(
 ) .٤/٢٣١(, رشح الكوكب املنري )٤/١١٤(التحرير مع التيسري 

 ) .٣/٧٨٥(الغيث اهلامع   )٤(
 ., وهو الصواب » مدعي خالف األصل « :ني فيه , ونص ما بني املعقوف)٢/٢٦٠(رشح العضد   )٥(
 ) .٢/٣٢٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٦(
ــذه املســألة يف  )١( ــع رشح العضــد )٤/٨٧(اإلحكــام : انظــر ه ــة الوصــول )٢/٢٥٨(, املخترصــ م , هناي

ــاظر )٨/٣٥٧٤( ــة الن ــري )٣/٩٣٠(, روض ــب املن ــري )٤/٢٣٣(, رشح الكوك ــع التيس ــر م , التحري
)٤/١١٤. ( 

 ) .٣/٧٨٥(الغيث اهلامع   )٢(
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لِّف ذلـك  ر لعرسه, ولو كُ وهو قد ادعى اإلمجال, فكان جيب أن يلزمه الوفاء به, لكنه اغتفِ
ري مفهوم ومل حيصل مقصود املناظرة, وأيضاً فإنه خيرب عن سقط االستفسار وبقي الكالم غ

التعنُّـت يف حقـه, كـأن  نَّ ما يـدفع بـه ظَـ −ع بهحيث تربَّ −يف بيان ذلك ) يكفيه(نفسه فـ 
ق بعدالته الساملة صدَّ عدم تفاوت املحامل, ويُ : أي) تفاوتت(نافية ) أن األصل ما( :يقول

 .)١(مجالعن املعارض وإن عورض بأن األصل عدم اإل
ألن التفـاوت يسـتدعي  ;ومهـا متسـاويان :من ذلك أنه لو التزم البيان وقـال مَ لِ وعُ 

ح , وفاءً بام التزمه أوالً  ;ترجيحاً بأمر, واألصل عدم املرجِّ  .)٢(كان جيداً
دَ ذيـن يُظهـر(حيث تمَّ االعرتاض عليه باإلمجال أو الغرابة ) فاملستدلُّ ( قْ بـأن  )٣( )فَ

يف مقصوده إما بالنقل عـن أهـل اللغـة أو العـرف العـام أو اخلـاص أو  يبني ظهور اللفظ
 .)١(بالقرائن املضمومة معه

فإنـه يقـال  ?مـا النكـاح :فقيل لـه )٢(ڇ �� �  � � ڇمثال اإلمجال أن يستدل بآية 
, فيقول , والعقد رشعاً النتفـاء احلقيقـة الرشـعية, أو يف  ;هو ظاهر يف الوطء :للوطء لغةً

   
, وانظر دليالً آخر عـىل عـدم )٢/٣٣١(, رشح املحيل بحاشية البناين )٢/٢٥٨(رشح العضد للمخترص   )١(

 ) .٤/٨٧(اإلحكام : تكليف املعرتض بيان التسوية بني معاين املجمل يف
األمر املـرجح;  , ونظر فيه الزركيش والعراقي بأن األصل وجود ذلك)٢/٢٥٨(رشح العضد للمخترص   )٢(

فتسقط جودة هذا الدليل ويبقـى االستفسـار « : ألنه دافع لإلمجال الذي هو خالف األصل, قال الزركيش
 ) .٣/٧٨٥(, الغيث اهلامع )٣/٣٩٣(تشنيف املسامع » وارداً 

 كـام–جييب املستدل عن سؤال االستفسار ببيان عدم اإلمجال أو الغرابة, وحاصل جواب هذا القادح : أي  )٣(
أنه إذا كان اإلمجال بجهة الغرابة فيجيب املستدل بتفسريه إن عجز عـن إبطـال الغرابـة,  −وضحه اآلمدي

وإن كان اإلمجال بجهة االشرتاك فيجيب بمنـع تعـدد حمامـل اللفـظ إن أمكـن, أو بيـان الظهـوريف أحـد 
جب مـع رشح العضـد خمترص ابن احلا: , وانظر أيضاً جواب هذا القادح يف)٤/٨٨(اإلحكام . االحتاملني

, )٤/٢٣٤(, رشح الكوكـب املنـري )٣/٩٣٠(, روضة النـاظر )٨/٣٥٧٤(, هناية الوصول )٢/٢٥٨(
 )  .٤/١١٤(التحرير مع التيسري 

 ) .٣/٧٨٥(, الغيث اهلامع )٣/٣٩٣(تشنيف املسامع : , وانظر)٢/٧٨٥(رشح العضد للمخترص   )١(
 ) .٢٣٠(سورة البقرة   )٢(

جواب هذا 
 القادح
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ُ عَ اإلسناد إىل املرأة تُ  احلقيقة اللغوية, أو قرينةُ هلجر  ;العقد أحدمها, فإنه لذلك ال يسـند  نيِّ
نِعَ اإلمجال  .إليها, وعىل هذه التقادير فقد مُ

ــد,  :ومثــال الغرابــة إذا اســتدل يف قبلــة الصــائم دٌ عــن الغايــة فــال يُفسِ مبــدأٌ جمــرَّ
وضـوعات اللغـة وال اصـطالح فإنه ليس من م ?وما الغاية ?ما املبدأ :كاملضمضة, فيقال

,  /١٦٦ل/الفقهاء, بل  اصطالح الفالسفة, فإنـه يسـمي السـبب مبـدأً واملقصـود غايـةً
 .)١(فيه قَ دِّ والفقيه إذا ادعى أنه ال يعرفه صُ 

واجلواب دعو ظهوره بام ذكر من الطرق, بأن يدعي أنه يستعمل كذلك يف اللغـة 
 .أو العرف أو غريه

بـأن يفرسـ اللفـظ بـام جيـوز ) يفرسِّ (بفتح امليم الثانية ) لهبمحتمَ (املستدل ) أو جا(
, فهذا وإن مل يدفع اإلمجال والغرابة إال أنه يتبـني بـه )٢(استعامله فيه حقيقةً أو جمازاً أو نقالً 

 .)٣(إذ املقصود من دفعهام بيان اللفظ الذي أراده ;مقصود املستدل الذي هو املراد
ألن غايـة األمـر أنـه نـاطق  ;من اللفظ) ما له احتملبغري (وكذا لو فرسه  )٤( )قيل(

, وال حمذور يف ذلك بناءً عىل أن اللغة اصطالحية , وردَّ بأن فيه فتح بـابٍ ال )١(بلغةٍ جديدةٍ
   
 ) .٢/٢٥٩(وجواهبام اآليت يف رشح العضد  انظر هذين املثالني  )١(
 ) .٢٥٩, ٢/٢٥٨(املخترص مع رشح العضد وحاشية السعد   )٢(
 .» وذلك حاصل بام ذكر « : , ثم قال)٢/٢٣٣(حاشية البناين   )٣(
وهـي تفسـري الغريـب بـام ال –تعبريه هنا بصيغة التمريض فيه إشارة إىل ضعف هذا القول يف هذه املسألة   )٤(

, وهـذا القـول نسـبه صـاحب األصـل يف »وهي املسألة املعروفة بالعناية « : , قال الزركيش−للغةحتتمله ا
, انظر تشـنيف : رشح املخترص إىل احلواري من أصحاهبم, وحكى عن العميدي أنه ال يلزمه التفسري أصالً

 ) .٢/٢٥٨(, املخترص مع رشح العضد )٤/٤٢٠(, رفع احلاجب )٣/٣٩٣(املسامع 
غـري معلومـة, كـام يف رشح : أي» جديـدة « : , واملقصود من قولـه)٢/٣٣٢(حيل بحاشية البناين رشح امل  )١(

التقريـب : هل هي توقيفية أم اصطالحية? يف: , وانظر اخلالف يف اللغة)٤/٤٢٠(املخترص البن السبكي 
, اإلحكـام )١/١/٣٤٢(, املحصـول )١/٣١٨(, املستصفى )١/١٧٠(, الربهان )١/٣١٩(واإلرشاد 

 ) .١/٨٠(, إرشاد الفحول )٢/٣٦٤(, الواضح البن عقيل )٢/١٤(, البحر املحيط )١/١٠١(
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, فإن كان مشـهوراً فـاجلزم )١(ينسدُّ  كـام قالـه  −, ثم ما ذكر كله إذا مل يكن اللفظ مشهوراً
 .)٢(تبكيت املعرتض −السبكي 

رَّ فتعلَّم ثم ارجع فتكلَّم  :ويف مثله يقال «: )٣(مقال بعضه  .»مُ
املعرتضَ باإلمجال عىل عدم ظهور اللفظ يف غـري مقصـده فــ  لو وافق املستدلُّ ) ثم(

مّ (أي املستدل ) قبول دعواه( ؤُ هو غـري  :يقول نْ أَ كَ ) دفعاً لالْمجال(أي يقصده ) ظهور ما يَ
يكن ظاهراً يف مقصدي لـزم اإلمجـال, فمـراده أنـه  , فلو مل)٤(مقصدي اتفاقاً غري ظاهرٍ يف 

 .)٥(حيتج عىل بطالن هذا الالزم بأنه خالف األصل
أي غري مقصده أن هـذا أمـر ) يف غريه(أي الظهور ) لفقدان اجلال( :واملراد من قوله

مٌ بينهام  .مسلَّ
يف  ادَّعى اإلمجال وتساوي املحامل فوافقه املستدل عـىل عـدم الظهـور املعرتضُ  فإنِ 

 خـالف(أي يف قبول ذلـك ) فيه(أحد املحملني وخالفه يف اآلخر الذي زعم أنه مقصوده 
, وصـنيع ابـن )٢(دفعاً لإلمجال الذي هو خالف األصل )١(يقبل :بني النظَّار, فقيل) انجىل

    − :, وقيـل)٣(احلاجب يقتيض ترجيحه, فإنه نقله عـن تصـويب بعضـهم مقترصـاً عليـه
, »لصحة إطالق أيِّ لفظ عىل أيِّ معنـى عـىل هـذا « : , قال العطار)٢/٣٣٢(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

ه أيضاً ابن احلاجب بأنه من جنس اللعب, قال العضد مـن إظهـار فخرج عام وضعت لـه املنـاظرة « : وردَّ
 ) .٤/٢٣٦(, وانظر أيضاً رشح الكوكب املنري )٢/٢٥٩(املخترص مع رشح العضد » احلق 

 ) .٤/٤٢٠(رفع احلاجب   )٢(
نسبة إىل  −بالنون املفتوحة–, والنوقاين )٤/٤٢٠(رفع احلاجب » قاله أبو بكر النوقاين « : قال ابن السبكي  )٣(

, وقد تصحف اسمه إىل )٤/١٢١(ات الشافعية الكرب طبق: نوقان, إحد مدائن طوس, انظر ترمجته يف
 .يف نسخة رفع احلاجب املطبوعة  −بالتاء–التوقاين 

 ) .٢/٣٣٢(حاشية البناين : انظر. فليكن ظاهراً يف مقصدي: أي  )٤(
 ) .٢/٢٥٩(رشح العضد للمخترص   )٥(
 ).٢/٢٥٩(رشحه للمخترص : نسبه العضد إىل بعض اجلدليني, انظر  )١(
 ).٢/٢٥٩(رشح العضد » الظاهر وروده « : , وقال العضد)٢/٣٣٢(املحيل بحاشية البناين رشح   )٢(
 ).٢/٢٥٨(انظر املخترص مع رشح العضد   )٣(



אאאאאFאE א 

 

ألنه رجوع إىل أن األصل عدم اإلمجـال بعـدما  ;)١(ال يقبل −امم ورجحه مجعٌ  منهم ابن اهل
عي  , وألنـه يـدَّ دلَّ املعرتض عىل أنه جمملٌ بام أمكنه, وإذ ال يبقى لسؤال االستفسار فائـدةٌ
التساوي عنده وعدم فهمـه ومل يدفعـه حتصـيالً ملـا هـو املقصـود يف املنـاظرة مـن إظهـار 

 .)٢(فهم املعنىالصواب, إذ ال سبيل إىل ذلك بدون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا ــــدَ هِ ــــا عُ ــــيمُ منه ا التَّقسِ ــــذَ كَ  وهَ
  

ا دَ دَّ ـــرَ كـــونَ اللَّفـــظُ قـــد تَ  وهـــو انْ يَ
  

ا ــــوَ قَى بِالسَّ ــــأَرْ ــــنيِ فَ ــــنيَ احتاملَ  ب
  

 وَ ــــزَ ــــاملَنعِ ان ــــرادُ ب ــــدُ املُ  واألَحَ
  

عْ ـــــــتَمَ يُس هُ فَ رودُ ـــــــطَفَى وُ  واملُص
  

ــــعْ  ضِ ــــظَ وُ فْ ــــأَنَّ ذا اللَّ ــــهُ ب ابُ وَ  جَ
  

   
حاشـيته عـىل مجـع اجلوامـع, : , ورجحه أيضـاً زكريـا األنصـاري, انظـر)٤/١١٥(التحرير مع التيسري   )١(

 ).١٣٥(ب, لب األصول ص/١٥٨ل
رشح املحـيل بحاشـية  البنـاين : , وانظـر)٢/٢٥٩(رشح العضد مع حاشية التفتازاين  انظر هذا الدليل يف  )٢(

 ).٣/٧٨٦(, الغيث اهلامع )٢/٣٣٢(
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اولــو بِوَ  ــرَ ــدْ ظَهَ فِ أَو قَ ــرْ ــعِ العُ  ضْ
  

  ــــرَ ــــةٍ يُ ــــوراً بقرين ــــو ظه  )١(ول
  

ــــــهْ نايَ ــــــرادِ بالعِ ــــــدِ املُ  يف األَحَ
  

..................................  
  

دا(أي من القوادح ) وهكذا التقسيم منها(  هِ وهو آخرهـا يف الـنظم كأصـله,  )٢( )عُ
بنـاء عـىل وجـوب ترتيـب  )٣(مـديوأما من حيث الرتتيب فهو يف األثناء, فقـد ذكـر اآل

جيب االبتداء به االستفسـار ثـم فسـاد االعتبـار ثـم فسـاد  /١٦٧ل/األسئلة أن أول ما 
الوضع ثم منع احلكم يف األصل ثم منـع وجـود العلـة فيـه ثـم األسـئلة املتعلِّقـة بالعليـة 

ال منضبط كاملطالبة وعدم التأثري والقدح يف املناسبة والتقسيم وكون الوصف غري ظاهر و
إىل املقصود ثم النقض والكرس ثم املعارضـة يف األصـل ثـم مـا يتعلـق  وكونه غري مفضٍ 

بالفرع كمنع وجود العلة فيه وخمالفة حكمه حلكم األصل واخـتالف الضـابط واحلكمـة 
ب, وقد تقدم كل ذلـك إال التقسـيم  ـو(واملعارضة يف الفرع والقلب ثم القول باملوجَ  وهْ

) قـد تـرددا(املـورد يف الـدليل ) يكون اللفظ(للوزن  »أن«وصل مهزة بسكون اهلاء و) اْن
دا«بألف اإلطالق كـ  هِ , كـام ) احتاملني( )٤( ]ذي[أمرين ) بني(املارِّ  »عُ أي حمتملـني مـثالً

ـوا(أي أكثر منهام ) فأرقى( :رصح به بقوله من زيادته ولـو بحسـب الظـاهر أو  )١( )بالسَّ
أي ) انـزو بـاملنع(للمستدل ) واألحد املراد(أيت يف اجلواب لئال ينايف ما ي ;عند املعرتض

صار يف حيِّز املنع عند املعرتض, واآلخر الغري املراد له غري ممنوع عنـده, وسـواء يف ذلـك 
   
 .بالتاء» تر « ): ٣٨٧(يف مهع اهلوامع ص  )١(
, خمترصـ )١٩٣(, منتهى السول واألمل ص)٤/٩٥(اإلحكام : انظر كالم األصوليني عىل هذا القادح يف   )٢(

, روضة )٥/٣٣٢(, البحر املحيط )٨/٣٥٨٨(, هناية الوصول )٢/٢٦٢(ح العضد ابن احلاجب مع رش
, إرشـاد الفحـول )٤/١١٥(, التحريـر مـع التيسـري )٤/٢٥٠(, رشح الكوكب املنري )٣/٩٣٤(الناظر 

 ).٣٩٤(, الكافية يف اجلدل ص)٢/٢٢٩(
 ).٤/١٤٣(اإلحكام   )٣(
ي « : هكذا يف النسختني, وهو حلن, والصواب  )٤(  . »ذَوَ
إنـه لـو كـان « : هذا القيد من زيادة الناظم, وقيده كذلك املحيل, وذكره أيضاً الزركيش والعراقـي وقـاال  )١(

, )٢/٣٣٣(رشح املحـيل بحاشـية البنـاين : , انظر»  ظاهراً يف أحدمها وجب تنزيله عىل ما هو الظاهر فيه 
 ).٣/٧٨٧(, الغيث اهلامع )٣/٣٩٦(تشنيف املسامع 

 القادح 
الرابع 

 التقسيم:عرش
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 .)١(مع السكوت عن هذا اآلخر ألنه ال يرضه أو مع التعرض لتسليمه أو لعدم رضره
ن يستدل عـىل ثبـوت امللـك للمشـرتي يف مثاله يف الرتدد بني أمرين أ «: )٢(قال مجعٌ 

 :زمن خيار الرشط بوجود سببه وهو البيع الصـادر مـن أهلـه يف حملـه, فيقـول املعـرتض
مٌ لكنـه مفقـود  السبب مطلق البيع أو البيع الذي ال رشط فيه, واألول ممنوع, والثاين مسلَّ

 .)٣(ألنه ليس بيعاً بال رشط بل رشط اخليار ;يف حمل النزاع
عاقلـة فيصـح منهـا النكـاح  :يف أكثر من أمـرين لـو قيـل يف املـرأة املكلفـةومثاله 

العاقلة إما بمعنى أن هلا جتربةً أو هلا حسن رأي وتـدبري أو هلـا  :كالرجل, فيقول املعرتض
إذ الصغرية هلا عقـل غريـزي  ;عقلٌ غريزي, واألوالن ممنوعان, والثالث مسلَّم وال يكفي

 .» وال يصح منها النكاح
 :ختلف يف ورود القدح بالتقسيم عىل قولنيوا

دُ  :أحدمها إذ لعل  ;ألن إبطال أحد حمتميل كالم املستدل ال يكون إبطاالً له ;أنه ال يرِ
 .)٤(ذلك املحتمل غري مراد املستدل

عـ(عىل املستدل ) وروده(أي املختار ) املصطفى(وهو  :والثاين لعـدم  ;)١(ــه) فيَستمِ
 .)٣(واز عجزه عن إثبات املمنوع, وله مدخلٌ يف هدم الدليل, وجل)٢(متام الدليل معه

   
 ).٢/٢٦٢(للمخترص رشح العضد   )١(
 ).٢/٣٣٣(, حاشية البناين )٣/٣٩٥(تشنيف املسامع : منهم الزركيش والبناين , انظر  )٢(
 ).٣/٧٨٧(وانظر هذا املثال أيضاً يف الغيث اهلامع   )٣(
, وانظر دليالً آخر له عند املحيل يف رشحـه مـع )٢/٢٦٢(انظر هذا املذهب مع دليله هذا يف رشح العضد   )٤(

, والعراقـي يف الغيـث )٤/٤٢٩(, وثالثاً عند صاحب األصل يف رشح املخترص )٢/٣٣٤(اين حاشية البن
 ).٣/٧٨٧(اهلامع 

, التحريـر مـع )٢/٢٦٢(املخترص مـع رشح العضـد : واختاره ابن احلاجب وابن اهلامم والفتوحي, انظر  )١(
 ).٤/٢٥٢(, رشح الكوكب املنري )٤/١١٦(التيسري 

 ).٢/٣٣٣(اين رشح املحيل بحاشية البن  )٢(
 ).٢/٢٦٢(رشح العضد   )٣(

اخلالف يف القدح 
 بالتقسيم
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) بــ( −كـام هـو املختـار  −أي االعرتاض بالتقسيم عىل القـول بـوروده ) جوابه(و
 :)١(أمورٍ 

عْ (قد ) اللفظ /١٦٨ل/ أن ذا(ـ بيان  ضِ حقيقةً يف املعنى املقصـود إثباتـه بالنقـل ) وُ
, وال فرق فيها بني اللغوية والعرفية كام )٢(حلقيقةعن أئمة اللغة أو باالستعامل, فإنه دليل ا

 .  أي العام أو اخلاص) بوضع العرف(كان ) ولو( :رصح به بقوله
) ظهـوراً بقرينـةٍ تـر(كـان ) ولو(يف ذلك املعنى ) قد ظهرا(بيان أن اللفظ ) أو(ـ 

هـا ويبـني كـام يكـون ظـاهراً بغري) بالعنايـة(للمستدل ) يف األحد املراد(لفظيةٍ أو عقليةٍ 
ألنه بواسطة قرينته ظـاهرٌ يف املعنـى املجـازي  ;الوضع والظهور, فيدخل يف كالمه املجاز

 .)٣(واملشرتك مع قرينة أحد معنييه أو معانيه, وأما بدوهنا فال مدخل له يف اجلواب
, وهو  وذكر اآلمدي فيام إذا تعذر بيان الظهورية بأحد الطرق املنفصلة طريقاً إمجالياً

إذا ثبت أنه ال بد وأن يكون اللفظ ظـاهراً يف بعـض حماملـه نفيـاً لإلمجـال عـن  :لأن يقو
الكالم فيجب اعتقاد ظهوره فيام عيَّنه املستدل رضورة االتفاق عىل عدم ظهوره فيام عداه, 
أما عند املعرتض فلرضورة دعواه اإلمجال يف اللفظ, وأما عند املستدل فلرضورة دعواه أنه 

 .)١(ه دون غريهظاهرٌ فيام ادعا
وذلك بأن يريد بالقرينة مـا يشـمل العقليـة  «: فيام ذكر, قال )٢(»اآليات«وأدخله يف 

 ,ككون اإلمجال عىل خالف األصل, وبظهوره يف املراد ظهوره فيه ولو عىل وجه اإلمجـال 
 . » فليتأمل

   
, )٥/٣٣٢(, البحـر املحـيط )٨/٣٥٩١(, هناية الوصول )٤/٩٧(اإلحكام : انظر جواب هذا القادح يف  )١(

 ).٤/٢٥٢(, رشح الكوكب املنري )٣/٩٣٦(روضة الناظر 
 ).٣/٧٨٧(الغيث اهلامع   )٢(
 ).٤/٢٢٤(حاشية ابن قاسم   )٣(
 ).٤/٩٧(اإلحكام   )١(
 ).٤/٢٢٤(ة ابن قاسم حاشي  )٢(

جواب هذا 
 القادح
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......... .......................... 
ـــ ـــإ وهـــوَ  يلَ لِ الـــدَّ  لِ بَ ـــ بـــلَ قَ  امَّ امَ

ــــوَّ واألَ  ــــل اْمَّ ــــتَ اْو باملُ  دْ رِّ ا جَ دْ نَ س
 ْ ــــــ يَ الَ  ملِ ــــــهَ  ونُ كُ ــــــو إِ ا أَ ذَ كَ امَ نَّ

ــــوَ  ــــناقَ املُ  وه ــــذْ أَ  ةُ ضَ ــــبرَ لِلَّ هْ مَ
ــغَ  ــ بٌ صْ ــحَ نْومَ ــقَقَّ ــيَ يسَلَ هْعُ مَ س

ـــــواملَ   ِال يَ  عُ نْ ـــــرتَ ـــــكَ احلِ  ضُ ع هْ ايَ
ـــ ـــمَ أو مِ ِّ ـــدِ ن بَ متُ ـــ ع ـــمَ ـــامَ  دْ ا قَ ِّ متُ

ـــوذَ  ـــنُ  الَ ا كَ ـــي اعتُ ذِ الَّـــ مُ لِّ سَ دْ مِ
ـــا لَـــذَ  يلـــزمُ  ـــ انَ و كَ ـــذَ هَ امَ لِّ ا سُ

ـــــاو ـــــاجُ النتفَ ـــــدِّ قَ املُ  االحتجَ هْ مَ
............. ...................... 

ملا فرغ من بيـان القـوادح وأجوبتهـا بـنيَّ بعـض األلفـاظ التـي تتـداوهلا أهـل ) و(
أي حكايـة ) ال يعرتض احلكايـة( )٢(أو غريه أي االعرتاض بمنع) املنع( :, فقال)١(اجلدل

   
املناقضـة والغصـب والـنقض  : , واأللفـاظ هـي)٣/٧٨٨(, الغيـث اهلـامع )٣/٣٩٨(تشنيف املسـامع   )١(

 .اإلمجايل واملعارضة

تفسري بعض 
 اجلدلية األلفاظ
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) بـل(, )٢(املستدل لألقوال يف املسألة املبحوث فيها حتى خيتار منهـا قـوالً ويسـتدل عليـه
 ;أي دليل احلكم أو دليل مقدمة دليل احلكم إذا استدل عليها املعلـل )٣( )الدليل(يعرتض 

أن االعرتاض عىل  :, فمعنى الكالم)٤(ألن مجيع ما يأيت جيري يف دليل احلكم ودليل املقدمة
ه عىل الدليل  .)١(احلكاية إنام يتوجَّ

ه, أي قبـل ) متـم إما قبـل مـا(أي االعرتاض ) وهو( أي قبـل متـام الـدليل مقدماتـِ
 .)٢(استنتاجها, فتدخل املقدمة األخرية منها

, )٣(ثم املراد هبا هنا ما يتوقـف عليـه الـدليل فيتنـاول مقـدمات األدلـة ورشائطهـا

  =  
اآليت املنع هبذا املعنى ال املنع املصطلح عليـه فقـط لـئال » يعرتض « ففاعل « : قاله األنصاري, ومتام كالمه  )١(

إىل أن يكون اليشء مع نفسه أو مـع » والثاين إما مع منع الدليل أو مع تسليمه « : يؤول املعنى يف قوله اآليت
 .أ/١٥٩, حاشية األنصاري,  ل» ضده وال معنى له 

املنـع ال يعـرتض حكايـة « : , ورشح العراقي عبارة األصل بقولـه)٢/٣٣٤(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).٣/٧٨٨(هلامع الغيث ا» اليشء وإنام يعرتض حكاية الدليل 

كالمـاً فيهـا سـو  −فيام وقفت عليه–مل أر » املنع ال يعرتض احلكاية بل الدليل « : مقالة صاحب األصل  )٣(
ومل يـأت دليـل فـال  −يعني يف كـالم القـائس–فإما إذا مل تظهر علة « ): ٢/٩٦٦(قول اجلويني يف الربهان 

, فإن املسـؤ ول إذا ذكـر األصـل واقترصـ عليـه فـال ينـتهض السـائل وجه لعدِّ املنع يف هذا املقام اعرتاضاً
 .» لالعرتاض, بل يرتقب استتامم الكالم, وما ذاك إال ألنه مل يدخل وقت االعرتاض بعد 

 ).٢/٣٣٤(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٤(
ملنـع بمعنـى املنع الذي ال يعرتض احلكاية هو ا« : , لكنه قال مستدركاً )٤/٢٢٥(حاشية ابن قاسم : انظر  )١(

االعرتاض املنقسم إىل األقسام املستفادة مـن كـالم املصـنف, أمـا املنـع بمعنـى طلـب تصـحيح احلكايـة 
; إذ املنع طلـب الـدليل عـىل : فيعرتض احلكاية, ولذا قال العضد يف آدابه وال يمنع النقل واملدعى إال جمازاً

 .» انتهى . مقدمته
اسـتنتاج : كام يف املصدر نفسـه, أي» استنتاجه « : صوابه» تنتاجها اس« : , وقوله)٢/٣٣٤(حاشية البناين   )٢(

 .الدليل
رشائط أشكاهلا عند املناطقة, وهي أربعة بحسب احلد األوسط, انظرها مع أمثلتها يف إيضـاح املـبهم : أي  )٣(

 ).١٣(ص
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 .)٢(, وال خيتص باألول)١(إجياب الصغر وفعليتها وكلية الكرب يف الشكل األول مثالً ك
 .أي بعد متام الدليل) أو من بعد ما قد متام(
د(وهو املنع قبل التامم للمقـدمات ) واألول(  اْو(عـن ذكـر مسـتند املنـع ) اْمـا جـرِّ
, وإنـام مل يقـل )٣(املمنوع املانع لزعمه أنه يستلزم نقيض /١٦٩ل/هو ما يذكره ) باملستند

 .)١(لئال يكون غصباً  ;لشيوعه يف الدليل, واملراد هنا جمرد التقوية ال حقيقة الدليل »السند«
ألنه إما أن يكون مساوياً لنقيض املمنـوع  ;ثم للمستند باالحتامل العقيل مخس صور

, أخـص مـن وجـه أو مباأو أعم منه كذلك أو أعـم مـن وجـه وأو أخص منه مطلقاً  ينـاً
ال جيوز اإلسناد إليهام وال ينفع إبطاهلام, ومها األعم من وجهٍ واملباين, بخالف  ]صورتان[

, ال جيوز االستناد إليه وينفع املعلل إبطاله  .)٢(األعم مطلقاً
ْ (ه املعلـل, و) الـذي اعتمـد(هذا ) ال نسلِّم(قول املانع ) كـ(املنع باملستند ) وذا( ) ملِ

لو  ذا(كـ ) يلزم وإنام(ال نسلِّم هذا  :قوله) هكذا أو(األمر )  يكونال(بسكون امليم للوزن 
مـن املنـع املجـرد واملنـع أي األول بقسميه ) وهو(بإلف اإلطالق ) سلِّام(األمر ) كان هذا
ذْ (باملستند  أي أحكمه املعلِّل, أي يسمى ) أبرمه(بحذف الياء وسكون الذال ) املناقضة لِلَّ
فاخلصم  :, فإن املستدل إذا استدل عىل مطلوبه بدليلٍ )٤(صييل أيضاً وبالنقض التف )٣(بذلك    

التقريب حلدِّ املنطق  :هي الصغر, انظر: هي التي فيها اللفظ األعم, واألخر: املقدمة الكرب يف املنطق  )١(
أن : , ومعنى إجيـاب الصـغر)١٣(هيئة قضيتي قياس, إيضاح املبهم ص: , والشكل عندهم)١٠٨(ص

وهو اهليئة العارضة للمؤثر يف غريه بسـبب التـأثري أو ال, : حصوهلا بالفعل: تكون موجبة, ومعنى فعليتها
 ).١٦٨(ص التعريفات: انظر. كاهليئة احلاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعاً 

 ).٤/٢٢٦(حاشية ابن قاسم   )٢(
 ).٢/٣٣٥(حاشية البناين   )٣(
 ).٢/٣٣٥(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )١(
, وأما املساوي فيجوز االستناد به وينفع املعل  )٢( حاشية البناين . ل إبطالهواألخص مطلقاً بعكس األعم مطلقاً

 . , وهو أوضح »ن منها صورتا «:, ونص ما بني املعقوفني فيه )٢/٣٣٥(
وهذا يف اصطالح اجلدليني كام حكاه منهم الزركيش والعراقي وابـن اهلـامم, وأمـا األصـوليون فيطلقـون   )٣(

   =املناقضة عىل النقض, ونسبه ابن اهلامم إىل احلنفية خاصة, وهو أيضاً موجود يف كالم املتقدمني من الشافعية 

 تفسري املناقضة
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ماته أو كلَّ واحدٍ منها عـىل التعيـني فـذلك يسـمى منعـاً جمـرداً أو  مةً من مقدِّ إن منع مقدِّ
, فإن ذكـر شـيئاً يتقـو بـه يسـمى  , وال حيتاج يف ذلك إىل شاهدٍ مناقضةً ونقضاً تفصيلياً

 .مستنداً 
ماتـه صـحيحاً  : معيَّنةٍ كأن يقـولوإن منع مقدمةً غري  −لـيس دليلـك بجميـع مقدِّ

, وسيأيت عىل األثر, وال بدَّ فيه من شاهد  −بمعنى أن فيها خلالً  فذلك يسمى نقضاً إمجالياً
 .عىل االختالل

وإن مل يمنع شيئاً من املقدمات ال معيَّنةً وال غري معيَّنـةٍ بـأن أورد دلـيالً عـىل نقـض 
عاه فذلك سمِّ   .)١(ي معارضةمدَّ

مـاملق( )٢(ء)اـالنتف(انع ـاج املـأي احتج) اجـاالحتج(ا ـأم) و( ا ـهــالتـي منع) ةـدِّ
ألنـه غصـبٌ ملنصـب املسـتدل, إذ االحتجـاج وظيفـة  ;أي يسمى بالغصب) غصبٌ (فـ 

السـتلزامه اخلـبط يف البحـث فـال  )٤( )ليس يسـمعه(من النظَّار ) ومن حقَّق( )٣(املستدل
 .)٦(يسمع فيستحقه :, وقيل)٥(يستحق جواباً 

ويف كالمه إشارةٌ إىل تفسري الغصب يف آداب البحث, فهو عبـارةٌ عـن منـع مقدمـة 
قبل إقامة املعلل للدليل عىل ثبوهتا, سواءٌ كان يلزم منه إثبات احلكـم  ]عىل نفيها[الدليل 

  =  
, التحريـر )٣/٧٨٨(, الغيث اهلـامع )٣/٣٩٨(ملسامع تشنيف ا: كاجلويني والشريازي والسمعاين, انظر

 ).٢/١٩١(, قواطع األدلة )٧٩(, اللمع ص)٢/٩٨٨(, الربهان )٤/١٣٨(مع التيسري 
 ).٢٣٢(انظر معنى املناقضة يف اصطالح املنطقيني يف التعريفات ص  )١(
 ).٤/٣٥٣(, رشح الكوكب املنري )٤/١٣٨(التحرير مع التيسري : انظر  )١(
 ., بدون مهزة» انتفا « ): ب(يف   )٢(
 ).٣/٧٨٩(, الغيث اهلامع )٢/٣٣٥(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )٣(
 ).٣/٧٨٩(, الغيث اهلامع )٣/٣٩٨(تشنيف املسامع : ونسبه الزركيش والعراقي إىل أهل النظر, انظر  )٤(
 ).٢/٣٣٥(, رشح املحيل بحاشية البناين )٣/٣٩٨(تشنيف املسامع   )٥(
التحريـر مـع التيسـري : يت نسبته إىل مجهور املحققني من الفقهاء واملتكلمني, واختاره ابن اهلامم, انظروستأ  )٦(

)٤/١٢٨.( 

 تفسري الغصب
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 .)١(املتنازع فيه ضمناً أو ال
املحققـني مـن الفقهـاء واملتكلمـني عن مجهـور  )٢(والقول بسامع ذلك نقله بعضهم

إلجيابـه وقـوف املسـتدل عـن  ;وعلَّله بأن ذلك يف احلقيقة اعرتاض عىل العلـة /١٧٠ل/
إذ العمل بعلَّته دون علة السائل بعد قيام املقابلة بينهام ترجيح بال مرجح فوجـب  ;العمل

ة إال ما يوجـب التوقف إىل قيام دليل الرتجيح ألحدمها, وليس معنى االعرتاض عىل العل
فها عن العمل ويمنعها منه, وما كان هكذا فهو اعرتاض وجيب اجلواب عنـه, ولـيس  توقُّ

, وليس كذلك, فليتأمل  .بغصب وإال المتنعت املعارضة مطلقاً
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
هو منع مقدمة « : , وما بني املعقوفتني غري واضح, ونص تعريف اجلرجاين)٦٢(التعريفات للجرجاين ص  )١(

احلكـم  عىل ثبوهتا , سواء كان يلـزم منـه إثبـاتالدليل,  وإقامة الدليل عىل نفيها قبل إقامة املعلل الدليل 
 ).٣/٣٨٧(كشاف اصطالحات الفنون : , وانظر أيضاً » ال املتنازع فيه ضمناً أوْ 

, تيسري التحرير )٤/٧٤(كشف األرسار : ,  وانظر أيضاً )٣/٢٥٩(هو ابن أمري احلاج يف التقرير والتحبري   )٢(
)٤/١٢٨.( 
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...................... 
  

ــــهْ  نَعَ ــــا أن يكــــونَ مَ  والثــــانِ إمَّ
  

نْ ــــــفَ إِذَ لَّ َ ــــــهِ ختَ كمِ  لكــــــونِ حُ
  

ــــا اكَ أَنْ  ُلنقضف ــــتَ ذَ لْ ُّ قُ  االمجــــايلِ
  

ــــ لَّ َ اختَ مَ ــــدَ ــــهٍ صَ ج ــــمُ لِوَ ك  فَ احلُ
  

امَ  ــــبهَ ــــاً مُ اتِ بَعض مَ ــــدِّ ــــنَ املُق  مِ
  

يَّ  عَ ــــــيِيلوإنْ مُ ا التَّفصِ ــــــذَ ــــــاً فَ  ن
  

لِيلِ  ــــــدَّ ــــــلِيمِ لل ــــــاهَ بالتَّس  أَو فَ
  

ـــــــايف نَ ي يُ ـــــــذِ لُّ بال ـــــــتَدِ يس  وَ
  

ايفِ  اكَ وَ ــــــذَ ــــــدلولٍ لِ ــــــوتَ م ب  ثُ
  

ارَ  ــــوَ املُعَ ه ــــافَ ــــولَ مَ ق ــــةُ أَنْ يَ  ضَ
  

لَّ  ــــــدُ ــــــهُ وإنْ يَ تَ رْ كَ امَ  ذَ لَ ــــــاعْ  فَ
  

ـــــعْ ِ ـــــهُ ويَرجتَ يَ فْ ي نَ ـــــدِ ن ـــــأَنَّ عِ  ب
  

ــــعْ  نَ ي مَ ــــذِ ــــىلَ الَّ الً وعَ ــــتَدِ س ا مُ  ذَ
  

عُ  فْ ــــدَّ مْ ال ــــدَ ــــمَّ إِنْ صَ ليلِ ثُ ــــدَّ  بال
  

ـــــ انِي ـــــاملَنعِ ثَ مِ ب لِمْ اً فَ ـــــاعُ ـــــلُ مَ ث
  

ا  ـــذَ ـــامِ[كَ فحَ ــأَنْ )١(]إلِ ـــلِ بـِ  املُعلِّ
  

ــــنْ تَ  امُ مَ ــــزَ عُ أَو إِل ــــوُ ــــهُ املُن  قطَعَ
  

ي ورِ ُ ـــــــــاً إِىل رضَ انِي ـــــــــعُ ثَ منَ  يَ
  

ورِ  شــــــهُ ــــــي مَ نتَهِ ــــــي يَ ينِ  أَو لِيَقِ
  

   
 .» لالفحام « ): أ(وهو الصواب, ويف  ويف مهع اهلوامع ,) ب(هكذا يف   )١(
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أي ) إما أن يكون منعه( −وهو املنع بعد متام الدليل  −بحذف الياء للوزن ) والثانِ ( 
ب املنـع يعني بناءً عـىل ختلُّـف حكمـه, بمعنـى أن سـب) لكون حكمه ختلَّف إذن(الدليل 

راً لـه ) :قلت( )٣(يسمى به :أي) فالنقض االْمجايل( )٢(التخلُّف )١( ]هأومنش[ ـوِّ صَ ) ذاك(مُ
هُ من الدليل غري صحيح, فإنه قد  :يقال) أن(أي النقض اإلمجايل  ) ختلَّف احلكـم(ما ذكرتَ

فَ باإلمجايل  صِ مات بعضـاً مـبهام(عنه يف كذا, وإنام وُ ا من املقدِّ مَ دَ هـة املنـع فج) لوجهٍ صَ
 .غري معينةٍ  )١(]فيه[

املنـع هـو الـنقض ) فـذا(مـن املقـدمات ) معيَّنـاً (كان ذلـك الـبعض ) إن(أما ) و(
ى باملناقضة كام مرَّ ) التفصييل(  .أي يسمى به, وهو املسمَّ

لِمَ من كالمه الفرق بني الـنقض اإلمجـايل والتفصـييل, وهـو أن منـع الـدليل يف  وعُ
عياً فال بـدّ مـن اإلمجايل معناه أن هذا ال دليل غري صحيح بجميع مقدماته فيصري حينئذٍ مدَّ

الخ, حتى ال يصري مكـابرة, بخـالف منـع  »لكون حكمه  «: الشاهد, كام أشار إليه بقوله
مقدمةٍ معينةٍ يف التفصييل فإن معناه إظهار السائل عدم علمـه هبـذه املقدمـة فيطلـب مـن 

 .)٢(إذ ليس منصبه اآلن االستدالل ;ه إىل الشاهداملعلل دليالً عليها وال حاجة للطالب ل
وبقي أن ظاهر كالمه كأصله يقتيض قرص النقض عـىل االعـرتاض بـالتخلُّف, هذا 

 :ولكن التحقيق يف آداب البحث أنه ليس كذلك بل هو عبارةٌ عن منع الدليل, كأن يقـال
أو السـتلزامه  هذا الدليل غري صحيح ال يستحق أن يستدل به, إما لتخلُّـف احلكـم عنـه

ألنه ال بـدّ عـىل التقـديرين مـن اخـتالل  ;فساداً آخر عىل أي وجهٍ كان من اخلصوصيات
   
 .وهو حلن» منشؤه « ): أ(يف   )١(
دليلـك : الربُّ مكيل, وكل مكيل ربـوي, فيقـول املعـرتض: , ومثل له بأن يقال)٢/٣٧٨(حاشية العطار   )٢(

 .ممنوع لتخلف الربوية عنه يف الربسيم مثالً 
, )٤/٣٥٤(, رشح الكوكـب املنـري )٤/١٣٨(التحريـر مـع التيسـري : اإلمجـايل يف ضانظر تعريف الـنق  )٣(

 ).٢/٢٣٤(, كشاف اصطالحات الفنون )٢٤٥(التعريفات ص
 ).ب(ساقطة من   )١(
 ).٢/٣٣٥(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٢(

تفسري النقض 
 اإلمجايل

 

معنى النقض 
 التفصييل
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 .)١(مقدمةٍ غري معيَّنةٍ 
وما اشـتهر بـني األصـوليني مـن أنـه ختلُّـف  «: −بعد تقرير مثله  − )٢(قال بعضهم

 .»احلكم املدعى عن الدليل الدال عليه يف بعض الصور مساحمةٌ 
أي أو نطق املانع بعد متـام ) أو فاه( :الخ قولَهُ  »أن يكون منعه  «: قوله ثم عطف عىل

أي ) ويستدل بالذي ينايف ثبوت مدلول لـذاك(أي دليل احلكم ) بالتسليم للدليل(الدليل 
, وصـورهتا )١(أي يسـمى هبـا) فهو املعارضة(للتكملة ) وايف( /١٧١ل/ :الدليل, وقوله

) فـاعلام(عىل ما تدعيـه ) ن يدلوإ(من الدليل ) ذكرتهما (ستدل املعرتض للم) أن يقول(
يعني ما ينفي مدلوله ) بأن عندي نفيه(األلف بدلٌ عن النون اخلفيفة, واخلطاب للمستدل 

 .أو يدل عىل نقيضه ويبني ذلك بطريقه
وظاهر كالمه كأصله أن املعارضة خاصةٌ باملعارضة يف احلكم فال تشـمل املعارضـة 

 .)٢(يف املقدمة
مقابلة الدليل بدليل آخر ممانع لـألول يف  :لذي بيَّنوه يف آداب البحث أن املعارضةوا

ثبوت مقتضاه, وهي جتري يف احلكم بأن يقيم دليالً عىل نقيض احلكم املطلوب, ويف علته 
بأن يقيم دليالً عىل نفـي يشء مـن مقـدمات دليلـه, واألول يسـمى معارضـةً يف احلكـم, 

 .)٣(دمة, ويكون بالنسبة إلمتام الدليل مناقضةً والثاين معارضةً يف املق

   
 ).٢/٣٧٨(حاشية العطار : , وانظر)٤/٢٢٨(حاشية ابن قاسم   )١(
 ).٤/٢٢٨(انظر هذا القول يف حاشية ابن قاسم   )٢(
, الكاشف للرازي )٤٩٦(, املنتخل ص)٤١٨,  ٦٩(الكافية ص: عريف املعارضة يف االصطالح يفانظر ت  )١(

, )٥/٣٣٣(, البحر املحـيط )١/٤٠١(, الواضح البن عقيل )١٥٧(, احلدود البن فورك ص)١١٧(ص
 ).٢١٩(, التعريفات ص)٤/٣٥٥(, رشح الكوكب املنري )٤/١١٧(تيسري التحرير 

إما مع منع الدليل بناء عىل ختلف حكمـه فـالنقص اإلمجـايل أو : والثاين« ): ٥٦(حيث قال يف األصل ص   )٢(
 .» مع تسليمه واالستدالل بام ينايف ثبوت املدلول فاملعارضة 

 ).٤/٢٣٠(حاشية ابن قاسم   )٣(

املختار أن 
االعرتاضات 

راجعة إىل املنع 
 وحده
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ينـه وهـو معارضـةٌ بالقلـب, إما أن تكون بـدليل املعلـل بع )١(واملعارضة يف احلكم
ومعارضةٌ فيها معنى املناقضة, فاملعارضة من حيث إثبات نقيض احلكـم, واملناقضـة مـن 

 .حيث إبطال دليل املعلل, فإن الدليل الصحيح ال يقوم عىل النقيضني
ده  :أن يقول احلنفي املشرتط للصوم يف االعتكاف :مثاله هو لبثٌ فـال يكـون بمجـرَّ

 .هو لبث فال يشرتط فيه الصوم كالوقوف :قربةً كالوقوف بعرفة, فيقول
صـورته كصـورته كانـت وإما أن يكون بدليل آخر وهو املعارضة اخلالصـة, فـإن 

   احلـيل لتنـاول الـنص لـه, وهـو خـربالزكاة واجبةٌ يف  :معارضة باملثل, كأن يقال :تسمى
, وكل ما تناوله النص جائز اإلرادة, وكل ما هـو جـائز اإلرادة )١())أدوا زكاة أموالكم((

عانا مراد, فيقول املعرتض :, ينتج)٢(مراد دَّ عاكم عنـدنا مـا  :أن مُ ـدَّ دليلكم وإن دلَّ عىل مُ
, وكل مـا تناولـه )٣( ))يف احليل ال زكاة(( :ألن خالفه أيضاً تناوله النص, وهو خرب ;ينفيه

عاكم مراد دَّ  .النص جائز اإلرادة, وكل ما هو جائز اإلرادة مراد, ينتج أن خالف مُ
يف (( :جتب الزكـاة يف احلـيل, خلـرب :ما لو قال املستدل :وإال فمعارضة بالغري, مثاله    

 ).٢/١٩١(انظر تقسيم املعارضة يف احلكم يف التنقيح مع التوضيح   )١(
, ولفـظ الرتمـذي)٦١٦(, والرتمذي )٢٢١٥٧(أخرجه أمحد   )١( : , وصححه من حديث أيب أمامـة مرفوعـاً

اتقوا اهللا ربكم وصلوا مخسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعـوا ذا أمـركم تـدخلوا جنـة (
عىل رشط مسـلم « : , وقال)١٤٣٦, ١٩(, واحلاكم )٤٥٦٣(, واحلديث صححه أيضاً ابن حبان )ربكم 

 .ووافقه الذهبي» 
كل ما يتناوله النص راجـح اإلرادة, وكـل مـا هـو راجـح اإلرادة : يف هذا وفيام سيأيت أن يقال كان األوىل  )٢(

مراد, فالذي اتفق عليه األصوليون من الشافعية ومن وافقهم أن داللة العام عىل كل فرد يتناوله لفظه داللة 
, كشـف )٣٤١, ٢٩٥(الرسـالة ص: ومذهب مجهور احلنفية أن داللته قطعية, انظر −راجحة: أي–ظنية 

 ).١/٤٤٤(األرسار 
, قال احلافظ ابن حجر  )٣( من حديث عافية بن أيوب عـن » املعرفة « أخرجه البيهقي يف « : ال أصل له مرفوعاً

تلخـيص احلبـري » ال أصل له, وإنام يـرو عـن جـابر مـن قولـه : الليث عن أيب الزبري عن جابر, ثم قال
, وكام ثبت احلديث عن جابر )٥/٥٦٩(, البدر املنري )٣/٢٩٨(, وانظر معرفة السنن واآلثار )٢/١٧٦(

, والبيهقي يف )٧٠٤٧(أخرجه عبد الرزاق » ليس يف احليل زكاة « : موقوفاً ثبت عن عبد اهللا بن عمر بلفظ
 ) .٢١٦١(, كشف اخلفا )٦٠(الفوائد املجموعة ص: , وانظر)٧٥٣٧(السنن 
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 :نفيه وهـو خـربدليلكم وإن دلَّ عىل مدعاكم عندنا ما ي :فيقول املعرتض )١( ))احليل زكاة
م مجيع هذه األمثلة))ال زكاة يف احليل((  .)٢(, وقد تقدَّ

وتكلَّف العالمة ابن قاسم شمول عبـارة األصـل للمعارضـة بالقلـب بـأن حيمـل 
, أو  )١(]أعمّ [التسليم عىل تسليم صحة الدليل يف نفسه  من تسليم داللته عىل املدعى أيضاً

  : » وت املدلولبام ينايف ثب « :ويراد بام يف قوله ,ال
 .فيشمل الدليل األول بعينه وغريه /١٧٢ل/إما معنى وجهٍ 

وإما معنى دليلٍ والدليل األول عىل الوجـه الـذي أورده املعـرتض يغـايره باعتبـار 
 ., ومثله عبارة الناظم, فليتأمل)٢(الوجه الذي أورده املستدل

 .)٣(ستدلُّ معرتضاً وامل) مستدالً (املعرتض باملعارضة ) ذا(أي ينقلب ) ويرجتع(
وملا كان الرشوع فيها بعد متام دليل املستدل ظاهراً مل يكـن  «: )٤(قال بعض املحققني

 .»ألن السائل قد قام عن موقف اإلنكار إىل موقف االستدالل ;غصباً 
) بالـدليل(ملـا اعـرتض بـه عليـه ) الـدفع(وهو املستدل ) عىل الذي منع(جيب ) و(

   
, ويف إسـناده أبـو محـزة ميمـون, قـال من حديث فاطمة ) ١٩٣٧(أخرجه الدار قطني   )١( بنت قيس مرفوعـاً

نصـب الرايـة : لكـن ورد يف معنـاه أحاديـث أسـانيدها حسـان, انظـر» ضعيف احلـديث « : الدارقطني
)٢/٣٧٩.( 

للمصـنف يف  , والـذي تقـدم)٤/٣٤١(هذا التقسيم أفاده املصنف بنصه مع أمثلته من حاشية ابن قاسـم   )٢(
 ).٥٠٩(لة هو مثال القلب, انظره فيام سبق صمن هذه األمث كتاب القياس

, ولعل تقديره  )١(  .الخ» ... وهو أعم « : هكذا يف النسختني ونسخة احلاشية, ويبدو أن فيها سقطاً
 ).٤/٢٣٠(حاشية ابن قاسم   )٢(
ن انقالب إىل اخلالف يف قبوله, فلم يقبله بعضهم ملا فيه م» فينقلب مستدالً « : أشار بقوله« : قال الزركيش  )٣(

دست املناظرة رضورة ; إذ يصري املستدل معرتضـاً واملعـرتض مسـتدالً, وألن وظيفـة املعـرتض اهلـدم ال 
ــاء ــري )٣/٧٩٠(الغيــث اهلــامع : , وانظــر)٣/٣٩٩(, تشــنيف املســامع » ... البن , رشح الكوكــب املن

)٤/٣٥٥.( 
 ).٢/٣٣٦(هو الرشبيني, انظر تقريراته عىل البناين   )٤(



אאאאאFאE א 

 

 .ليسلم دليله األصيل
أن املراد باملنع هنا املنع اخلاص ال مطلـق االعـرتاض بـدليل  )١(»اآليات«يف  وبحث

مطلق االعرتاض املعارضة, ويكفيه  )٣(]من[إذ  ;)٢(وال يكفيه املنع «: قول الشارح املحقق
الخ, ومنه النقض, وهـو  »ويرجتع املعرتض هبا مستدالً  «: املنع فيها أخذاً من قوله السابق

ح به يف   .وغريه )١(»عضدال«مرصَّ
م(ذكر املستدل دليله فـ ) ثم إن( دِ أي منـع ) بـاملنع ثانيـاً (أي صـدمه املعـرتض ) صُ

لِم(دليل املستدل  الـخ, فيدفعـه .. ا مرَّ من املنع قبل متام الدليل وبعـد متامـهمم) فمثل ما عُ
, و هـ  )٢( )إلفحـام املعلـل( اً رَّ أي املنع ثالثاً ورابعاً مع الدفع, وهلمَّ جَ ) ـكذا(بالدليل ثانياً

 :أي) إلـزام مـن(لــِ ) أو(الصادرة مـن املعـرتض ) بأن تقطعه املنوع(أي انقطاع املستدل 
مـن ) إىل رضوري(وثالثاً وهكذا بأن ينتهي دليـل املسـتدل ) يمنع ثانياً (الذي  )٣(املعرتض
, وكل حادث له صانع, فيقول املعـرتض :, كأن يقول)٤(املقدمات ـال أُ  :العامل حادثٌ م لِّ سَ

العامل متغـري, وكـل  :الصغر, فيدفع املستدل ذلك املنع بالدليل عىل حدوث العامل بقوله
ثبـت بالرضـورة  :ال أسلم الصغر, فيقول لـه املسـتدل :متغري حادث, فيقول املعرتض

بالسـكون واحلركـة,  )٥(ألنه منحرص يف األجرام واألعراض, وتغريها مشاهد ;تغري العامل
   
 ).٤/٢٣١(بن قاسم حاشية ا  )١(
 ).٢/٣٣٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).ب(ساقطة من   )٣(
ال يف رشحه عىل املخترص كـام يومهـه إطالقـه, وانظـر يف كشـف  −كام يف حاشية ابن قاسم–يعني يف آدابه   )١(

 .ما ذكره حول آداب العضد ورشوحه) ١/٤١(الظنون 
 ).٤/٣٥٦(رشح الكوكب املنري : انظر. عارضةانقطاع املستدل باملنع أو بامل: اإلفحام  )٢(
انتهاء دليل املستدل إىل مقدمات رضورية أو يقينيـة مشـهورة يلـزم املعـرتض االعـرتاف هبـا وال  : اإللزام  )٣(

: انظـر. يمكنه اجلحد فينقطع بذلك, فاإللزام من املستدل للمعرتض, واإل فحام من املعـرتض للمسـتدل
 ).٤/٣٥٦(رشح الكوكب املنري 

 ).٤/١٢٨(, التحرير مع التيسري )٤/٣٥٦(رشح الكوكب املنري : انظر  )٤(
 ).ب(رضب عليها يف , والكالم بدوهنا واضح, وهلذا »التغري  «: زيادة كلمة) أ(هنا يف   )٥(
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 .)١(لألعراض, ومالزم احلادث حادث واألجرام مالزمةٌ 
من املقدمات, بحيث يلـزم املعـرتض االعـرتاف بـه وال ) أو ليقيني ينتهي مشهور(

إذ املشهورات قضايا حيكم هبـا العقـل بواسـطة اعـرتاف مجيـع النـاس  ;)٢(يمكنه جحده
هـذا ضـعيف, والضـعيف ينبغـي اإلعطـاء إليـه,  :, كأن يقال)١(ملصلحةٍ عامةٍ أو نحوها

مراعاة الضعيف حتصـل باإلعطـاء  :ال أسلم الكرب, فيقول له املستدل :قول املعرتضفي
 .  )٢(إليه, وهو حممودٌ عند الكافة, فمراعاته حممود عندهم, فينبغي حينئذٍ اإلعطاء

   
 ).٢/٣٣٧(حاشية البناين : انظر. فثبت حدوث العامل: أي  )١(
 ).٣/٧٩٠(الغيث اهلامع : انظر  )٢(
, )٢/٢٧٩(, حاشـية العطـار )٢٣٥(, حمك النظـر ص)١/٤٨(املستصفى : هورات يفانظر تعريف املش  )١(

 ).٢/٤٨٥(كشاف اصطالحات الفنون 
 ).٢/٣٣٧(حاشية البناين   )٢(
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 ةــــــتتمَّ 
 :تسعة رشوط /١٧٣ل/أن للمناظرة  )٢(وغريه عن اإلمام )١(نقل السيوطي

ال بالفهم ;القتصار يف الكالمأن حيرتز عن اإلجياز وا  ِ  .لكيال يكون خمُ
 .كيال يؤدي إىل امللل ;وعن التطويل

 .وعن استعامل األلفاظ الغريبة واللفظ املجمِل ملعنيني
 .وعن الدخول يف كالم اخلصم قبل متام فهمـه وإن احتاج إىل إعادته مرتني فأكثر

 .وفوات املطلوبلئال خيرج عن الضبط  ;وعن ما ال مدخل له يف املقصود
ألن هـذه أفعـال اجلهـال, يسـرتون هبـا  ;وعن الضحك ورفع الصـوت والسـفاهة

 .جهلهم
ة الذهن ;وعن مناظرة املهيب واملحرتم ة املناظرة وحدَّ  .ألن هيبة اخلصم ربام تزيل دقَّ

وعن احتقار خصمه, حتى ال يصدر عنه بسببه كالم ضعيف, وبذلك يغلبه خصمه 
 .)٣(الضعيف

, ومن آدابه ما )٥(ڇ ۓڭ ۓ ے ے ڇ :, قال تعاىل)٤(م أن اجلدل مطلوبومن املعلو

   
 ).٢/٣١١(يف رشح الكوكب الساطع   )١(
, فلعله ذكر هذه الرشوط )٢/١١١٣(الفخر الرازي له كتاب يف طريقة اجلدل نسبه إليه يف كشف الظنون   )٢(

 ., واهللا أعلمفيه
, اجلـدل البـن )٥٢٩(, الكافيـة ص)٢/٤٧(الفقيه واملتفقـه : انظر أيضاً يف آداب اجلدل ورشوط املناظرة  )٣(

 ).٤/٣٥٩(, رشح الكوكب املنري )١٧(, املنهاج للباجي ص)١/٥٠٧(, الواضح )٢٤٣(عقيل ص
ي عىل  )٤( االجتهاد , ولوال ذلك ملا حسن, ملا فيه  وذلك ملا فيه من املنفعة العظيمة مع قصد نرصة احلق أو التقوِّ

 ).٤/٣٦٩(رشح الكوكب املنري : من قصد املغالبة وبيان احلذق, انظر
 ).١٢٥(سورة النحل   )٥(

 تتمة 
 يف رشوط املناظرة
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 .)١(ڇ گ گ گ گ ک ک ک ڇ :ذكره تعاىل من قوله
, وقيـل ينقطـع ]بـه[ويكره اصطالحاً تأخري اجلواب عن السؤال  «: )٢(قال بعضهم

 ., واهللا أعلم» بذلك
 

    

   
وهـو خطـأ, فإنـه ال وجـود لقـراءة اليـاء يف » يعملـون « , وقد ورد يف كلتا النسختني )٦٨: (سورة احلج  )١(

, ومعـه القـراءات الشـاذة )٢١٧(البدور الزاهرة ص: الشاذ, انظر القراءات املتواترة, بل وال فيام نقل من
 ).٧٠(ص

أبـا الفـرج ابـن : لعله ابن أمري احلاج يف رشحه عىل التحرير, ونقله ابن أمري عن أيب حممد البغدادي, يعنـي  )٢(
س هلـا , وما بني املعقوفتني هكذا يف النسختني, وهي زيادة لـي)٣/٢٨٥(التقرير والتحبري : اجلوزي, انظر

 .معنى, وليست يف التقرير
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ــــ ِ دِ  نْ مِ ــــين ــــاسُ نَ ــــثٌ إذَ  ا القي اثال
ــــخُ  ــــا إمــــامِ  فَ لْ ــــويُ  نيِ مَ رَ حلَ الْ قَ

ـــ ِ عَ مْ السَّ ـــ يُّ ن ـــزَ ا يُ ذَ  ولُ القَ ـــع هُ  لَ
ـــ بُّ رَ  ـــ الَ العُ ـــكِ  رضُ فَ ـــةٍ وَ فايَ رّ قَ
ـــقُ  ـــ تُ لْ ـــثُ اً حَ دبَ ونَ ـــالَ  ي الِ  يف احلَ

ــ  ــرَ  امً تْ حَ ــيُ ــولِ أُ  نْ  ومِ ــه ذَ الفِ  ص اق
ــمِ  ــاسُ  حلك ــا يق ــنُ دِ  م ــذِ  ي لْ الَ ي اجلَ

ــــــ ــــــالَ يُ  نْ أَ  وزُ وال جيُ ــــــقَ  ق هُ الَ
ــــينَــــعَ  ــــتَ  جمُ ىلَ اً عَ ــــهِ ــــافتَ  هُ دٍ لَ رْ قَ

ـــــ ـــــرُ  لْ بَ ـــــ افتَ امَ بَّ ـــــيفِ  رَ قَ آلِ  املَ
 :تشتمل عىل مسائل )خامتة(

  )١(?اختُلف هل القياس من الدين أم ال :األوىل
ألنـه مـأمورٌ ) القيـاس(أيتها األمة املحمدية ) من ديننا( :فيه ثالثة أقوال بينها بقوله

, وإذا كان ظاهراً فـيهام )٢(هرةٌ يف االتعاظ والقياس معاً فاآلية ظا ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ :به, إذ قال تعاىل
ه خصوصَ السبب الذي دخوله حتـت بهُ شِ  وإن كان ظهوره يف االتعاظ أظهر من حيثُ  −

حسن االستدالل هبا ملن يكتفي بالظهور يف املسألة, وملن يضمُّ إليها ظواهر  −اللفظ أظهر 
 .)٣(بالظهور أخر بحيث يصل جمموعها إىل القطع ممن ال يكتفي

,  ;أنه ليس من الدين :والقول الثاين ألن اسم الدين إنام يقع عىل ما هو ثابتٌ مسـتمرٌّ
 .)٤(والقياس ليس كذلك, إذ قد ال حيتاج إليه

بأن مل يكـن ) إذا حتامً يُر(أي ثالث األقوال التفصيل, وهو أنه من الدين ) وثالثٌ (
   
, )٧/٣٢٣٣(, هنايـة الوصـول )٤/٨٤(, اإلحكـام )٢/٢٤٤(املعتمـد : انظر اخلالف يف هذه املسـألة يف  )١(

 ).٤/٢٢٥(رشح الكوكب املنري 
 ).٦(, تعليق )١٥٨(انظر هذا البحث ص  )٢(
 ).٢/٣٣٨(, تقريرات الرشبيني عىل البناين )٤/٣٩٠(رفع احلاجب : انظر  )٣(
وهـو يف « : , وسيأيت أن القائل به هو أبو اهلذيل, وقـال ابـن مفلـح)٢/٣٣٧(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

 ). ٤/٢٢٦(رشح الكوكب املنري : أبا يعىل الفراء, انظر: يعني»  بعض كالم القايض 

اخلالف يف 
القياس هل هو 

 من الدين?
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لعدم احلاجة إليه, وهـذه األقـوال الثالثـة  ;لدينيف املسألة دليلٌ غريه, وإال فال يكون من ا
ح بـه الزركيشـ)١(كلُّها للمعتزلة , )٤(اجلبار, فـاألول للقـايض عبـد)٣(وغـريه )٢(, كام رصَّ

 .)٦(, والثالث للجبائي)٥(والثاين أليب اهلذيل
األحكـام املقصـودة  −أي بالـدين  −واحلقُّ إن عنـوا  «: − )٧(أعني الزركيش −قال 
ها ب سِ بِّدنا به فهـو ألنفُ عُ الوجوب والندب فليس القياس كذلك فليس بدين, وإن عنوا ما تُ

   
 ).٢/٢٤٤(املعتمد : انظر  )١(
 .» غريبة جداً األقوال الثالثة « : , وقال)٣/٤٠٠(تشنيف املسامع : انظر  )٢(
 ).٢/٣١٢(, رشح الكوكب الساطع )٣/٣٤٦(الغيث اهلامع : انظر  )٣(
هــ, كـان ٣٢٥هو عبد اجلبار بن أمحد, أبو احلسن األسدآبادي, نسبة إىل أسدآباد حيـث ولـد فيهـا سـنة   )٤(

, ويل قضـاء الـري, مـن  ينتحل مذهب الشافعي يف الفروع ومذهب املعتزلة يف األصول حتى صـار رأسـاً
 .هـ٤١٥العمدة, واملغني, ورشح األصول اخلمسة, تويف يف الري سنة : صنفاتهم
, ٥٢٣, طبقـات ابـن الصـالح ص١١٢, طبقـات املعتزلـة ص)١١/١١٤(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف  

 ).٣/٤٤٢(, لسان امليزان )٥/٩٧(طبقات السبكي 
زلة يف وقته ومقدم الطائفة اهلذلية, أخذ هـ رأس املعت١٣١حممد بن اهلذيل البرصي العالف, ولد سنة : هو  )٥(

ره هبا املعتزلة وغريهم, قال الـذهبي طـال عمـره ": االعتزال عن عثامن الطويل, وانفرد بأقوال مبتدعة كفَّ
 ."وجاوز التسعني وانقلع سنة سبع وعرشين ومئتني

بقـات املعتزلـة , فضـل االعتـزال وط٤٤, طبقـات االملعتزلـة ص)٤/١٣٦(تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف  
, الفـرق بـني الفـرق )٥/٤٠٧(, لسان امليـزان)١٠/٥٤٢(, السري )٢/٣٥٧(, وفيات األعيان ٢٥٤ص
 .١٢١ص

هـ, أحد ٢٣٥حممد بن عبد الوهاب بن سالم املعتزيل, ولد سنة  –) ٢/٢٤٤(كام يف املعتمد  –هو أبو عيل   )٦(
 .هـ٣٠٣لكبري, تويف سنة األصول, واالجتهاد, والتفسري ا: أئمة املعتزلة, من مؤلفاته

, وفيـات األعيـان ٢٨٧, فضـل االعتـزال وطبقـات املعتزلـة ص٨٠طبقات املعتزلـة ص: انظر ترمجته يف  
 ).٥/٢٧١(, لسان امليزان)١٤/١٨٣(, السري )٢/٣٥٨(

 −أي اآلمـدي–, ونبـه )٤/٨٤(, وسبقه إىل هذا التفصيل اآلمدي يف اإلحكام )٣/٤٠٠(تشنيف املسامع   )٧(
 .مه عىل أن اخلالف يف املسألة لفظييف آخر كال
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 .)١( » دين
وملا كان كونه من الدين ظـاهراً موافقـاً لقواعـد أهـل احلـق  « :)٢(»اآليات«قال يف 

ومل يبـال بكـون ذلـك منقـوالً عـن  − )٣(السـبكي /١٧٤ل/أي ابن  −صححه املصنف 
 . )٤( » رآه ألهل احلق أيضاً املعتزلة, عىل أنه حيتمل أنه 

مـن التعريـف  مَ لـِكـام عُ  )٥(القياس) أصول الفقه ذا(موضوع ) من(أن  :الثانية) و(
أنه جمموع طرق الفقه اإلمجالية التي من مجلتها القيـاس, فإهنـا هـي  )٦(السابق يف املقدمات

فيكـون ذلـك  القواعـد الكليـة, :علـمٍ مسـائله, أي القواعد الباحثة عنها, إذ حقيقة كلِّ 
أي يف  )٧( )خلـف إمـام احلـرمني(املجموع موضوع علم أصول الفقه, هذا هـو املشـهور 

ُ يف كتبه لتوقف غرض األصويل من إثبـات حجيتـه  :قوله بَنيَّ املتوقـف  −ليس منه, وإنام يُ
   
إن أرادوا : , وقـد يقـال)٧/٣٢٣٤(إنه احلق, انظره يف هناية الوصـول : للصفي اهلندي تفصيل آخر, قال  )١(

القياس من الدين أن أدلة الرشع دلت عىل صحة االحتجاج به فهو كـذلك, وإن أرادوا بـه نتيجـة : بقوهلم
قيايس هذا : ين, فإنه ال جيوز للقائس أن يقول فيام حكم فيه بالقياسقياس املجتهد يف الفروع فليس من الد

 .واهللا أعلم . من الدين
 ).٤/٢٣١(حاشية ابن قاسم   )٢(
 ).٥٦(مجع اجلوامع ص  )٣(
وهذا االحتامل هو األظهر; فإن أدلة حجية القياس وكونه مأموراً به كثرية وقوية, فيكون من الدين, وهلـذا   )٤(

بأنه إنام ذهـب إىل حجيـة القيـاس اسـتدالالً بالكتـاب  −إمام هذا العلم وواضعه–عي رصح اإلمام الشاف
, وممن نـص عـىل أن )٥٠٥,  ٤٧٦, ٢١٨(والسنة واآلثار, وبنيَّ ذلك يف مواضع من الرسالة, انظرها ص

ملنـري والروياين يف البحر, نسبه إليه يف رشح الكوكـب ا −كام سيأيت– والسمعاين القياس دين اهللا الشريازي
)٤/٢٢٦.( 

 ).١/٣٦(, رشح الكوكب املنري )١/٩(بيان املخترص : , وانظر)١/٢١(اإلحكام : انظر  )٥(
 ).٥٦(مجع اجلوامع ص: انظر  )٦(
هي أدلته, وأدلـة الفقـه هـي األدلـة السـمعية, : فام أصول الفقه? قلنا: فإن قيل« : ونص كالمه يف الربهان  )٧(

, وقد وافق الغزايل اجلويني يف أن )١/٨٥(الربهان » واترة واإلمجاع وأقسامها نص الكتاب ونص السنة املت
مأخـذه يف املستصـفى : خالفـه يف املأخـذ, انظـر −كام قال الزركيش–القياس ليس من أصول  الفقه, لكنه 

 ).٤/١٨(, تيسري التحرير )٥/٢٨(البحر املحيط : , وانظر)١/٧(

القياس من 
موضوع أصول 

ه خالفاً إلمام الفق
 احلرمني
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 .)١(عىل بيانه −عليها الفقه 
عـىل مـا يثبـت الظاهر أن أصول الفقه عنده ال تطلـق إال  «: )٢(قال بعض املحققني

الفقه استقالالً, بـأن ال حيتـاج يف الداللـة عـىل احلكـم إىل غـريه, وهـو الكتـاب والسـنة 
واإلمجاع, بخالف القياس فإنه حمتاج يف الداللة عىل احلكـم ألحـد هـذه الثالثـة, رضورة 
توقفه عىل العلة املنصوصة بأحدها أو املستنبطة مما نص عليه به, فثبت أن كونـه حجـةً ال 

 أنه ليس من أصول الفقه, وكون اإلمجاع مفتقراً إىل السند إنام هو يف حتققه ال يف نفس ينايف
الداللة عىل احلكم, فإن املستدل به ال حيتاج إىل مالحظة السند وااللتفـات إليـه, بخـالف 

 .)٣( » االستدالل بالقياس ال يمكن بدون اعتبار أحد تلك الثالثة
 ذي(اهللا ) ديـن(إنـه  :−الفـرع  −وهـو ) كم ما يقـاسحل(جوازاً ) يقال(الثالثة ) و(
 .ورشعهام أو رسوله ) اجلالل

ر   ذا القـول(بحذف األلف بـني العـني والنـون للـوزن ) السمعنيُّ (الشيخ أبو املظفَّ
 .)٤(أي ينسب إليه) يعز له
ألنــه مســتنبطٌ ال  ;أو رســوله ) رب العــال(اهللا ) قالــه(لــه ) وال جيــوز أن يقــال(

 .ليهمنصوصٌ ع
   
قف عىل هذا النص للجويني يف مظانـه مـن الربهـان, فلعـل , ومل أ)٢/٣٣٨(رشح املحيل بحاشية البناين   )١(

 .الشارح املحقق ساق كالمه السابق بمعناه
 ., مع ترصف يسري)٢/٣٣٨(هو الرشبيني يف تقريراته عىل البناين   )٢(
فإن قلت اإلمجاع أيضاً يفتقر إىل السند فينبغي أال يكـون « : نصه عند الرشبيني » .. وكون اإلمجاع« : قوله  )٣(

أجاب السعد يف التلويح بأن اإلمجاع إنام حيتاج إىل السند يف حتققه ال يف نفـس : من األصول عىل هذا, قلت
 ).١/٣٤(التلويح : الخ, وانظر» ... الداللة عىل احلكم

ما دل عليه القياس يف الرشـع ال جيـوز أن يقـال إنـه « : , ونصه)٥/٨٧(» النسخة املحققة « قواطع األدلة   )٤(
وال قول رسوله, وإنام يقال هذا دين اهللا وديـن رسـوله, بمعنـى أن اهللا تعـاىل دل عليـه, وكـذلك  قول اهللا
ما دل عليه القياس يف الرشـع « : وممن رصح بجواز هذا أبو إسحاق الشريازي, وهذا نص كالمه» رسوله 

  وديـن رسـوله إن هـذا ديـن اهللا: , وإنام يقـال وال قول رسول اهللا  ال جيوز أن يقال إنه قول اهللا 
 ).٥١٧(التبرصة ص» بمعنى أهنام دال عليه 

جيوز أن يقال 
هو دين : للقياس

 اهللا
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, وقد يتجه أن يقـال « :)١(»اآليات«قال يف  إن قصـد  :املفهوم من نفي اجلواز احلرمةُ
ـه  − أي أو رسوله   _قائل ذلك أنه تعاىل  قال ذلـك رصحيـاً بـأن دلَّ عليـه بقـولٍ خيصُّ

املقيس  ]وأرشد بحكم[ألنه كذبٌ عىل اهللا تعاىل, وإن قصد أنه دلَّ عليه  ;فالتحريم ظاهر
 .)٢( » ه فينبغي عدم التحريم, وكذا حال اإلطالقعليه ودليل

د املجتهـدون )٣( )فرض كفايةٍ (القياس  :والرابعة  )٤(حيـث مل حتـدث حادثـةٌ وتعـدَّ
رّ ( قَ بـأن مل جيـد غـريه يف ) عىل جمتهدٍ لـه افتقـر(أي فرض عني ) عيناً (أي ثبت القياس ) وَ

ان, بخالف ما لو أراد اإلعراض عنـه واقعةٍ وأراد العمل هو أو املقلِّد الذي يطلب منه البي
 .)٥(حيث جيوز ذلك فإنه مل جيب فضالً عن تعيُّنه

 
 
 
 

   
 .» إليه « : , ولكالمه تتمة فلرتاجع, وما بني املعقوفتني سقط منه قوله)٤/٢٣٣(حاشية ابن قاسم   )١(
قالـه اهللا ورسـوله, إال فـيام علـم : يف كالم ابن قاسم هذا نظر; فإنه ال جيوز أن يقال يف حكم من األحكـام  )٢(

يف السـنة,  , وال يقني إال فيام حكم اهللا به يف كتابه أو حكم به رسـوله  يقيناً عن اهللا وعن رسوله ثبوته 
والقياس ليس كذلك; فإن أكثره اجتهادي ظني, وهلذا ملا سئل اإلمام الشافعي عن القياس أهـو االجتهـاد 

نزلة رضورة, وأعجـب اإلمـام أمحـد , وعدَّ منزلة القياس م»مها اسامن ملعنى واحد « : أم مها مفرتقان? قال
دة )٥٩٩, ٤٧٧(الرسالة ص: قوله هذا, انظر  ).٢/٧١٠(, املسوَّ

, كشـف األرسار )٢٠٧, ٦/١٩٨(, البحـر املحـيط )٧/٣٢٣٣(هناية الوصـول : انظر حكم القياس يف  )٣(
 ).٢/٣٠٥(, إرشاد الفحول )٤/٢٠(

, فإنه إذا مل حتـدث حادثـة مل حيـتج إليـه, وإذا مل كالم املصنف هنا مل أقف عليه عند غريه, وهو غري صحيح  )٤(
حيتج إليه مل جيب العمل به ال عىل التعيني وال عـىل الكفايـة, تعـدد املجتهـدون أم مل يتعـددوا, وهلـذا قـال 

, وانظر أيضـاً )٣/٧٩٢(الغيث اهلامع » القياس فرض كفاية إذا احتيج إليه وتعدد املجتهدون « : العراقي
 ).٧/٣٢٣٣(هناية الوصول 

 ).٤/٢٣٤(حاشية ابن قاسم   )٥(

القياس فرض 
 كفاية
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) حيـث ال(أي منـدوباً إليـه ) نـدباً (قـرَّ ) و(عىل األصل  /١٧٥ل/زيادةً ) :قلت(
عَ االحتياج إليه مآالً ) يف املآل(إليه ) يف احلال بل إنام افتقر(يفتقر إليه  قَّ تَوَ يف , وقيَّـده )١(بأن يَ

م,  »اآليات« عٌ بخريٍ يفوت برتكه ومل يرتتب عىل تركه وقـوعٌ يف حمـرَّ بام إذا ترتب عليه تطوُّ
ت االشتغالُ  «: قال ,  وينبغي أن حيرم إذا ترتب عىل سلوكه حمظور, كأن فوَّ به واجباً فورياً

 .)٢(»كإخراج الصالة عن وقتها, وأن يكره إذا ترتب عليه فوات خريٍ ال جيب, فليتأمل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ).٤/٢٠(, كشف األرسار )٦/٢٠٧(البحر : انظر  )١(
 ).٤/٢٣٣(حاشية ابن قاسم   )٢(
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يلِ ـــــيٌّ فـــــاجلَ فِ ـــــيلٌّ وخَ  وهـــــو جَ
  

ـــيلِ  طْعـــاً خَ ـــهِ قَ قِ ـــن فارِ ـــوَ عَ  مـــا هُ
  

ـــي فِ ـــعِيفٌ واخلَ لُـــهُ ضَ  أومـــا احتِامَ
  

ـــــدَّ يفِ  ـــــذا عُ ـــــهُ وقِيـــــلَ هَ الَفُ  خِ
  

ــــبَهْ ــــيُّ فالشَّ فِ ــــيلِّ واخلَ ــــمِ اجلَ  قِس
  

بَـــهْ  تَ رْ يـــنِ مَ ـــنيَ ذَ ـــوحِ بَ ضُ  وذُو الوُ
  

ــلَ  ــ قي ــ املُ وىلَاألَ  يلْ اجلَ ــسَ ــا وَ اوي مَ  )١(حْ ضَ
  

ـــوذو اخلَ    ـــ نُ وَ دْ ا األَ فَ  حْ لَ صـــطَ مُ  وَ وهْ
  

ته وضعفه عىل قسمني) وهو(  ) فـاجليل مـا )٢(جيلٌّ وخفـيٌ ( :أي القياس باعتبار قوَّ
طِعَ بنفي تأثري الفارق بني األصل والفرع, كقيـاس ) هو عن فارقه قطعاً خيل(قياس  بأن قُ

يك املعتِق املورس وعتقها عليـه, كـام مـرَّ يف احلـديث األمة عىل العبد يف تقويم حصة الرش
 .)٣(املتفق عليه يف إلغاء الفارق الذي هو املسلك العارش من مسالك العلة

, أي بإلغائـه, كـام  مَ لِ وعُ  مما قررت أن قول األصل بنفي الفارق عىل حذف مضـافٍ
د, إذ لو انتفـى رأسـاً فرسَّ به املحقق, وذلك ألن ثبوت الفارق يف اجلملة من رضورة التعدُّ 

 )٤( .انتفى التعدد, فليس املراد بنفيه انتفاء ثبوته بل انتفاء تأثريه, وهو معنى إلغائه
كقياس العمياء عـىل العـوراء ) ضعيف(أي احتامل تأثري الفارق فيه ) أو ما احتامله(

ُ أربع ال جتوز يف األضـاحي, العـورا(( :الثابت بحديث )٥(يف املنع من التضحية هبا ء البـنيِّ

   
 .وهو الذي يف مهع اهلوامع) ب(وهو خطأ, والصواب ما يف » واملساوي ما صلح « ) أ(يف   )١(
التلخـيص : م وحـدود أقسـامه يفني, انظـر هـذا التقسـيسـين هذا التقسـيم إىل مجهـور القائنسب الباقال  )٢(

, )٢/١٣١(, املستصـفى )٤٣٢(, املنخـول ص)٢/١٢٦(, قواطع األدلة )٢٠٤(, اللمع ص)٣/٢٢٨(
, البحــر املحــيط )٢/٢٤٧(, املخترصــ مــع رشح العضــد )٤/٦(, اإلحكــام )٢/٢/١٧٠(املحصــول 

ــىل )٥/٣٦( ــدة أليب يع ــة )٤/١٣٢٥(, الع ــ الروض ــب امل)٣/٢٢٣(, رشح خمترص ــري , رشح الكوك ن
 ).٤/٧٦(, التحرير مع التيسري )٤/٢٠٧(

 ) .٤٣٣(, وانظر ما سبق ص)٢/٣٤٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٣(
, هو التأثري, أي نفي تأثري الفـارق, كـام يـدل »عىل حذف مضاف  «: , وقوله)٤/٢٣٤(حاشية ابن قاسم   )٤(

 .عليه ما بعده 
 ).٢/٣٤٠(رشح املحيل بحاشية البناين   )٥(

تقسيم القياس 
باعتبار قوته 
 وضعفه
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ها رُ وَ  )١( .الخ رواه أهل السنن)) عَ
الحتامل تأثري الفرق بينهام بأن العمياء تُرشد إىل املرعـى اجليِّـد  «: قال شيخ اإلسالم

فرتعى فتسمن, والعوراء يوكل أمرها إىل نفسها وهي ناقصة البرص فال ترعى حقَّ الرعي 
 )٣( .ف, فهذا االحتامل ضعي)٢( » فيكون العور مظنة اهلزال

وهو ما كان احتامل تأثري الفارق فيه قوياً واحـتامل نفـي ) اخلفي خالفه(القياس ) و(
لٍ عىل القتل بمحدد يف وجوب القصاص, وقد قـال  الفارق أقو منه, كقياس القتل بمثقَّ
ق بينه وبني املحـدد  أبو حنيفة ريض اهللا عنه بعدم وجوبه يف املثقل وجعله كشبه العمد وفرَّ

ق لألجزاء  −دد بأن املح آلةٌ موضوعة للقتل, واملثقل كالعصا آلـة موضـوعة  −وهو املفرِّ
بُّ  دَّ بـأن املـراد باملثقـل يف ذلـك مـا يقتـل غالبـاً كـاحلجر والـدَّ , ورُ  )٤(وسللتأديب أصالةً

   
ــأ أخ  )١( ــك يف املوط ــه مال ــد )١٠٢٤(رج ــو داود )١٨٤٦٦(, وأمح ــذي )٢٨٠٢(, وأب , )١٤٩٧(, والرتم

املسـتدرك : , وصححه ابن حبان واحلاكم ووافقه الذهبي, انظر)٣١٤٤(, وابن ماجه )٤٣٨١(والنسائي 
, حـديث رقـم )١٣/٢٤٠(, اإلحسان يف تقريب صحيح ابـن حبـان )١٧١٨(, حديث رقم )١/٦٤٠(
)٥٩١٩.( 

وفيه نظر, فالذي يظهر أن هذا املثال : وهبذا سقط قول العراقي« : ب, ثم قال/١٥٩ية األنصاري, لحاش  )٢(
, ولكن جزم األنصاري بسقوط قول العراقي لـيس )٣/٧٩٣(الغيث اهلامع : , وانظر» من قسم القطعي 

ب ال نقـص بصحيح, فإن العراقي بنى قوله عىل أن الذي اعتربه الرشع يف عدم اإلجـزاء هـو وجـود العيـ
السمن, وهذا هو الصحيح, كام يدل عىل هذا ما ورد ذكره يف احلديث من األصناف األخر, وهلـذا قـال 

حاشية البناين » املنظور إليه يف عدم اإلجزاء نقص اجلامل بسبب نقص متام اخللقة ال نقص السمن « : البناين
)٢/٣٤٠ .( 

, تشـنيف املسـامع » ى األول أجـىل, والثـاين جليـاً ونقل ابن برهـان أن فـيهم مـن سـم« : قال الزركيش  )٣(
)٣/٤٠٣.( 

بُّوس   )٤( هو آلة من حديد ذات أضالع ينتفع هبا يف قتال البس البيضة ومـن يف معنـاه,  −ويسمى العامود–الدَّ
, )١/٢٧٠(عمود عىل شكل هراوة مدملكة الرأس, املعجـم الوسـيط : , وقيل)٢/١٥١( ىصبح األعش

وكذا ضبطه غـري « : بالضم, وقال هالدبابيس, وصوب الزبيدي ضبط مفرد, واحد »ر تنُّو« وهو عىل وزن 
 ).٣/٩٨(هتذيب األسامء : بة, انظر, وهو من األسامء املعرَّ )١٦/٤٩(تاج العروس » واحد 
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 .)١(الكبريين والرمي بالرصاص والتحريق وهدم اجلدار
أي ) هذا( :وقد بيَّنها بقوله ,)٢(جيل وخفي وواضح :إنه ينقسم ثالثة أقسام) وقيل(

دَّ يف قسم(احتامله ضعيف  /١٦٧ل/ ما قيـاس ) اخلفـي فــ(أمـا ) اجلـيل و(القيـاس ) عُ
أي القيـاس ) وذو الوضـوح(وهو أن يشبه حادثةٌ أصلني فتلحق بأكثرمها شـبهاً ) الشبه(

ما عـدامها  أن املراد بذلك « −»اآليات«كام قاله يف  −املفهوم منه ) بني ذين مرتبه(الواضح 
ـدم  −فيندرج فيه ما كان احتامل تأثري الفارق فيه قوياً ما عدا الشبه إن شمله   −عـىل مـا تقَّ

 .وما كان اجلمع فيه بنحو جمرد االسم اللقب والوصف اللغوي
دُّ ذلك من الواضح مع  الشبه من اخلفي إال أن يكون الكالم فيام  عدِّ وقد يستشكل عَ

 .)٣( » رد ما ذكرعدا ما كان الكالم فيه بمج
ــل(و ــاس ) اجلــيل :)٤(قي ــو القي ــأفيف يف التحــريم ) األوىل(ه كالرضــب عــىل الت

أي القياس الواضح هو املساوي, كقياس إحراق مـال اليتـيم عـىل ) ما وضح واملساوي(
بالقرص, أي اخلفي هو األدون, مرَّ أن املراد بـه ) ذو اخلفا(القياس ) و( )٥(أكله يف التحريم

يكون الوصف الذي فيه هو العلة وأن ال يكون بأن اشتمل عىل أحد وصفني ما احتمل أن 

   
ني سـ, وقد حكى الباقالين عن األقلني من القائ)٢/٣٤٠(ب, حاشية البناين /١٥٩حاشية األنصاري, ل  )١(

 ).٣/٢٢٨(التلخيص : انظر. ما ثبت علته باالجتهاد: و ما ثبت علته بطريق القطع, واخلفيه: أن اجليل
, ونسـبه البـاقالين هذا القول الثاين يف تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه, وهو تقسيم الباجي وابن عقيل  )٢(

, إحكام )٤٥(هاج صاملن: ني, وهي طريقة الشيخ أيب إسحاق يف امللخص يف اجلدل, انظرسإىل بعض القائ
 ) .١/٨٥(, امللخص )٣/٢٢٨(, التلخيص )٢٧٧(, اجلدل البن عقيل ص)٢/٦٣٣(الفصول 

 ).٤/٢٣٥(حاشية ابن قاسم   )٣(
املحصـول : هـذا التقسـيم يف: هذا هـو القـول الثالـث يف تقسـيم القيـاس باعتبـار قوتـه وضـعفه, انظـر  )٤(

مـا تلقـي مـن : األصوليني أن القياس اجليل, وحكى الباقالين عن بعض )٤/٥(, اإلحكام )٢/٢/١٧٤(
, انظـر: فحو النص كالرضب عىل التأفيف يف التحـريم, واخلفـي التلخـيص : مـا يصـار إليـه اسـتنباطاً

)٣/٢٢٩.( 
 ).٢/٣٤٠(رشح املحيل بحاشية البناين : انظر  )٥(
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 .)١(ثبتا معاً يف األصل, كقياس التفاح عىل الربِّ يف الربا كام تقدم
كِرَ من األقوال ) وهو(وقوله  ة يف االصطالح, من ) مصطلح(أي ما ذُ أي وال مشاحَّ

 .زيادته
 .)٢( » وىل كاملساوي, فليتأملثم اجليل عىل األول يصدق باأل «: قال املحقق

, لَّ سَ وجه األمر بالتأمل خفاء صدقه عىل األوىل, ولذا جعل صدقه باملساوي أمراً مُ  امً
يصـدق باملسـاو  :وحمل االشتباه إنام هو صدقه باألوىل, مع أن املتبادر عكسه بـأن يقـال
وي, ووجـه خفـاء كاألوىل, إذ يتبادر أن صدقه باألوىل ال اشتباه فيه بخالف صدقه باملسا

الخ يتوهم منه عدم صـدقه بـاألوىل للقطـع بتـأثري .. الصدق أن تعريفه بقطع نفي الفارق
الفارق فيه, ولذا كان ثبوت احلكم فيه أوىل, إال أن تأثري الفارق تـارةً ينـايف احلكـم وتـارةً 

 , فهـذا يؤكده ويفيد أولويته, ووجه الصدق أن املراد بتأثري الفارق نفـي احلكـم ال مطلقـاً
 .)٣(وجه األمر بالتأمل, تدبَّر

 
 
 
 
 
 

   
 ).٥٧(انظر ما تقدم ص  )١(
 ).٢/٣٤١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(
 ).٢/٣٨١(ار حاشية العط  )٣(
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ــــ ــــالعِ  قيــــاسُ  مَّ ثُ ــــ ةِلَّ هْ الَــــذْ نَ اللَّ
ــــ َ مَ ــــا مجَ ــــهِ وا فِ عُ ــــ ي ــــ مٍ الزِ بِ اهلَ

ــــا بِ  ــــوم ــــى أَ معنَ ــــاملُ هِلِ صْ قِوافِ

ـــــتَ   ـــــا وذُ هُ حيُ رصِ ـــــالَ و الدَّ م هب هْ لَ
لِّ  ـــــمُ جُ ك ـــــا فَحُ ـــــأَثرٌ هلَ ـــــفَ اهَ

ــــإِ فَ  ــــعُ اجلَ هُنَّ ــــيِ نَ بِ  م ــــ ف قِ ارِ الفَ
, وقيـاسٌ يف  :)١(القياس باعتبار علته ثالثة أقسام) ثم( , وقيـاس داللـةٍ قيـاس علـةٍ

نالـه (بحذف الياء وإسـكان الـذال ) اللذ(فهو القياس ) قياس العلة(معنى األصل, فأما 
حيرم النبيذ كاخلمر لإلسكار, واملـراد  :أي بالعلة, كأن يقال) هبا(أي القائسني ) ترصحيهم

اجلمع هبا بأن كانت هـي املالحـظ يف اجلمـع بحسـب احلقيقـة سـواء بالترصيح هنا جمرد 
ذكرها فقط وإال مل تنحرص األقسام, إذ يبقى مـا  /١٧٧ل/ذكرت أو قدرت, وليس املراد 

ت رَ دِّ ح هبا بل قُ ِعَ فيه بنفس العلة, لكن مل يرصَّ  .)٢(مجُ
اسـبة علـةً ذاتيـةً ثم قياس العلة هنا عىل ما قاله شيخ اإلسالم شاملٌ ملا إذا كانت املن

وال يصار إىل قياس الشبه مع إمكان قياس  :وغري ذاتية, فهو أعمُّ من قياس العلة يف قوهلم
 .)٣(العلة

أي يف القيـاس ) فيـه(أي القائسـون ) مـا مجعـوا(فهو ) ذو الداللة(أما القياس ) و(
ِّ ) بالزمٍ هلا( بجـامع الرائحـة  النبيذ حـرامٌ كـاخلمر :ح به فيه, كأن يقالأي العلة, بأن رصُ

ة, وهي الزمةٌ لإلسكار هـو الـالزم  »اآليـات«, واملراد بالالزم هنا كـام بحثـه يف )٤(املشتدَّ
ة الزمةٌ عقالً أو عادةً لإلسكار املخصوص, أي املـائع  العقيل أو العادي, إذ الرائحة املشتدَّ

, أي فال يرد األثر, كـاإلثم يف املثـال اآل ,أصالةً  , يت, فإنـه أيضـاً الزمٌ وإنـام قيَّـدنا رشعـيٌ
   
, اإلحكـام )٨٨٢, ٢/٧٨٤(, الربهان )٢٠٤(اللمع ص: انظر تقسيم األصوليني القياس هبذا االعتبار يف  )١(

, )١٣٩(, املعونـة ص)٤/٢٠٩(, رشح الكوكـب املنـري )٢/٢٤٧(, املخترص مع رشح العضد, )٤/٧(
 ).٤٥(, املنهاج للباجي ص)٢٨٣(اجلدل البن عقيل ص

 ).٤/٢٣٦(م حاشية ابن قاس: انظر  )٢(
 ).٤/٢٣٦(حاشية ابن قاسم : أ, وانظر/١٦٠حاشية األنصاري, ل  )٣(
 ).٣/٧٩٤(, الغيث اهلامع )٣/٤٠٥(تشنف املسامع : , وانظر)٢/٣٤١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(

تقسيم القياس 
 باعتبار علته
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اإلسكار باملخصوص لئال يبطل اللزوم بنحو احلشيش, فإنـه مسـكرٌ مـع انتفـاء الرائحـة 
, كأن يقال) فأثرٌ هلا( )١(املشتدة لٍ يوجب القود كالقتل بمحـددٍ  :أي العلة أيضاً القتل بمثقَّ

,  أي) فحكم جلِّها(بجامع اإلثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان  العلة أيضـاً
تقطع اجلامعة بالواحد كام يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم يف ذلك حيث  :كأن يقال

, وهو حكم العلة التي هي القطع منهم يف الصـورة األوىل والقتـل مـنهم يف  كان غري عمدٍ
 .)٢(الثانية

بَي اجلناية من القود والدية الفـارق بيـنهام  العمـد واحلاصل أنه استداللٌ بأحد موجَ
عىل اآلخر, وكالمها أمر معلوم متقرر يف الرشـع, بخـالف قطـع اجلامعـة بالواحـد فإنـه 
جمهولٌ حكمه من النصوص الرشعية فأثبت بمعلومٍ وهو وجوب الديـة علـيهم بقطعـه, 

بَني عىل اآلخر :فاندفع ما يقال  .)٣(االستدالل بأحد املوجَ
يدلُّ عىل العلة, وكلٌّ مـن األخـريين ثم كلٌّ من الثالثة, أعني الالزم واألثر واحلكم 

 .)٤(منها دون ما قبله كام دلَّت عليه الفاء
كام قالـه شـيخ  −وهو املسمى ) بمعنى أصله املوافق(أي القياس الذي ) ما(أما ) و(
أي انتفـاء ) نفي الفـارق(سبب ) فإنه اجلمع بـ(بإلغاء الفارق وتنقيح املناط  − )٥(اإلسالم

م آنفاً بـاجليل,  )٦(فارقٌ أصالً أو كان تأثريه ضعيفاً املؤثر, بأن ال يكون  وهو املسمى فيام تقدَّ
   
 ).٤/٢٣٧(حاشية ابن قاسم   )١(
, الغيث )٣/٤٠٥(تشنيف املسامع  ,)٢/٣٤١(انظر هذا املثال والذي قبله يف رشح املحيل بحاشية البناين   )٢(

 ).٣/٧٩٤(اهلامع 
, ويف نقل املصنف عنه سقط يف آخره أد إىل التناقض, وهذا نـص آخـر عبـارة )٢/٣٤١(حاشية البناين   )٣(

 .» فال يقال االستدالل بأحد املوجبني عىل اآلخر حتكم « : البناين
 ).٢/٣٤١(رشح املحيل بحاشية البناين   )٤(
رشحـه عـىل املخترصـ : أ, ونسـب هـذه التسـمية إىل العضـد, انظـر/١٦٠األنصـاري, ل حاشـية: انظر  )٥(

)٢/٢٤٨.( 
 ).٢/٣٤١(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٦(
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كقياس البول يف إناءٍ وصبِّه يف املاء الراكد عىل البول فيه يف املنع, بجامع أن ال فارق بيـنهام 
 »هنى أن يبال يف املاء الراكد  أنه   «: يف مقصود املنع الثابت بحديث جابر ريض اهللا عنه

لِمَ أن معنى قوهلم /١٧٨ل/, وبذلك )١(مسلمرواه  قيـاس  » يف معنى األصل قياسٌ  « :عُ
 .)٢(مقصود األصل وجود] سبب[

أن اجلمع بواسطة وجود احلكمة يف حكـم األصـل  − )٣(كام قاله الكامل −واحلاصل 
يف الفرع ووجودها مظنة وجود العلـة, فـاجلمع يف احلقيقـة بالعلـة, إال أنـه اسـتدل عـىل 

 ., فليتأمل)٤(باحلكمة, فهو قياس بتلك العلة املحققة بنفي الفارق وجودها
 .)٥(وإىل هنا انتهى الكالم عىل الكتاب الرابع بتوفيق اهللا املعزِّ الرافع

 

   
, وانظـر هـذا )٢٨١(صحيح مسلم, كتاب الطهارة, باب النهي عن البول يف املاء الراكـد, حـديث رقـم   )١(

 ).٢/٣٤٢(املثال يف رشح املحيل بحاشية البناين 
, وسقط مما بني املعقوفتني يف النسختني باء اجلرِّ فاختـل املعنـى, )٢/٣٤٢(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٢(

 .» بسبب « : ونص التقريرات
تبع املصنف العطار يف نسبة هذا الكالم إىل الكامل, ومل أره يف حاشيته, فلعلـه ذكـره يف كتـاب آخـر, وقـد   )٣(

, مما قد يرجح أن هذا الكـالم » هكذا يظهر يف تقرير ذلك « : ه ألحد, بل قالذكره بنصه ابن قاسم ومل يعز
 ).٤/٢٣٧(حاشية ابن قاسم : له, وأن نسبته إىل الكامل سهو, واهللا أعلم, انظر

 ).٢/٣٤٢(تقريرات الرشبيني عىل البناين   )٤(
“–  ®: تعاىلتابه, قال ه يف كـاملعزُّ والرافع اسامن مشتقان من صفتني هللا تعاىل وصف هبام نفس  )٥( Ïèè? uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ 

ã≅yϑyè  ®: بحانهـ, وقال س)٢٦: (سورة آل عمران  〉 ‘ ø9$# uρ ßxÎ=≈ ¢Á9$# … çµãè sùötƒ 〈 ١٠: (سورة فاطر(  . 
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אא אא

א 
  ٢٣٧  ١٧٨ ڇ ک ڑ          ڑ ڇ
  ٢٣٧  ١٧٩ ڇ  ۇ ڭ ڭ ڭ ڇ

  ٣٣٣  ٢٧٥ ڇ ٹ ٹ ٹ ڇ
  ٣٣٦  ٢٣٧ ڇ � �     � � � � ڇ

  ٣٣٧  ٢٢٢ ڇےۓ ے ه ه ڇ
  ٣٣٧  ٢٢٢ ڇ ڭ ڭ ۓ ڇ

  ٣٣٧  ٢٨٠ ڇ ��� �   � �            � ې ڇ
  ٥٧٥  ٢٣٠ ڇ �� �  � � ڇ

א 
  ٣٢٥  ١٦٠  ڇ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ڇ

א 
  ٣٢٣  ٢٣ ڇ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

  ٣٢٥  ٣٨ ڇ ٿ  ٺ ٺ ٺ ڇ
 ڇ  ٷۋ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭڇ

٣٧٣  ٨٩  

  ٤١٢  ٩٥ ڇ    � � � � � ې ڇ

א 
   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ڇ

  ٣٢٤  ١  ڇڤ ڤ  ڤ ٹ

אא 
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אא אא
  ٣٢٣  ٧٥ ڇی ی �  � � � ڇ

א 
  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇ

  ٣٢٨  ١٦ ڇ  پ  پ پ 

א 
  ٥٩٥  ٦٨ ڇ گ گ گ گ ک ک ک ڇ

אא 
  ٥٤٤  ٣٥ ڇڭ ۓ ڇ

 
  ٤٢٥  ٢٦ ڇ � � �ڇ

א 
  ١٥٨  ٢ ڇ ۉ ۉ ۅ ڇ

  ٣٢٣  ٧ ڇ ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ڇ

א 
  ٣٣٨  ٩ ڇ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ڇ

א 
  ٥١٥  ٨ ڇڳ ڳ   گ گ ڇ

  ٥١٥  ٨  ڇ گگ ک          ک  ک ک    ڑ ڑ ژ ڇ

א 
  ٣٢٥  ١٠ :إىل قولهڇ ۅ ۋ           ۋ ٷ ۈڇ
  ٣٢٥  ١٤ ڇ  � � �       � � ڇ

 
  ٣٢٨  ٢٧-٢٦  ڇ �   � � � �  � � � �    �    � � � � ڇ
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א א 
  ٥٩٠  أدوا زآاة أموالكم 

  ٣٣٨  أرأيت لو آان على أمك دين فقضيته أآان يؤدي عنها 
  ٦٠٢  ا العوراء البيِّن عوره، أربع ال تجوز في األضاحي 

  ٣٣٤  أعتق رقبة 
  ٢٥٥  أفضل العبادات أحمزها 

  ٤١٢  بكرًا ورد رباعيًا  اقترض النبي 
  ٢٧٩  نهى عن بيع الحيوان باللحم   أن الرسول 

  ٣٧٨  إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
  ٣٣٥  جعل للفرس سهمين وللرجل سهمًا  أنه 
  ٥٤٠ رى فامتنع وقال إن فيه آلبًا دعي لدار قوم فأجاب وإلى دار أخ أنه 

  ٢٨٥  أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها 
  ٣٤٤  الثيب أحق بنفسها 

    ٣٢٣  أينقص الرطب إذا جف : عن بيع الرطب بالتمر فقال  سئل 
  ١٨٤  الطعام بالطعام مثًال بمثل 
  ٢٩١  الطعام بالطعام مثًال بمثل 

    ٣٣٧  آيف شئتم إذا آان يدًا بيد فإذا اختلفت هذه األجناس فبيعوا 
  ٢٧٧  في أربعين شاة شاة 

  ٥٩٠  في الحلي زآاة 
  ٤٨٠  في بضع أحدآم صدقة 

  ٣٣٦  القاتل ال يرث 
  ٣٦١  آل مسكر حرام 

  ٣٢٥  ال تمسوه طيبًا وال تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا 
  ٥٩٠  ال زآاة في الحلي 

  ٣٣٤  غضبان ال يحكم أحد بين اثنين وهو 
  ٤٣٣  من أعتق شرآًا له في عبد قوم عليه 
    ٣٥٥  ومن أعتق أمتين ، من أعتق مسلمًا أعتقه اهللا من النار 

  ١٨٣  من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه 
  ٢٩٢  من قاء أو رعف فليتوضأ 

  ٢٨٣  من لم يبيت النية فال صيام له 
  ٣٨٥  من مس ذآره فليتوضأ 

  ٦٠٨  ماء الراآد نهى أن يبال في ال
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א א 
  ٢٧٨  وال تستنج برجيع وال عظم 
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א א 

  ٢١٨  )  أنت علي حرام على الطالق : (قول علي بن أبي طالب في 
  ٢١٨  )  أنت علي حرام على الطالق : (قول ابن عباس في 

  ٢١٨  )  أنت علي حرام على الطالق : (قول أبي بكر في 
  ٢١٨  )  أنت علي حرام على الطالق : (قول عمر في 
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אא א
  ١٣٨ أحمد بن عبد الرحيم العراقي

  ١٦٥ أحمد بن علي الجصاص
  ١٥٢ أحمد بن عمر بن سريج  أبو العباس

  ٤٢٤ محمد بن الحسين: األرموي 
  ٤٣٧ إلسفرايينيأبو إسحاق ا

  ١٥٩ أبو إسحاق الشيرازي
  ٤٠٧ أبو إسحاق المروزي

  ١٤٤ علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي: اآلمدي 
  ٤١٠  ابن برهان 

  ١٧١ بشر المريسي
  ١٣٤ أبو بكر الباقالني
  ٤٠٥ أبو بكر الصيرفي

  ٢٤٠ عبد اهللا بن عمر بن محمد: البيضاوي 
  ٢٢٦ ر بن عبد اهللامظف:تقي الدين المقترح

  ٥٩٧ الجبائي أبو علي المعتزلي
  ٢٣٤ محمد بن يحيى بن مهدي: الجرجاني 

  ١٣٥  عثمان بن عمر الكردي  أبو عمرو:ابن الحاجب 
  ١٥٣ أبو حامد الغزالي
  ٥٢٩ ابن حجر الهيتمي

  ١٤٢ ابن حزم الظاهري  أبو محمد
  ١٧٢ حسن بن محمد العطار  أبو السعادات

  ١٦٦ حسين بن علي  أبو عبد اهللا المعروف بالُجَعلال
  ١٦٤ أبو الحسين البصري

  ٤٢٣ الحسين بن الحسن: الحليمي 
  ٢٣٤ أحمد بن عمر: الخفاف 

  ١٤٣ داود بن علي الظاهري  أبو سليمان
  ١٩٤ أبو زرعة الرازي

  ١٤٥ محمد بن بهادر المصري الشافعي: الزرآشي 
  ١٨٦ زآريا األنصاري
  ٣٦٤ أبو زيد الدبوسي

  ٢٦٠ سليم بن أيوب الرازي
  ٤٠٥ ابن السمعاني

  ١٧٤ السيد السمهودي
  ٥٦٣ الشريف الصفوي
  ٢٩١ أحمد البرلسي:الشهاب عميرة
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  ٢١٦ عبد السيد بن محمد البغدادي:ابن الصباغ 

  ٢١٢ محمد بن عبد الرحيم األرموي:الصفي الهندي
  ٢٨١ أبو الطيب الطبري

  ٥٩٧ عبد الجبار بن أحمد األسدآبادي
  ١٥٢  عبد الرحمن بن إسماعيل الروياني  أبو المحاسن

  ١٤٧ عبد اهللا بن عبدان الهمذاني  أبو الفضل
  ٢٥٠ عبد الوهاب بن نصر البغدادي

  ١٧١ عثمان بن مسلم البتي
  ٢٥٠ علي بن عبد الكافي السبكي

  ٤٠٩  ابن ُعَليَّة 
  ٢٢٤ باديابن قاسم الع

  ٣٥٢ احمد بن محمد بن أحمد بن جعفر: القدوري 
  ٤٤٥ أحمد بن عمر المعروف بابن المزين: القرطبي 
  ٤٢٥ عبيد اهللا بن الحسين: الكرخي 
  ٤٧٩ علي بن حمزة: الكسائي 
  ١٧٣ محمد بن محمد بن أبي شريف: الكمال 

  ١٦٠  علي بن محمد بن حبيب القاضي  أبو الحسن : المارودي 
  ٢٦٥ محمد بن حسن بن فورك

  ١٩٥ محمد بن حسن اللقاني الشهير ناصر الدين
  ١٨٩ محمد بن عبد الواحد بن الهمام

  ١٣٩ محمد بن عمر الرازي
  ٢٥٨  أبو عبد اهللا األصبهاني ،محمد بن محمود السلماني

  ٢٤٧ محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري
  ١٤٧ مسعود بن عمر التفتازاني

  ٢٨٩ المظفر التبريزي
  ٢٤٩ أبو المعالي الجويني

  ٤٤٥ أبو منصور الماتريدي
  ١٤١  إبراهيم بن سيار البصري  أبو إسحاق :النظام المعتزلي

  ٥٩٧ أبو الهذيل العالف
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  ٣٥٩ اإلخالة

  ٥٦٨ اختالف الضابط

  ٣٣٦ االستثناء

  ٥٧٢ االستفسار

  ٢٥٩ االسم اللقب

  ٢٦١ االسم المشتق

  ١٦٧ األصل

  ٥٩٨ أصول الفقه

  ٢٤٨ االطراد

  ٤٣٢ إلغاء الفارق

  ٢٤٨ االنعكاس

  ٣٣٠ اإليماء

  ٤٣٠ تحقيق المناط

  ٣٥٩ تخريج المناط

  ٥٧٣ التسلسل

  ٢٦٧ تعاقب العلل

  ٥٣٢ تعدد األصول

  ٣١٠ تعدد الوضع
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  ١٩٠ الجدل

  ١٧٢ حكم األصل

  ٢٣٩ الحكمة

  ١٤٦ لة النصدال
  ١٣٥  الدور

  ٤١٣ الدوران

  ٤٧١ السالبة الجزئية
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  ٢٤٣ العدم اإلضافي

  ٤٨٣ عدم التأثير
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  ٢٤٣ العدم المحض

  ٢٢٨ العرف المطرد

  ٢٢١  العلة
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  ٤٤٩ العلة الحاظرة

  ٢٧١ العلة الشرعية

  ٢٧١ العلة العقلية

  ٢٥٠ العلة القاصرة

  ٤٤٩ العلة المبيحة

  ٢٨٢ العلة المستنبطة

  ٢٨٢ العلة المنصوصة

  ٣٣٧  الغاية

  ٥٨٥ الغصب

  ١٩٧ الفرع

  ٥٢٦ الفرق

  ٥٤٢ فساد االعتبار

  ٥٣٦ فساد الوضع

  ٥٠١  القلب

  ٥١٢ قلب المساواة

  ٥١٤ القول بالموجب

  ١٣٣ القياس

  ١٩٩ قياس األدون

  ٦٠٤ القياس األولى

  ٦٠٢ القياس الجلي

  ١٥١ القياس الحاجي الجزئي

  ٦٠٣ القياس الخفي

  ٦٠٦ قياس الداللة
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  ٤٠٢ قياس الشبه

  ٤٠٩ قياس الشبه الصوري

  ١٩٩ القياس الظني

  ٦٠٦ قياس العلة

  ١٩٩ القياس القطعي

  ٦٠٤ القياس المساوي

  ٦٠٤ القياس الواضح

  ٤٠٨ قياس غلبة األشباه

  ٤٧٤ الكسر

  ٤٧٣ الكيف

  ١٣٥ اللفظ المشترك

  ١٤٨ المانع

  ١٨٨ مرآب األصل

  ١٨٩ مرآب الوصف

  ٣١٩ مسالك العلة

  ٥٩٢ المشهورات

  ٥٤٩ المطالبة

  ٢٤٧ المظنة

  ٢٨٢ في األصلالمعارض المنافي

  ٢٨٣ المعارض المنافي في الفرع

  ٢٩٧ المعارض غير المنافي

  ٢٠١ المعارضة

  ٥٩٠ المعارضة بالغير
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  ٥٨٩ المعارضة بالمثل

  ٥٨٩ المعارضة في الحكم

  ١٤٦ مفهوم الموافقة

  ٣٨٢ المناسب التحسيني

  ٣٧٩ المناسب الحاجي

  ٣٧٧ المناسب الضروري

  ٣٨٩ المناسب الغريب
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  ٢٤٤ الوصف اإلضافي
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 األبيات: أوالً 

 ١٣٣ قيـــــــاستعلق ال حمالة بال  إذا أعيا الفقيه وجود نـــص
 ٣٢٨ لدوا للموت وابنوا للخراب     ومـــل يـــله ملك ينادي ك

 ٤٢٧ .............................    بالد هبا نيطت عيل متائمـــي
  

  األمثال: ثانياً 
 ٢٩٠ ملكت فأسجـــح 
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زكريـا : بـادي, حتقيـقالبـن قاسـم الع: اآليات البينات عىل رشح مجـع اجلوامـع )١(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٧, ١عمريات, ط

عبـد الغنـي : لإلمام أيب حممد بن أيب حاتم الرازي, حتقيق: آداب الشافعي ومناقبه )٢(
 .بن عبد اخلالق, دار الكتب العلمية, بريوت

فوقيـة : اإلبانة عن أصول الديانة, أليب احلسن عيل بن إسامعيل األشعري, حتقيـق )٣(
 . هـ ١٣٩٧, دار األنصار, القاهرة, ١حسني بن حممود, ط بنت

عيل بن عبد الكايف السبكي, وولـده تـاج الـدين : اإلهباج يف رشح املنهاج, تأليف )٤(
 .هـ١٤٠٤عبد الوهاب السبكي, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 

 .بريوت −هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٥, ١البن املنذر, ط: اإلمجاع )٥(
شـعيب : البـن بلبـان الفـاريس, حتقيـق: حسان يف تقريب صحيح ابـن حبـاناإل )٦(

 .بريوت −هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٢, ١األرنؤوط, ط
عبـد املجيـد : أليب الوليـد البـاجي, حتقيـق: إحكام الفصول يف أحكام األصـول )٧(

 .بريوت−هـ, دار الغرب اإلسالمي١٤١٥, ٢تركي, ط
−عـيل حممـد البجـاوي, دار الفكـر: أليب بكر بن العـريب, حتقيـق: أحكام القرآن )٨(

 .بريوت
 .البن حزم الظاهري, دار العلمية, بريوت: اإلحكام يف أصول األحكام )٩(

تعليـق الشـيخ عبـد الـرزاق آلمـدي, يب احلسـن األ: اإلحكام يف أصول األحكام )١٠(
 .هـ ١٤٢٤, ١عفيفي, دار الصميعي, الرياض, ط

عـيل بـن حممـد : ة, اختارهااالختيارات الفقهية من فتاو شيخ اإلسالم ابن تيمي )١١(
 .مرص −حممد حامد الفقي, مكتبة السنة املحمدية: البعيل, حتقيق
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شعبان حممـد : للشوكاين, حتقيق: إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )١٢(
 .هـ١٤١٣إسامعيل, مطبعة املدين, بريوت, الطبعة األوىل, 

, ٢ارص الـدين األلبـاين, طملحمد نـ: لإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبي )١٣(
 .بريوت ودمشق−هـ, املكتب اإلسالمي١٤٠٥:ت

−أليب عبد اهللا الرازي, مؤسسة الكتـب الثقافيـة: أساس التقديس يف علم الكالم )١٤(
 .هـ١٤١٥, ١بريوت, ط

−هــ, مكتبـة العبيكـان١٤١٣فهـد الرسـحان, : للغزايل, حتقيق: أساس القياس )١٥(
 .الرياض

األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطـأ مـن اجلامع ملذاهب فقهاء  االستذكار )١٦(
ابـن عبـد : معاين الرأي واآلثار, ورشح ذلك كله باإلجياز واالختصـار, تصـنيف

 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٤, ١عبد املعطي قلعجي, ط: الرب, حتقيق
حممـد الصـباغ, : مال عيل قـاري, حتقيـق: األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة )١٧(

 .بريوت−الرسالة هـ, مؤسسة١٣٩١
عـيل : للرتميسـ, حتقيـق: إسعاف املطالع برشح البدر الالمع نظـم مجـع اجلوامـع )١٨(

 .هـ١٤٢١عيل عباس احلكمي, رسالة دكتوراه, : املحامدي, إرشاف
هــ, ١٤١٨, ٢أمحد بن حممد العنقري, ط: البن الوكيل, حتقيق: األشباه والنظائر )١٩(

 .الرياض  −مكتبة الرشد
عـادل عبـد املوجـود وعـيل : بد الوهاب ابن السبكي, حتقيقلع: األشباه والنظائر )٢٠(

 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١١, ١حممد عوض, ط
أيب الوفاء األفغاين, : أليب بكر حممد بن أمحد الرسخيس, حتقيق: أصول الرسخيس )٢١(

 .دار الفكر
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ألمحد بن حممد بن إسحاق الشـايش, وهبامشـه عمـدة احلـوايش : أصول الشايش )٢٢(
هــ, ١٤٢٤, ١عبد اهللا حممد اخللـييل, ط: الشايش, ضبطه وصححهرشح أصول 

 .بريوت−دار الكتب العلمية
هــ, دار ١٤١٩, ٢شـعبان إسـامعيل, ط: أصول الفقـه تارخيـه ورجالـه, تـأليف )٢٣(

 .مرص−السالم
اخلـرب, الطبعـة  ,سليم بن عيد اهلاليل, دار ابن عفان: للشاطبي, حتقيق: االعتصام )٢٤(

 .هـ١٤١٢األوىل 
, معهـد البحـوث العلميـة, ١/١٤٢٠الفقه, ملحمد مظهـر بقـا, ط أعالم أصول )٢٥(

جامعة أم القر. 
: أعالم املكيني من القرن التاسع إىل القرن الرابع عرش اهلجـري, مجـع وتصــنيف )٢٦(

 .عبد اهللا بن عبد الرمحن املعلمي, مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي
حممــد : , ترتيـب وضــبطالبن قيـم اجلـوزية: أعـالم املوقعـني عن رب العاملني )٢٧(

 .هـ١٤١٤عبد السالم إبراهيم, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الثانية, 
 .خلري الدين الزركيل, دار العلم للماليني: األعالم )٢٨(
, ١عـيل أبـو زيـد ورفاقـه, ط: للصـفدي, حتقيـق: أعيان العرص وأعوان النرصـ )٢٩(

 .بريوت−هـ, دار الفكر املعارص١٤١٨
, ٨عبد السـتار أمحـد الفـراج, ط: ج األصفهاين, حقق بإرشافأليب الفر: األغاين )٣٠(

 .بريوت−هـ, دار الثقافة١٤١٠
 .هـ١٤١٠للشافعي, دار الفكر, بريوت, : األم )٣١(
إليـاس بـن : إمتاع الفضالء برتاجم القراء فيام بعد القرن الثامن اهلجري, تـأليف )٣٢(

 .هـ, دار الندوة العاملية للطباعة١٤٢١, ١أمحد الربماوي, ط

 .لعبد العليم إبراهيم, مكتبة غريب, القاهرة : الء والرتقيم يف الكتابة العربيةاإلمـ )٣٣(
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حممـد أبـو الفضـل : أليب احلسـن القفطـي, حتقيـق: إنباه الرواة عىل أنبـاه النحـاة )٣٤(
 ., دار الفكر العريب, القاهرة ١٤٠٦, ١إبراهيم, ط

ر الكتـب هـ, دا١٤١٩, ١حممد عبد القادر عطا, ط: للسمعاين, حتقيق: األنساب )٣٥(
 .بريوت−العلمية

أيب عبـد اهللا حممـد : للمـرداوي, حتقيـق: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف )٣٦(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٨, ١حسن الشافعي, ط

, األنصـاري املرصـي هشـام  أليب حممـد بـن: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك )٣٧(
هــ, ١٣٩٤, ٦ميـد, طحمـد حميـي الـدين عبـد احلمل ومعه كتاب عـدة السـالك

 .مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود
عمـر فـاروق : ألمحد الدمنهوري, حتقيق وتقـديم: إيضاح املبهم من معاين املسلم )٣٨(

 .هـ١٤١٧الطباع, مكتبة املعارف, بريوت, الطبعة األوىل, 

, ٤اإليضــاح يف علــوم البالغــة, للخطيــب القزوينــي, حتقيــق هبــيج غــزاوي, ط )٣٩(
 .اء العلوم, بريوت هـ, دار إحي١٤١٩

 .٢بريوت, ط−البن نجيم احلنفي, دار املعرفة: البحر الرائق رشح كنز الدقائق )٤٠(
عمر سليامن األشقر وعبد القادر : للزركيش, حترير: البحر املحيط يف أصول الفقه )٤١(

 .العاين
أمحـد عـزو عنايـة : للرويـاين, حتقيـق: بحر املـذهب يف فـروع مـذهب الشـافعي )٤٢(

 .بريوت−, دار إحياء الرتاث العريبهـ١٤٢٣, ١الدمشقي, ط
, ٢بـريوت, ط −للكاساين, دار الكتاب العـريب: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع )٤٣(

 .م١٩٨٢
 .بريوت−هـ, دار املعرفة١٤١٥, ٧للقرطبي, ط: بداية املجتهد وهناية املقتصد )٤٤(
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عبـد اهللا بـن عبـد املحسـن الرتكـي, توزيـع : البن كثري, حتقيـق: البداية والنهاية )٤٥(
 .ليامن الراجحي, دار هجرس

 .بريوت−للشوكاين, دار املعرفة: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع )٤٦(
البـن امللقـن, : البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعـة يف الرشـح الكبـري )٤٧(

−هــ, دار اهلجـرة١٤٢٥, ١وآخـرين, ط ط عبـد احلـيمصطفى أبو الغي: حتقيق
 .الرياض

, ١عبـد الفتـاح القـايض, ط: يف القراءات العرش املتواترة, تـأليف البدور الزاهرة )٤٨(
 .بريوت−هـ, دار الكتاب العريب١٤٠١

عبد العظيم الـديب, دار : إلمام احلرمني اجلويني, حتقيق: الربهان يف أصول الفقه )٤٩(
 .هـ١٤٠٠األنصار, القاهرة, الطبعة الثانية, ت

حممد أبو : الدين السيوطي, حتقيقجلالل : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة )٥٠(
 .بريوت−الفضل إبراهيم, املكتبة العرصية

ــن احلاجــب )٥١( ــان املخترصــ رشح خمترصــ اب ــاء حممــود : بي ــدين أيب الثن شــمس ال
 .هـ١٤٠٦حممد مظهر بقا, دار املدين, جدة, الطبعة األوىل, : األصفهاين, حتقيق

حممـد خـري رمضـان : لقاسـم قطلوبغـا, حتقيـق: تاج الرتاجم يف طبقات احلنفيـة )٥٢(
 .دمشق−هـ, دار القلم١٤١٣يوسف, ط, 

جمموعة مـن املحققـني, دار : للزبيدي, حتقيق: تاج العروس من جواهر القاموس )٥٣(
 .اهلداية

زكريـا عمـريات, : البن املواق, ضـبطه وخرجـه: التاج واإلكليل ملخترص خليل )٥٤(
 .مكة−بريوت, دار الباز−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٦, ١ط

هــ, دار ١٤٠٧, ١عمر عبد السالم التدمري, ط: للذهبي, حتقيق: متاريخ اإلسال )٥٥(
 .بريوت −الكتاب العريب
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, دار الرشـوق, ١٤٠٣, ١تاريخ التعليم بمكة, لعبد الـرمحن صـالح عبـد اهللا, ط )٥٦(
 .جدة 

عــزت : تــاريخ العلــامء والــرواة للعلــم باألنــدلس, أليب الوليــد األزدي, حتقيــق )٥٧(
 . , القاهرةهـ, مطبعة املدين٢/١٤٠٨احلسيني, ط

لعبـد الفتـاح حسـني رواه املكـي, : تاريخ أمراء البلد احلرام عرب عصور اإلسالم )٥٨(
 .الطائف−النارش مكتبة املعارف

هــ, دار البشـائر ١٤١٣, ١عـارف عبـد الغنـي, ط: تاريخ أمـراء مكـة, تـأليف )٥٩(
 .للطباعة

مصطفى عبد القادر عطـا, دار الكتـب : للخطيب البغدادي, حتقيق: تاريخ بغداد )٦٠(
 .هـ١٤١٧العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 

حمـب الـدين العمـري, دار : أليب القاسم بن عساكر, حتقيـق: تاريخ مدينة دمشق )٦١(
 .هـ١٩٩٥بريوت, −الفكر

ضـيف اهللا الزهـراين وعـادل حممـد نـور : تاريخ مكة املكرمـة التجـاري, تـأليف )٦٢(
 .الغرفة التجارية بمكة: هـ, النارش١٤١٨, ١غبايش, ط

 .هـ, دار مكة للطباعة والنرش١٣٩٩, ٤ألمحد السباعي, ط: تاريخ مكة )٦٣(
أليب إسحاق إبراهيم بن عيل الفريوز آبـادي الشـريازي, : التبرصة يف أصول الفقه )٦٤(

 .هـ١٤٠٣حممد حسن هيتو, دار الفكر, دمشق, الطبعة األوىل, : حتقيق
 .بريوت−هـ, دار الكتاب العريب١٤٠٤, ٣البن عساكر, ط:  تبيني كذب املفرتي )٦٥(
, ١عبــد احلميــد أبــو زنيــد, ط: لألرمــوي, حتقيــق: لتحصــيل مــن املحصــولا )٦٦(

 .بريوت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٨
إسـامعيل بـن كثـري, : حتفة الطالب بمعرفة أحاديث خمترص ابن احلاجب, تـأليف )٦٧(

 .مكة−هـ, دار حراء١٤٠٦, ١عبد الغني الكبييس, ط: حتقيق
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هـ, دار الكتـب ١٤١٤, ١ي, طللسخاو: التحفة اللطيفة يف تاريخ املدينة الرشيفة )٦٨(
 .بريوت−العلمية

برشح املنهاج, هبامش حواشيه, البن حجر اهليتمي, املكتبة التجارية  حتفة املحتاج )٦٩(
 .الكرب ملصطفى حممد 

−لإلمام أيب عبد اهللا شمس الـدين الـذهبي, دار الكتـب العلميـة: تذكرة احلفاظ )٧٠(
 .بريوت

: الزركيشـ, حتقيـق: كي, تـأليفتشنيف املسامع بجمع اجلوامع لتاج الدين السب )٧١(
 .هـ, مكتبة قرطبة١٤١٩, ٣سيد عبد العزيز وعبد اهللا ربيع, ط

هـ, دار الكتب ١٤٢٤, ١ملحمد عميم اإلحسان املجدوي, ط: التعريفات الفقهية )٧٢(
 .بريوت−العلمية

 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٣, ١للجرجاين, ط: التعريفات )٧٣(
كثري, دار احلـديث, القـاهرة, الطبعـة األوىل,  للحافظ ابن: تفسري القرآن العظيم )٧٤(

 .هـ١٤٠٨
حممد عوامـة, دار الرشـيد, : للحافظ ابن حجر, تقديم ومقابلة: تقريب التهذيب )٧٥(

 .هـ١٤١١حلب, الطبعة األوىل, 
ـزي, حتقيـق: تقريب الوصول إىل علم األصول )٧٦( : أليب القاسم حممد بن أمحد بن جُ

 .األردن−ر النفائسهـ, دا١٤٢٢, ١عبد اهللا حممد اجلبوري, ط
البـن حـزم : التقريب حلد املنطق واملدخل إليه باأللفاظ العامية واألمثلـة الفقهيـة )٧٧(

−هــ, دار الكتـب العلميـة١٤٢٤, ٢أمحـد فريـد املزيـدي, ط: األندليس, حتقيق
 .بريوت

: للقايض أيب بكر حممد بن الطيب الباقالين, حتقيق: "الصغري"التقريب واإلرشاد  )٧٨(
 .هـ, مؤسسة الرسالة ١٤١٣, ١زنيد, طعبد احلميد أبو 
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ابن أمـري احلـاج, دار الكتـب : التقرير والتحبري عىل حترير الكامل بن اهلامم, تأليف )٧٩(
 .هـ١٤٠٣العلمية, بريوت, الطبعة الثانية, 

تقريرات الرشبيني عىل حاشية البناين ورشح املحيل, مطبوع هبامش حاشية البناين  )٨٠(
 .مرص−, مطبعة مصطفى البناين احللبيهـ١٣٥٦, ٢ورشح اجلالل املحيل, ط

, ١خليـل املـيس, ط: أليب زيـد الـدبويس, حتقيـق: تقويم األدلة يف أصول الفقـه )٨١(
 .مكة−بريوت, توزيع مكتبة عباس الباز−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢١

للحـافظ زيـن الـدين : التقييد واإليضاح ملا أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصـالح )٨٢(
−هـ, مؤسسة الكتـب الثقافيـة١٤١٥: , ت٣ي, طقلعراعبد الرحيم بن احلسني ا

 .بريوت
: البن حجر العسـقالين, عنايـة: تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري )٨٣(

 .عبد اهللا هاشم املدين
يل وشـبري يبـاعبـد اهللا الن: أليب املعايل اجلويني, حتقيـق: التلخيص يف أصول الفقه )٨٤(

 .مكة−بريوت, دار الباز−رهـ, دار البشائ١٤١٧, ١أمحد العمري, ط
: للتفتـازاين, ضـبطه وخرجـه: التلويح عىل التوضيح ملتن التنقيح يف أصول الفقه )٨٥(

 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٦, ١زكريا عمريات, ط
: أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين احلنـبيل, حتقيـق: التمهيد يف أصول الفقه )٨٦(

 .بريوت−سسة الريانهـ, مؤ١٤٢١, ٢مفيد حممد أبو عمشة, ط
حممـد حسـن هيتـو, : لإلسـنوي, حتقيـق: التمهيد يف ختريج الفروع عىل األصول )٨٧(

 .هـ١٤٠٤مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثالثة, 
سـعيد : للحافظ ابن عبـد الـرب, حتقيـق: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )٨٨(

 .أمحد أعراب, املكتبة التجارية
طـــه : للقـرايف, حتقيـــق: اختصـار املحصـول يف األصـولتنقيـح الفصـول يف  )٨٩(

 .مرص−هـ, املكتبة األزهرية للرتاث١٤١٤, ٢عبد الرؤوف سعد, ط
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محـزة : للتربيزي, رسالة كتوراه مـن جامعـة أم القـر, حتقيـق: تنقيح املحصول )٩٠(
 .حافظ

للمحبويب البخـاري احلنفـي, مطبـوع مـع : التنقيح مع رشحه املسمى بالتوضيح )٩١(
هــ, دار ١٤١٦, ١زكريـا عمـريات, ط: ويح عىل التوضيح, ضبطه وخرجـهالتل

 .بريوت−الكتب العلمية
 .١م, ط١٩٩٦بريوت, −للنووي, دار الفكر: هتذيب األسامء واللغات )٩٢(
البـن حجـر العسـقالين, دار الفكـر, بـريوت, الطبعـة األوىل, : هتذيب التهذيب )٩٣(

 .هـ١٤٠٤
−هــ, مؤسسـة الرسـالة١٤١٨, ١بشار عواد, ط: للمزي, حتقيق: هتذيب الكامل )٩٤(

 .بريوت
حممـد عـوض مرعـب, دار إحيـاء : أليب منصور األزهري, حتقيـق: هتذيب اللغة )٩٥(

 .م٢٠٠١, ١بريوت, ط−الرتاث العريب
حممـد رضـوان : لعبد الـرؤوف املنـاوي, حتقيـق: التوقيف عىل مهامت التعاريف )٩٦(

 .بريوت−هـ, دار الفكر١٤١٠, ١الداية, ط
 . املعروف بأمري بادشاه, دار الفكرملحمد أمني: تيسري التحرير )٩٧(
لألزهري, رسالة مقدمة لنيـل املاجسـتري, : الثامر اليوانع عىل أصول مجع اجلوامع )٩٨(

ح, من أول كتاب السنة إىل آخر مسالك العلة, حممد بن نارص مريِّ : حتقيق الطالب
 ,هـ١٤١٩جامعة أم القر. 

األرنـؤوط وإبـراهيم  شـعيب: البن رجب احلنبيل, حتقيق: جامع العلوم واحلكم )٩٩(
 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٢, ٣باجس, ط

البن عبـد الـرب, دار الكتـب : جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي يف روايته ومحله )١٠٠(
 .هـ١٣٩٨العلمية, بريوت, 
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عـيل بـن عبـد العزيـز : أليب الوفاء ابن عقيـل, حتقيـق: اجلدل عىل طريقة الفقهاء )١٠١(
 .لرياضا−هـ, دار التوبة١٤١٨, ١العمريين, ط

 .البن السبكي, مع حاشية العطار, دار الكتب العلمية, بريوت: مجع اجلوامع )١٠٢(
 .بريوت−ن حزمبهـ, دار ا١٤٢٦, ١لعبد الوهاب ابن السبكي, ط: مجع اجلوامع )١٠٣(
عبد الفتـاح احللـو, مطبعـة عيسـى : لعبد القادر القريش, حتقيق: اجلواهر املضيئة )١٠٤(

 .الرياض−هـ, دار العلوم١٣٩٨احللبي, 
إبـراهيم بـاجس, : للسخاوي, حتقيق: اهر والدرر يف ترمجة احلافظ ابن حجراجلو )١٠٥(

 .   هـ, دار ابن حزم, بريوت١٤١٩, ١ط
للعالمة حممد أمني بن عابدين, ): رد املحتار عىل الدر املختار(حاشية ابن عابدين  )١٠٦(

 .هـ, دار إحياء الرتاث العريب١٤١٩, ١حممد صبحي, وعامر حسني, ط: حتقيق
ريمـي, املكتبـة جلسليامن بن عمـر الب: مي عىل رشح منهج الطالبريجحاشية الب )١٠٧(

 .تركيا−اإلسالمية
هــ, ١٣٥٦, ٢حاشية البناين عىل رشح اجلالل املحيل عىل مـتن مجـع اجلوامـع, ط )١٠٨(

 .مرص−مطبعة مصطفى البايب احللبي
حاشية السعد التفتازاين وحاشية الرشيف اجلرجاين عىل خمترص املنتهى األصـويل,  )١٠٩(

 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٣, ٢ط
حلسن العطار, وهبامشه تقريرات الرشبيني عـىل : حاشية العطار عىل مجع اجلوامع )١١٠(

 .بريوت−مجع اجلوامع, دار الكتب العلمية
: حاشية العالمة التفتازاين وحاشية الرشيف اجلرجاين عىل خمترص املنتهى األصويل )١١١(

 .هـ١٤٠٣بعة الثانية, البن احلاجب, دار الكتب العلمية, بريوت, الط
نارص الدين اللقاين, من مصورات : حاشية اللقاين عىل رشح مجع اجلوامع, تأليف )١١٢(

 ).٢١٦(مكتبة مكة املكرمة, رقم املخطوط 
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ة  )١١٣( ملحمـد بـن بخيـت ): سلم الوصول لرشح هنايـة السـول(حاشية املطيعي املسامَّ
 .بريوت−كتبم, عامل ال١٩٨٢سنوي, املطيعي, مطبوع هبامش هناية السول لإل

حاشية زكريا األنصاري عىل رشح مجع اجلوامع للجالل املحـىل, مـن مصـورات  )١١٤(
 ).٢١٧(مكتبة مكة املكرمة, رقم املخطوط 

عبـد السـالم أبـو : أليب عبد اهللا حممـد األرمـوي, حتقيـق: احلاصل من املحصول )١١٥(
 .بريوت−, املد اإلسالمي١ناجي, ط

حممود مطرجي, : مد املارودي, حتقيقلإلمام أيب احلسن عيل بن حم: احلاوي الكبري )١١٦(
 .بريوت−هـ, دار الفكر١٤١٤وآخرين, ط, 

 .هـ١٤٠٨للسيوطي, دار الكتب العلمية, بريوت, : احلاوي للفتاوي )١١٧(
, ١حممــد الســليامين, ط: البــن فــورك األصــبهاين, تعليــق: احلــدود يف األصــول )١١٨(

 .بريوت−م, دار الغرب اإلسالمي١٩٩٩
هـ, مؤسسة الزعبـي, ١/١٣٩٢نزيه محاد, ط: قيقاحلدود, أليب الوليد الباجي, حت )١١٩(

 .بريوت, لبنان
عبد الوهاب أبو سليامن, من مطبوعـات : احلرم الرشيف اجلامع واجلامعة, تأليف )١٢٠(

 .هـ١٤١٧نادي مكة الثقايف, 
حممـد : جلالل الدين السـيوطي, حتقيـق: حسن املحارضة يف أخبار مرص والقاهرة )١٢١(

 .يسى البايب احللبيهـ, مطبعة ع١٣٨٧أبو الفضل إبراهيم, 
 .بريوت−املحبي, دار صادر: خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش, تأليف )١٢٢(
مكة, −ملحمد حمفوظ الرتميس, املطبعة املريية: اخللعة الفكرية برشح املنحة اخلريية )١٢٣(

 .هـ١٣١٥
حممـد رشـاد سـامل, مطبوعـات : البن تيمية, حتقيـق: درء تعارض العقل والنقل )١٢٤(

 .هـ١٤٠١مد بن سعود اإلسالمية, الطبعة األوىل, جامعة اإلمام حم
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حممـد سـيد جـاد : للحافظ ابن حجر, حتقيق: الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة )١٢٥(
 .مرص−احلق, دار الكتب احلديثية

البن أيب رشيـف املقـديس, رقـم املخطـوط : الدرر اللوامع يف حترير مجع اجلوامع )١٢٦(
)٤٩(, من مصورات جامعة أم القر. 

سعيد : للكوراين, أطروحة دكتوراه للباحث: درر اللوامع يف رشح مجع اجلوامعال )١٢٧(
 .هـ١٤١٢بن غالب املجيدي, اجلامعة اإلسالمية, 

: البـن فرحـون املـالكي, حتقيـق:  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املـذهب )١٢٨(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٧, ١مأمون اجلنَّان, ط

−, دار الكتـب العلميـة١سيد كرسـوي, ط: بن الغزي, حتقيقال: ديوان اإلسالم )١٢٩(
 .بريوت

 .م١٩٩٤بريوت, −حممد حجي, دار الغرب: للقرايف, حتقيق: الذخرية )١٣٠(
 .بريوت−للسيوطي, دار الكتب العلمية: ذيل طبقات احلفاظ )١٣١(
 .بريوت−البن رجب, دار املعرفة: ذيل طبقات احلنابلة )١٣٢(
عبد الرمحن املعلمـي, املطبعـة : ة, حتقيقأليب العباس ابن تيمي: الرد عىل األخنائي )١٣٣(

 .القاهرة−السلفية
 .أمحد شاكر: لإلمام الشافعي, حتقيق: الرسالة )١٣٤(
عـيل : السـبكي, حتقيـق لعبد الوهاب بـن: رفع احلاجب عن خمترص ابن احلاجب )١٣٥(

 .بريوت−هـ, عامل الكتب١٤١٩, ١حممد معوض, وعادل عبد املوجود, ط
 .بريوت−هـ, دار ابن حزم١٤٢٣, ١, طأليب زكريا النووي: روضة الطالبني )١٣٦(
, ٧عبد الكريم النملة, ط: البن قدامة املقديس, حتقيق: روضة الناظر وجنة املناظر )١٣٧(

 .هـ, مكتبة الرشد١٤٢٣
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شعيب األرنؤوط وعبـد : البن قيّم اجلوزية, حتقيق: زاد املعاد يف هد خري العباد )١٣٨(
 .بريوت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٥:, ت٨القادر األرنؤوط, ط

حممـد حمـرز : للصـنعاين, تعليـق: سبل السالم رشح بلوغ املرام من أدلة األحكام )١٣٩(
 .هـ, مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود١٤٠٥, ٣حسن سالمة, ط

أليب : رساج القارء املبتدي وتذكار املقري املنتهـي رشح منظومـة حـرز األمـاين )١٤٠(
, مكتبـة البـايب هــ١٣٧٣, ٣القاسم عيل بن عثامن الناصح العذري البغدادي, ط

 .احللبي
عمــر : حممـد املختـار الشـنقيطي, تقـديم: للزركيش, حتقيـق: سالسـل الذهب )١٤١(

 .هـ١٤٢٣, ٢عبد العزيز وعطية حممد سامل, ط
حممـد فـؤاد عبـد : أليب عبد اهللا حممد بن يزيـد القزوينـي, حتقيـق: سنن ابن ماجه )١٤٢(

 .الباقي, دار الريان للرتاث
أمحد شاكر, دار الكتب : مد عيسى بن سورة, حتقيقأليب عيسى حم: سنن الرتمذي )١٤٣(

 .العلمية, بريوت
هــ, دار ١٤١٤: بـدون, ت: سنن الدارقطني لإلمام عيل بن عمر الـدارقطني, ط )١٤٤(

 .الفكر للطباعة والنرش
حممـد حميـي : أليب داود سليامن بن األشـعث السجسـتاين, تعليـق: سنن الدارمي )١٤٥(

 .الدين عبد احلميد, دار الفكر
حممـد عبـد القـادر عطـا, دار الكتـب العلميـة, : للبيهقي, حتقيق: ربالسنن الك )١٤٦(

 .هـ١٤١٤بريوت, الطبعة األوىل, 
)١٤٧( حسـن : شعيب األرنؤوط, حتقيق: للنسائي, أرشف عىل التحقيق: السنن الكرب

 .هـ, مؤسسة الرسالة١٤٢١, ١عبد املنعم شلبي, ط
ريوت, الطبعـة سنن النسائي برشح السيوطي وحاشـية السـندي, دار املعرفـة, بـ )١٤٨(

 .هـ١٤١٢الثانية, 
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شـعيب األرنـؤوط, مؤسسـة : للذهبي, أرشف عىل التحقيـق: سري أعالم النبالء )١٤٩(
 .هـ١٤١٠الرسالة, الطبعة السابعة, 

عمر عبد اجلبار, : سري وتراجم بعض علامئنا يف القرن الرابع عرش للهجرة, تأليف )١٥٠(
 .جدة−هـ, الكتاب العريب السعودي١٤٠٣, ٣ط

 .كية يف طبقات املالكية, ملحمد بن حممد خملوف, دار الفكرشجرة النور الز )١٥١(
مصـطفى عبـد : البن العامد احلنـبيل, حتقيـق: شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )١٥٢(

 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٩, ١القادر عطا, ط
البـن السـبكي, مطبـوع مـع حاشـية : رشح اجلالل املحيل عىل متن مجع اجلوامـع )١٥٣(

 .مرص−ـ, مطبعة مصطفى البايب احللبيه١٣٥٦, ٢البناين, ط
هــ, دار ١٤٠٣, ٢البـن احلاجـب, ط: رشح العضد اإلجيي عىل خمترصـ املنتهـى )١٥٤(

 .لبنان−الكتب العلمية
عبد اهللا بن عبد املحسـن : البن أيب العز الدمشقي, حتقيق: رشح العقيدة الطحاوية )١٥٥(

 .هـ١٤١٣ الرتكي وشعيب األرناؤوط, مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثانية,

)١٥٦( وبل الصد حممد حميي : أليب حممد بن هشام األنصاري, حتقيق: رشح قطر الند
 ., القاهرة ١٣٨٣, ١١الدين عبد احلميد, ط

حممـد إبـراهيم : للسـيوطي, حتقيـق: رشح الكوكب الساطع نظم مجـع اجلوامـع )١٥٧(
 .مرص−هـ, مطبعة اإلشعاع الفنية١٤٢٠احلفناوي, 

حممـد الـزحييل : البن النجار احلنبيل, حتقيق: هرشح الكوكب املنري يف أصول الفق )١٥٨(
 .هـ١٤١٣ونزيه محاد, مطبوعات جامعة أم القر, الطبعة الثانية, 

عيل العمريينـي, دار : أليب إسحاق الشريازي, حتقيق: رشح اللمع يف أصول الفقه )١٥٩(
 .هـ١٤٠٧البخاري, القصيم, 
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دار الغـرب  عبـد املجيـد تركـي,: أليب إسـحاق الشـريازي, حتقيـق: رشح اللمع )١٦٠(
 .هـ١٤٠٨اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل, 

−هـ, دار املعارف النعامنيـة١٤٠١, ١للتفتازاين, ط: رشح املقاصد يف علم الكالم )١٦١(
 .باكستان

قم عىل طبعة )١٦٢( بط ورُ حممد فؤاد عبد البـاقي, : رشح النووي عىل صحيح مسلم, ضُ
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٥, ١ط

أليب العبـاس القـرايف, : يف اختصـار املحصـول يف األصـولرشح تنقيح الفصول  )١٦٣(
 .مرص−هـ, املكتبة األزهرية١٤١٤, ٢طه عبد الرؤوف سعد, ط: حتقيق

أنـس مهـرة, : أليب بكر ابن اجلزري, تعليـق: رشح طيبة النرش يف القراءات العرش )١٦٤(
 .بريوت, توزيع مكتبة الباز−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢٠, ٢ط

عبـد اهللا : أليب الربيع سليامن بن عبد القوي الطويف, حتقيـق: رشح خمترص الروضة )١٦٥(
 .بريوت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٩, ٢الرتكي, ط

, ٢البـن القـيم, ط: شفاء العليل يف مسائل القضـاء والقـدر واحلكمـة والتعليـل )١٦٦(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٣

بَهِ واملخيل ومسالك التعليل )١٦٧( :  حامد الغزايل, حتقيـقأليب: شفاء الغليل يف بيان الشَّ
 .بغداد−هـ, مطبعة اإلرشاد١٣٩٠محد الكبييس, 

السـيد أمحـد صـقر, : أليب احلسني أمحد بن فارس بـن زكريـا, حتقيـق: الصاحبي )١٦٨(
 .القاهرة−مطبعة عيسى البايب احللبي ورشكاه

عبد القـادر زكـار, وزارة : للقلقشندي, حتقيق: صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء )١٦٩(
 .م١٩٨١ دمشق,−الثقافة

 .هـ, بريوت٢/١٣٩٩أمحد عبدالغفور عطار, ط: الصحاح, للجوهري, حتقيق )١٧٠(
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لإلمام أيب بكر حممد بـن إسـحاق بـن خزيمـة النيسـابوري, : صحيح ابن خزيمة )١٧١(
 .مكة املكرمة−, دار الثقة١حممد مصطفى األعظمي, ط: حتقيق

 .هـ١٤١٧صحيح البخاري, دار السالم, الطبعة األوىل,  )١٧٢(
حممـد نـارص الـدين : , تـأليف)الفـتح الكبـري(ري وزيادتـه صحيح اجلامع الصـغ )١٧٣(

زهري الشاويش, املكتـب اإلسـالمي, الطبعـة الثانيـة, : األلباين, أرشف عىل طبعه
 .هـ١٤٠٦

أيب األشـبال الـزهريي, : البن عبد الرب, إعـداد: صحيح جامع بيان العلم وفضله )١٧٤(
 .هـ١٤١٦مكتبة ابن تيمية, القاهرة, الطبعة األوىل, 

−هـ, مكتبة املعارف للنرش والتوزيع١٤٢١, ٢لأللباين, ط: نن أيب داودصحيح س )١٧٥(
 .الرياض

حممد فؤاد عبد البـاقي, دار الكتـب : صحيح مسلم برشح النووي, ترقيم وضبط )١٧٦(
 .هـ١٤١٥العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 

أليب : الصلة يف تاريخ أئمـة األنـدلس وعلامئهـم وحمـدثيهم وفقهـائهم وأدبـائهم )١٧٧(
, ٢عـزت احلسـيني, ط: لف بن عبـد امللـك ابـن بشـكوال, اعتنـى بـهالقاسم خ
 .القاهرة−هـ, مكتبة اخلانجي١٤١٤

, دراسـة )أبو زرعة الـرازي وجهـوده يف السـنة(أليب زرعة, مع كتاب : الضعفاء )١٧٨(
−هـ, إحياء الرتاث يف اجلامعة اإلسـالمية١٤٠٢, ١سعدي اهلاشمي, ط: وحتقيق
 .املدينة

 .بريوت−للسخاوي, دار مكتبة احلياة: التاسعالضوء الالمع ألهل القرن  )١٧٩(
حلولـو اليزليطنـي, مـن مصـورات : الضياء الالمع رشح مجع اجلوامـع, تـأليف )١٨٠(

 ).ص/٦٢٥(جامعة اإلمام, رقم املخطوط 
هـ, ١٤٠٣, ١عبد الفتاح احللو, ط: لعبد القادر التميمي, حتقيق: الطبقات السنية )١٨١(

 .دار الرفاء
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)١٨٢( حممـود الطنـاحي, عبـد : لوهاب السبكي, حتقيقلعبد ا: طبقات الشافعية الكرب
 .الفتاح احللو, دار إحياء الكتب العربية

احلـافظ عبـد العلـيم خـان, : أليب بكر ابن قايض شهبة, حتقيق: طبقات الشافعية )١٨٣(
 .بريوت−هـ, عامل الكتب١٤٠٧, ١ط

, ١حميي الـدين عـيل نجيـب, ط: البن الصالح, حتقيق: طبقات الفقهاء الشافعية )١٨٤(
 .بريوت−ار البشائر اإلسالميةم, د١٩٩٢

 .بريوت−خليل امليس, دار القلم: للشريازي, حتقيق: طبقات الفقهاء )١٨٥(
)١٨٦( حممد عبد القادر عطا, دار الكتب العلميـة, : البن سعد, حتقيق: الطبقات الكرب

 .هـ١٤١٠بريوت, الطبعة األوىل, 
, هــ١٣٨٠سوسـن ديفلـد, : ألمحد بـن حييـى املرتىضـ, حتقيـق: طبقات املعتزلة )١٨٧(

 .بريوت−املطبعة الكاثوليكية
هــ, مكتبـة ١٤١٧, ١سـليامن اخلـزي, ط: للـداودي, حتقيـق: طبقات املفرسين )١٨٨(

 .العلوم واحلكم
هـ, دار ١٤٠٥, ١حممد السعيد زغلول, ط: للذهبي, حتقيق: العرب يف خرب من غرب )١٨٩(

 .بريوت−الكتب العلمية
عبـد الـرحيم : قيـقلعبد الرمحن اجلـربيت, حت: عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار )١٩٠(

القــاهرة, −عبــد الــرمحن, إرشاف اهليئــة العامــة لــدار الكتــب والوثــائق القوميــة
 .م٢٠٠٣

أمحـد بـن عـيل املبـاركي, : للقايض أيب يعىل احلنبيل, حتقيق: العدة يف أصول الفقه )١٩١(
 .هـ١٤١٠الطبعة الثانية, 

األزهـري, أيمن نرص : البن امللقن, حتقيق: العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )١٩٢(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٧, ١سيد مهنا, ط
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عبـد الوهـاب : العلامء واألدباء الوراقون يف احلجاز يف القرن الرابع عرش, تـأليف )١٩٣(
 .هـ, نادي الطائف األديب١٤٢٣, ١أبو سليامن, ط

لزكريا األنصاري, الطبعة األخرية, مكتبة أمحد : غاية الوصول رشح لب األصول )١٩٤(
 .أندونيسيا−انبن سعد نبه

 .حممد صدقي: ملنصور بن إسحاق السجستاين, حتقيق: الغنية يف األصول )١٩٥(
, ١مكتبة قرطبـة, ط: أليب زرعة العراقي, حتقيق: الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع )١٩٦(

 .القاهرة−هـ, الفاروق للنرش والتوزيع١٤٢٠
عبـد املعطـي قلعجـي, دار الـوعي, حلـب, الطبعـة : فتاو ابن الصالح, حتقيق )١٩٧(

 .األوىل
: البن حجر العسقالين, حقـق أجـزاء منهـا: فتح الباري, رشح صحيح البخاري )١٩٨(

دمشـق, −حممد فؤاد عبـد البـاقي, دار الفيحـاء: الشيخ عبد العزيز بن باز, ترقيم
 .الرياض−دار السالم: النارش

, ١عبد الرمحن البحـراوي, ط: البن نجيم احلنفي, تعليق: فتح الغفار برشح املنار )١٩٩(
 .بريوت, توزيع مكتبة عباس الباز−ار الكتب العلميةهـ, د١٤٢٢

 .بريوت−, دار الفكر٢للكامل ابن اهلامم, ط: فتح القدير )٢٠٠(
عبـد اهللا مصـطفى املراغـي, املكتبـة : الفتح املبني يف طبقات األصـوليني, تـأليف )٢٠١(

 .القاهرة−األزهرية للرتاث
مـد صـالح حم: للسـخاوي, تعليـق وختـريج: فتح املغيـث رشح ألفيـة احلـديث )٢٠٢(

 .هـ١٤١٤عويضة, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 
حممد حميي الـدين عبـد احلميـد, : لعبد القاهر البغدادي, حتقيق: الفرق بني الفرق )٢٠٣(

 .دار املعرفة, بريوت
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أيب الزهـراء : للمـرداوي, حتقيـق: البن مفلح, وبذيله تصحيح الفـروع:  الفروع )٢٠٤(
 .بريوت−ب العلميةهـ, دار الكت١٤١٨, ١حازم القايض, ط

−هــ, دار الكتـب العمليـة١٤١٨, ١خليل املنصور, ط: للقرايف, حتقيق: الفروق )٢٠٥(
 .بريوت

, ١حممــد حممــد تــامر, ط: أليب بكــر اجلصــاص, حتقيــق: الفصــول يف األصــول )٢٠٦(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢٠

أليب القاسـم البلخـي والقـايض عبـد اجلبـار : فضل  االعتزال وطبقـات املعتزلـة )٢٠٧(
 .فؤاد سيد, الدار التونسية للنرش, تونس: واحلاكم اجلشمي, حتقيق

عـادل يوسـف العـزازي, دار ابـن : للخطيب البغـدادي, حتقيـق: الفقيه واملتفقه )٢٠٨(
 .هـ١٤١٧اجلوزي, الطبعة األوىل, 

 .البن النديم, دار املعرفة, بريوت: الفهرست )٢٠٩(
−طبعـة نـور حممـد أليب احلسـنات اللكنـوي,: الفوائد البهية يف تـراجم احلنفيـة )٢١٠(

 .هـ١٣٩٣كراتيش, 
للربمــاوي, أطروحــة دكتــوراه : الفوائــد الســنية رشح األلفيــة يف أصــول الفقــه )٢١١(

حسن حممد املرزوقي, حتقيـق أول مباحـث العمـوم إىل آخـر الكتـاب, : للطالب
 .هـ١٤١٥جامعة اإلمام حممد بن سعود, 

الكتـب هــ, دار ١٤٠٣, ٢لعبـد العـيل حممـد األنصـاري, ط: فواتح الرمحـوت )٢١٢(
 .بريوت−العلمية

, ١حممـد حامـد عـثامن, ط: القاموس املبني يف اصـطالحات األصـوليني, إعـداد )٢١٣(
 .القاهرة−هـ, دار احلديث١٤٢١

 .بريوت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤٠٧, ٢للفريوز آبادي, ط: القاموس املحيط )٢١٤(
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حممـد حسـن الشـافعي, : أليب املظفر السمعاين, حتقيق: قواطع األدلة يف األصول )٢١٥(
 ., دار الكتب العلمية, بريوت ١٤١٨, ١ط

عيل بن عبـاس احلكمـي : لسمعاين, حتقيقيب املظفر األ: قواطع األدلة يف األصول )٢١٦(
 .هـ١٤١٩وعبد اهللا ابن حافظ احلكمي, الطبعة األوىل, 

لعبد املؤمن بن عبـد احلـق البغـدادي احلنـبيل, : قواعد األصول ومعاقد الفصول )٢١٧(
 .ـ, مطبوعات جامعة أم القره١٤٠٩, ١عيل عباس احلكمي, ط: حتقيق

 .ملحمد بن جزي املالكي الغرناطي: القوانني الفقهية )٢١٨(
أمحـد : للفخـر الـرازي, حتقيـق: الكاشف عن أصـول الـدالئل وفصـول العلـل )٢١٩(

 .بريوت−هـ, دار اجليل١٤١٣, ١حجازي السقا, ط
عادل عبد املوجود, : لألصفهاين, حتقيق: الكاشف عن املحصول يف علم األصول )٢٢٠(

 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٩, ١ط وآخرين,
فوقيـة حسـني حممـود, مكتبـة : للجويني, إمام احلرمني, حتقيق: الكافية يف اجلدل )٢٢١(

 .هـ١٣٩٩الكليات األزهرية, 
: ملحمد بن عيل التهـانوي احلنفـي, وضـع حواشـيه: كشاف اصطالحات الفنون )٢٢٢(

 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٨, ١أمحد حسن, ط
 .بريوت−هـ, عامل الكتب١٤٠٣للبهويت, : اع عن متن اإلقناعكشاف القن )٢٢٣(
عـالء الـدين عبـد : للبـزدوي, تـأليف: كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم )٢٢٤(

عبد اهللا حممود حممد عمر, دار الكتـب العلميـة, : العزيز بن أمحد البخاري, عناية
 .هـ١٤١٨بريوت, 

:  ألسـنة النـاسكشف اخلفـا ومزيـل اإللبـاس عـام اشـتهر مـن األحاديـث عـىل )٢٢٥(
 .هـ١٤٠٨للعجلوين, دار الكتب العلمية, بريوت, 
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حلاجي خليفة, املكتبة الفيصلية, مكـة : ي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسام )٢٢٦(
 .املكرمة 

مرصـ, −ملحمد حمفوظ الرتميس, مطبعة هالل: كفاية املستفيد ملا عال من األسانيد )٢٢٧(
 .هـ١٣٣٢

أليب البقاء أيـوب بـن موسـى : لغويةالكليات معجم يف املصطلحات والفروق ال )٢٢٨(
 .بريوت−هـ, مؤسسة الرسالة١٤١٣, ٢عدنان درويش, ط: احلسيني, حتقيق

جربائيـل : ملحمد بن حممد الغزي, حتقيـق: الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة )٢٢٩(
 .بريوت−م, دار اآلفاق اجلديدة١٩٧٩, ٢جبور, ط

الوصول, الطبعة األخـرية,  أليب زكريا األنصاري, مطبوع مع غاية: لب األصول )٢٣٠(
 .أندونيسيا−مكتبة أمحد بن سعد بن نبهان

البن منظور, دار إحياء الـرتاث العـريب, بـريوت, الطبعـة الثالثـة, : لسان العرب )٢٣١(
 .هـ١٤١٣

عادل أمحد عبد املوجود وعـيل حممـد : البن حجر العسقالين, حتقيق: لسان امليزان )٢٣٢(
 .هـ١٤١٦لمية, الطبعة األوىل, معوض, وعبد الفتاح أبو سنة, دار الكتب الع

حميي الدين ديب مستو, ويوسـف عـيل : للشريازي, حتقيق: اللمع يف أصول الفقه )٢٣٣(
 .دمشق−هـ, دار ابن كثري١٤٢٣, ٣بديوي, ط

 .هـ١٤٠٤بريوت, −البن مفلح, املكتب اإلسالمي: املبدع )٢٣٤(
 .بريوت−, دار املعرفة٢للرسخيس, ط: املبسوط )٢٣٥(
حممد حميي الدين عبد احلميد, مطبعـة : داين, حتقيقأليب الفضل املي: جممع األمثال )٢٣٦(

 .هـ١٣٧٤السنة املحمدية, 
لإلمـام أيب زكريـا حميـي الـدين النـووي, ): للشـريازي(املجموع رشح املهـذب  )٢٣٧(

 .حممد نجيب املطيعي, مكتبة اإلرشاد, جدة: حتقيق
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عبد الرمحن بن حممد بن قاسـم بمسـاعدة : جمموع فتاو ابن تيمية, مجع وترتيب )٢٣٨(
 .نه حممد, مكتبة املعارف, الرباطاب

طه جابر فياض العلواين, مطبوعـات : للرازي, حتقيق: املحصول يف علم األصول )٢٣٩(
 .هـ١٣٩٩جامعة اإلمام حممد بن سعود, الطبعة األوىل, 

هــ, ١٤٢٤, ٢أليب حامد الغزايل, مطبوع مع التقريب حلد املنطق, ط: حمك النظر )٢٤٠(
 .بريوت−دار الكتب العلمية

 .عبدالغفار البنداري, دار الفكر, بريوت: البن حزم, حتقيق: باآلثار  املُحىلَّ  )٢٤١(
حممود خاطر, الطبعة اجلديدة, : ملحمد بن أيب بكر الرازي, حتقيق: خمتار الصحاح )٢٤٢(

 .بريوت−هـ, مكتبة لبنان١٤١٥
 .مطبوع مع األم للشافعي: خمترص املزين )٢٤٣(
بـن موسـى املـالكي, خليل بن إسحاق : خمترص خليل يف فقه اإلمام مالك, تأليف )٢٤٤(

 .هـ١٣٤١مرص, −مطبعة مصطفى البايب احللبي
أليب احلسـن الـبعيل, : املخترص يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بـن حنبـل )٢٤٥(

هـ, دار الكتـب ١٤٢٠, ١حممد حسن إسامعيل, ط: املعروف بابن اللحام, حتقيق
 .بريوت−العلمية

ل مكة من القرن العـارش إىل املخترص من كتاب نرش النور والزهر يف تراجم أفاض )٢٤٦(
حممـد سـعيد العـامودي : لعبد اهللا أبو اخلري, اختصار وترتيب: القرن الرابع عرش
 .هـ, من مطبوعات نادي الطائف األديب١٣٩٨, ١وأمحد عيل, ط

حممد : البن القيم, حتقيق):  إياك نعبد وإياك نستعني(مدارج السالكني بني منازل  )٢٤٧(
 .هـ١٣٩٣بريوت, −ريبحامد الفقهي, دار الكتاب الع

)٢٤٨( لإلمام مالك بن أنس, رواية سحنون عـن ابـن القاسـم, ومعهـا : املدونة الكرب
 .هـ١٤١١بريوت, −مقدمات ابن رشد,دار الفكر



אאאאאFאE א 

 

مرآة اجلنان وعربة اليقظان, أليب حممد عبـداهللا اليـافعي, دار الكتـاب اإلسـالمي,  )٢٤٩(
 .هـ١٤١٣القاهرة, 

هــ, ١٤٠٨, ٣زهـري الشـاويش, ط: قيـقالبنـه عبـد اهللا, حت: مسائل اإلمام أمحد )٢٥٠(
 .بريوت, دمشق−املكتب اإلسالمي

حممــد العــرويس : املسـائل املشـرتكة بني أصـول الفقـه وأصـول الدين, تأليف )٢٥١(
 .هـ١٤١٠عبد القادر, دار حافظ للنرش والتوزيع, الطبعة األوىل, 

تضـمينات  لإلمام أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري مـع: املستدرك عىل الصحيحني )٢٥٢(
اإلمام الذهبي يف التلخيص وامليزان, والعراقي يف أماليه واملناوي يف فـيض القـدير 

هــ, دار الكتـب ١٤١١, ت١مصـطفى عبـد القـادر عطـا, ط: وغريهم, حتقيـق
 .بريوت−العلمية

للغزايل, دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة الثانيـة, : املستصفى يف علم األصول )٢٥٣(
 .هـ١٤٠٢

هــ, دار الكتـب العلميـة, ٢/١٣٩٧أمثال العـرب, للزخمرشـي, طاملستقىص يف  )٢٥٤(
 .بريوت, لبنان

, ٢ملحب اهللا ابن عبد الشكور, مطبوع مع املستصـفى للغـزايل, ط: مسلم الثبوت )٢٥٥(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٣

, ١سـمري طـه املجـدوب, وآخـرون, ط: مسند اإلمام أمحـد بـن حنبـل, إرشاف )٢٥٦(
 .بريوت−هـ, املكتب اإلسالمي١٤١٣

دة يف أصول الفقـه )٢٥٧( , ١أمحـد بـن إبـراهيم الـذروي, ط: آلل تيميـة, حتقيـق: املسوَّ
 .الرياض−هـ, دار الفضيلة١٤٢٢

أمحد بن حممـد الفيـومي, : للرافعي, تأليف: املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري )٢٥٨(
 .القاهرة−عبد العظيم الشناوي, دار املعارف: حتقيق
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كـامل : أليب بكـر بـن أيب شـيبة, تقـديم وضـبط :املصنف يف األحاديـث واآلثـار )٢٥٩(
 .هـ١٤٠٩احلوت, دار التاج, بريوت, الطبعة األوىل, 

حبيـب اهللا األعظمـي, : أليب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين, حتقيـق: املصنف )٢٦٠(
 .هـ١٤٠٣املكتب اإلسالمي, الطبعة الثانية, 

عبـد الفتـاح أبـو : ملال عيل القـاري, حتقيـق: املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع )٢٦١(
 .بريوت−هـ, مؤسسة الرسالة١٣٩٨, ٢غده, ط

−هـ, دار الفكر١٣٨٥, ١أليب عبد اهللا البعيل احلنبيل, ط: املطلع عىل أبواب املقنع )٢٦٢(
 .بريوت

هـ, دار ١٤٠٤طه عبد الرؤوف سعد, : للفخر الرازي, حتقيق: معامل أصول الدين )٢٦٣(
 .لبنان−الكتاب العريب

عادل عبد املوجود وعيل حممـد : للفخر الرازي, حتقيق :املعامل يف علم أصول الفقه )٢٦٤(
 .القاهرة−هـ, دار عامل املعرفة١٤١٤معوض, 

محـدي : لبدر الدين الزركيش, حتقيق: املعترب يف ختريج أحاديث املنهاج واملخترص )٢٦٥(
 .هـ, دار األرقم١٤٠٤, ١بن عبد املجيد السلفي, ط

عـواد بـن عبـد اهللا املعتـق, املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة مـنهم, ل )٢٦٦(
 .هـ١٤١٦مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الثانية, 

خليـل املـيس, دار الكتـب :  البرصي, تقديمنيأليب احلس: املعتمد يف أصول الفقه )٢٦٧(
 .العلمية, بريوت

 .م, دار الكتاب اللبناين, بريوت١٩٧١, ١جلميل صليبه, ط: املعجم الفلسفي )٢٦٨(
محـدي عبـد : سم سليامن بن أمحد الطرباين, حتقيقللحافظ أيب القا: املعجم الكبري )٢٦٩(

 ., دار إحياء الرتاث العريب٢املجيد السلفي, ط
 .بريوت−عمر رضا كحالة, دار إحياء الرتاث العريب: معجم املؤلفني )٢٧٠(
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هــ, دار الغـرب ١٤٠٣, ١عبد العزيـز عبـد اهللا, ط: معلمة الفقه املالكي, تأليف )٢٧١(
 .اإلسالمي

, ١عبــد املجيــد تركــي, ط: اق الشــريازي, حتقيــقأليب إســح: املعونــة يف اجلــدل )٢٧٢(
 .هـ, دار الغرب اإلسالمي١٤٠٨

 .املطرزي: املغرب يف ترتيب املعرب )٢٧٣(
م, دار ١٩٨٥, ٦البـن هشـام األنصـاري, ط: مغني اللبيب عن كتب األعاريـب )٢٧٤(

 .بريوت−الفكر
للرشبيني اخلطيب, مطبعة مصـطفى : مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج )٢٧٥(

 .هـ١٣٧٧يب احللبي, البا
هـ, ١٤١٧, ٣عبد اهللا الرتكي, وعبد الفتاح احللو, ط: البن قدامة, حتقيق:  املغني )٢٧٦(

 .بريوت−دار عامل الكتب
أمحد بن مصـطفى : مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم, تأليف )٢٧٧(

 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٠٥, ١الشهري بطاش كرب زاده, ط
ول إىل بناء الفروع عـىل األصـول, ويليـه كتـاب مثـارات الغلـط يف مفتاح الوص )٢٧٨(

املكتبـة : بـريوت, النـارش−هــ, مؤسسـة الريـان١٤٢٤, ٢للتلمساين, ط: األدلة
 .املكية

عـيل : البن القـيم, حتقيـق: شور والية أهل العلم واإلرادةنمفتاح دار السعادة وم )٢٧٩(
, اخلـرب, الطبعـة األوىل, بكر أبو زيد, دار ابـن عفـان: ابن حسن األثري, مراجعة

 .هـ١٤١٦
صــفوان داودي, : مفــردات ألفــاظ القــرآن, للراغــب األصــفهاين, حتقيــق )٢٨٠(

 .هـ, دار القلم, دمشق١/١٤١٢ط
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للسـخاوي, : املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديـث املشـتهرة عـىل األلسـنة )٢٨١(
ــة,: حتقيــق  حممــد عــثامن اخلشــن, دار الكتــاب العــريب, بــريوت, الطبعــة الثاني
 .هـ١٤١٤

هــ, ١٤١٥, ١شهاب الدين أبـو عمـرو, ط: البن فارس, حتقيق:  مقاييس اللغة )٢٨٢(
 .بريوت−دار الفكر

حممـد بـن احلسـني السـليامين, دار : البن القصار, تعليـق: املقدمة يف أصول الفقه )٢٨٣(
 .الغرب اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل

ف نيـازي, رسـالة حممد يوس: أليب إسحاق الشريازي, حتقيق: امللخص يف اجلدل )٢٨٤(
 ,هـ١٤٠٧ماجستري, من جامعة أم القر. 

عبـد العزيـز : أليب الفتح حممد عبـد الكـريم الشهرسـتاين, حتقيـق: امللل والنحل )٢٨٥(
 .الوكيل, دار الفكر, بريوت

, ٢عبـد امللـك بـن دهـيش, ط: للتنـوخي احلنـبيل, حتقيـق: املمتع يف رشح املقنع )٢٨٦(
 .بريوت−هـ, دار خرض١٤١٨

, ١للنســفي, مطبــوع مــع فــتح الغفــار برشــح املنــار, ط: لفقــهاملنــار يف أصــول ا )٢٨٧(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢٢

للبدخيشــ, رشح منهــاج الوصــول يف علــم : )رشح البدخيشــ( منــاهج العقــول )٢٨٨(
  .هـ, دار الكتب العلمية, بريوت ١٤٠٥, ١, طللبيضاوي: األصول

, ١العزيـز العمـريي, ط عيل بن عبد: أليب حامد الغزايل, حتقيق:املنتخل يف اجلدل )٢٨٩(
 .بريوت−هـ, دار الوراق١٤٢٤

هــ, مطبعـة ١٣٣١, ١أليب الوليـد البـاجي, ط: رشح موطأ اإلمام مالـك ىاملنتق )٢٩٠(
 .السعادة

 .لآلمدي, مطبعة حممد صبيح: منتهى السول يف علم األصول )٢٩١(
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هـ, ١٤٠٥, ١البن احلاجب, ط: منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل )٢٩٢(
 .بريوت−لميةدار الكتب الع

−حممد حسـن هيتـو, دار الفكـر: للغزايل, حتقيق: املنخول من تعليقات األصول )٢٩٣(
 .بريوت

سـعيد بـن عـيل : لعبد الوهاب ابن السبكي, حتقيـق: منع املوانع عن مجع اجلوامع )٢٩٤(
 .بريوت−هـ, دار البشائر اإلسالمية١٤٢٠, ١احلمريي, ط

د سـامل, أرشف عـىل طباعتـه حممـد رشـا: البن تيمية, حتقيق: منهاج السنة النبوية )٢٩٥(
إدارة الثقافة والنرشـ بجامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود, الطبعـة األوىل, : ونرشه
 .هـ١٤٠٦

 .مرص−للبيضاوي, مطبعة حممد صبيح: منهاج الوصول يف معرفة علم األصول )٢٩٦(
−هــ, مكتبـة الرشـد١٤٢٥أليب الوليـد البـاجي, ط, : املنهاج يف ترتيب احلجاج )٢٩٧(

 .الرياض
عبد اهللا بن عـيل املـزم, : الشافعي يف أصول الفقه, أطروحة ماجستريمنهج اإلمام  )٢٩٨(

 ,هـ١٤٢١جامعة أم القر. 
 .بريوت−أليب إسحاق الشريازي, دار الفكر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي )٢٩٩(
لعبد الستار الدهلوي, مـن خمطوطـات : موائد الفضل والكرم لرتاجم أهل احلرم )٣٠٠(

 .تراجم) ٢٧٧٧/٣(مكتبة احلرم, برقم 
بكـر : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن, تقديم: للشاطبي, حتقيق: املوافقات )٣٠١(

 .هـ١٤١٧أبو زيد, دار ابن عفان, الطبعة األوىل, 
رب اخلرب يف ختريج أحاديث املخترص )٣٠٢( محـدي : للحافظ ابن حجر, حتقيق: موافقة اخلُ

 .الرياض−هـ, مكتبة الرشد١٤١٩, ٣السلفي, وحجر السامرائي, ط
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عبـد الـرمحن بـن أمحـد اإلجيـي, عـامل الكتـب, :  علم الكالم, تـأليفاملواقف يف )٣٠٣(
 .بريوت

أليب عبد اهللا حممد املغريب املعروف باحلطّـاب : مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل )٣٠٤(
أليب عبد اهللا حممد ابـن يوسـف : الرعيني, وبأسفله التاج واإلكليل ملخترص خليل

هــ, دار ١٤١٦:, ت١مـريات, طزكرييا ع: املواق, ضبطه وخرج آياته وأحاديثه
 .بريوت−الكتب العلمية

م, مكتبـة لبنـان, ١/١٩٩٨موسوعة املصطلحات األصولية, لرفيـق العجـم, ط )٣٠٥(
 .بريوت, لبنان

حممـد : إلمام األئمة وعامل املدينة مالك بن أنس, ختـريج وتـرقيم وتعليـق: املوطأ )٣٠٦(
 .بريوت−فؤاد عبد الباقي, دار الكتب العلمية

ملحمـد حمفـوظ : شية عىل رشح ابن حجر ملقدمـة بـا فضـلموهبة ذي الفضل حا )٣٠٧(
 .هـ١٣٢٦مرص, −الرتميس, املطبعة العامرية

, ١حممــد زكـي عبــد الــرب, ط: أليب بكـر الســمرقندي, حتقيـق: ميـزان األصــول )٣٠٨(
 .قطر−هـ, الدوحة١٤٠٤

عيل حممد معوض, وعادل عبد : للذهبي, حتقيق: د الرجالـدال يف نقـميزان االعت )٣٠٩(
نة, دار الكتـب العلميـة, بـريوت, الطبعـة األوىل, ـالفتاح أبو سـاملوجود, وعبد 

 .هـ١٤١٦
 .لعيسى منون, إدارة الطباعة امليزانية: نرباس العقول )٣١٠(
لعبد اهللا بن غازي اهلندي, من خمطوطـات مكتبـة : ل نظم الدررينثر الدرر يف تذي )٣١١(

 .تراجم) ١٤٢٤(احلرم, برقم 
للحافظ ابن حجـر, مكتبـة : األثرنزهة النظر, رشح نخبة الفكر يف مصطلح أهل  )٣١٢(

 .هـ١٤٠٤طيبة, 
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: لعبد اهللا بن إبراهيم الشـنقيطي, وضـع حواشـيه: نرش البنود عىل مراقي السعود )٣١٣(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢١, ١فادي نصيف, طارق حييى, ط

أمحـد : الزيلعي, حتقيق: نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للمرغيناين, تأليف )٣١٤(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤١٦, ١ين, طشمس الد

لعبد اهللا غازي اهلندي, من خمطوطـات : نظم الدرر يف اختصار نرش النور والزهر )٣١٥(
 .تراجم) ١٤٢٣(مكتبة احلرم, برقم 

م, املكتبـة ١٩٢٧فيليب حتـى, : للسيوطي, حرره: نظم العقيان يف أعيان األعيان )٣١٦(
 .بريوت−العلمية

, ١حممد عبد القادر عطـا, ط: للقرايف, حتقيق: ولنفائس األصول يف رشح املحص )٣١٧(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢١

إحسـان : للمقـري التلمسـاين, حتقيـق: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب )٣١٨(
 .هـ١٤٠٨بريوت, −عباس, دار صادر

مجـال الـدين اإلسـنوي, عـامل : للبيضاوي, تأليف: هناية السول يف رشح األصول )٣١٩(
 .الكتب, بريوت

: ملحمد بن عبد الرحيم األرموي اهلندي, حتقيـق: اية الوصول يف دراية األصولهن )٣٢٠(
−هـ, مكتبـة نـزار مصـطفى البـاز١٤١٩, ٢صالح اليوسف, وسعد السويح, ط

 .مكة

سـعد بـن غريـر : ألمحد بن عيل الساعايت, حتقيق :إىل علم األصولهناية الوصول  )٣٢١(
 ,١٤٠٥السلمي, أطروحة دكتوراه, جامعة أم القر . 

حممـود الطنـاحي, وطـاهر أمحـد : البن األثري, حتقيـق: النهاية يف غريب احلديث )٣٢٢(
 .بريوت−هـ, دار الفكر١٣٩٩, ٢الزاوي, ط

هــ, دار ١٤٠٥, ١لعبد القادر العروس, ط: النور السافر عن أخبار القرن العارش )٣٢٣(
 . الكتب العلمية, بريوت 
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ر املرغينـاين, مطبـوع مـع لربهان الدين عيل بن أيب بكـ: اهلداية رشح بداية املبتدي )٣٢٤(
 .بريوت−فتح القدير البن اهلامم, الطبعة الثانية, دار الفكر

, ٢لعبد الفتاح السيد عجيمـي املرصـفي, ط: هدية القاري إىل جتويد كالم الباري )٣٢٥(
 .املدينة−مكتبة طيبة

أليب احلسن األشموين, من مصـورات جامعـة أم : مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع )٣٢٦(
 ., أصول الفقه)٦٧(طوط القر, رقم املخ

عبـد احلميـد هنـداوي, : للسـيوطي, حتقيـق: مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامـع )٣٢٧(
 .املكتبة التوفيقية, مرص 

عبـد اهللا بـن عبـد : أليب الوفاء بن عقيل احلنبيل, حتقيـق: الواضح يف أصول الفقه )٣٢٨(
 . هـ١٤٢٠املحسن الرتكي, مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل, 

أمحد حممود إبراهيم, حممـد حممـد : أليب حامد الغزايل, حتقيق: يف املذهبالوسيط  )٣٢٩(
                     .هـ, دار السالم, القاهرة ١٤١٧, ١تامر, ط

عبـد احلميـد عـيل : أليب الفتح ابن برهان البغدادي, حتقيق: الوصول إىل األصول )٣٣٠(
 .الرياض−هـ, مكتبة املعارف١٤٠٣و زنيد, بأ

: ملحمد بن عبد اهللا التمرتايش الغزي احلنفي, حتقيق: األصولالوصول إىل قواعد  )٣٣١(
 .بريوت−هـ, دار الكتب العلمية١٤٢٠, ١حممد رشيف مصطفى, ط

أليب العباس ابن خلكـان, دار إحيـاء الـرتاث : أبناء الزمانأنباء وفيات األعيان و )٣٣٢(
 .بريوت−العريب

ملنـاوي, دار عبـد الـرؤوف ا: اليواقيت والدرر يف رشح نخبة ابن حجـر, تـأليف )٣٣٣(
املرتيض الزين : األوىل, حتقيق: م, الطبعة١٩٩٩ −الرياض  −مكتبة الرشد : النرش
 .أمحد
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 ٧٥   ....................................................  مؤلفاته: املطلب السابع  
 ٧٨   "إسعاف املطالع برشح البدر الالمع نظم مجع اجلوامع"دراسة كتابه : الفصل الرابع *  
 ٧٩   ........................  اسم الكتاب وحتقيق نسبته إىل املؤلف : املطلب األول  
 ٨٠  ......................................  منهج الشارح يف الكتاب : املطلب الثاين  
 ٩٢  .............................................  اب مصادر الكت: املطلب الثالث  
 ١١٥  .........................................  املآخذ عىل الكتاب: املطلب الرابع  
 ١٢٠  .................  املقارنة بني الكتاب وبني رشح األشموين : املطلب اخلامس  
 ١٢٢   ........................  وصف نسخ خمطوطات الكتاب  : املطلب السادس  
 ١٢٤  ...........................................  نامذج من نسخ الكتب املخطوطة  

 ١٣٢   .............................................................  النص املحقق 
 ١٣٣   ....................................................  الكتاب الرابع القياس  
 ١٣٣  .......................................................  حد القياس يف اللغة  
 ١٣٤  .................................................  حد القياس يف االصطالح  

 ١٣٩  ...........................................  حجية القياس يف األمور الدنيوية 
 ١٤١  .......................  املخالفون يف حجية القياس يف الرشع وجواب أدلتهم 

 ١٤٥  ......  اخلالف يف حجية القياس يف احلدود والكفارات والرخص والتقديرات 
 ١٤٧  .................................  مذهب ابن عبدان يف القياس وجواب دليله 

 ١٤٨   .........  الرشوط واملوانع وجواب دليلهم املانعون من القياس يف األسباب و



אאאאאFאE א 

 

 ١٥٠  ................  قول املانعني من القياس يف أصول العبادات وجوا ب دليلهم 
 ١٥١   ........................  املانعون من القياس اجلزئي احلاجي وجواب دليلهم 
 ١٥٤  .........................  املانعون من القياس يف األمر العقيل وجواب دليلهم 

 ١٥٦  ........................  األصيل وجواب دليلهم  النفي املانعون من القياس يف
 ١٥٧   ....................................  تنبيه عىل تقدم ذكره الاس يف اللغة والقي

 ١٥٧    ..................................................  األدلة عىل حجية القياس 
 ١٥٩     ...........................  عدم جواز القياس فيام يرجع إىل العادة واخللقة 

 ١٦٠   ...................................  عدم جواز إثبات مجيع األحكام بالقياس 
 ١٦١   ......................................عدم جواز  القياس عىل أصل منسوخ 

 ١٦٢   ..........................  تنبيه الناظم عىل عدم وقوع خالف يف هذه املسألة  
 ١٦٤   ........................  ليس النص عىل العلة أمراً بالقياس خالفاً ملن قال به 

 ١٦٧    ............................................................  أركان القياس 
 ١٦٧     ...................................................  األصل : الركن األول 

 ١٧٠     ...........................  رشطان يف األصل عىل  خالف مذهب اجلمهور 
 ١٧٢  ................................................  حكم األصل : الركن الثاين 

 ١٧٢  ................................................  الرشط األول حلكم األصل 
 ١٧٥   .............................................................  الرشط  الثاين 

 ١٧٦   ............................................................  الرشط الثالث 
 ١٧٨   .............................................................  رابع الرشط ال

 ١٨٣   ...........................................................  الرشط اخلامس 



אאאאאFאE א 

 

 ١٨٤   ..........................................................  الرشط السادس 
 ١٨٦   ............................................................  الرشط السابع 

 ١٨٧   ....................................................  تعريف مركب األصل 
 ١٨٨   ...................................................  تعريف مركب الوصف 

 ١٩٠  ..............................  عدم صحة هذين القياسني خالفاً ألهل اجلدل 
 ١٩٤   ...........  عدم اشرتاط اإلمجاع عىل تعليل حكم األصل أو النص عىل العلة 

 ١٩٧   .....................................................  الفرع : الركن الثالث 
 ١٩٧   ............................................  ألول من رشوط الفرع الرشط ا

 ٢٠٦   ..............................................................  الرشط الثاين 
 ٢٠٧   ............................................................  الرشط الثالث 
 ٢٠٨   .............................................................  الرشط الرابع 

 ٢٠٩   ...........................................................  الرشط اخلامس 
 ٢١١   ..........................................................  الرشط السادس 

 ٢١٣   ............................................................  الرشط السابع 
 ٢١٤   .............................................................الرشط الثامن 

 ٢١٧   .....................................  رشوط يف الفرع مردودة عند اجلمهور 
 ٢٢١   ......................................................  العلة : الركن الرابع 

 ٢٢٢  ..........................  الفاً للحنفية حكم األصل ثابت بالعلة ال بالنص خ
 ٢٢٤  .....................................................  لعلة ل ات أخرتعريف

 ٢٢٧   ............................................................  تقسيامت العلة 



אאאאאFאE א 

 

 ٢٢٩   .........................  األصح التعليل بالوصف اللغوي واحلكم الرشعي 
 ٢٣٢   .............................  تقسيم العلة إىل وصف بسيط  ووصف مركب 

 ٢٣٢   .........................................  األصح التعليل بالوصف املركب 
 ٢٣٦   .................  اشتامهلا عىل حكمة : الرشط األول : رشوط اإلحلاق بالعلة 

 ٢٣٩   ..............................  أن تكون وصفاً ضابطاً حلكمة : اين الرشط الث
 ٢٣٩   .................................................  اخلالف بالتعليل باحلكمة 

 ٢٤١   .........................  أن ال تكون عدماً يف احلكم الثبويت : الرشط الثالث 
 ٢٤٢   ....................................  تعقب الناظم لصاحب األصل يف عزوه 

 ٢٤٤   .................................................  من قبيل العدمي اإلضايف 
 ٢٤٥  .......................................  استدراك للناظم عىل صاحب األصل 

 ٢٤٧   .......................................  كمته جواز التعليل بام مل يطلع عىل ح
 ٢٥٠   ....................................................  التعليل بالعلة القارصة 

 ٢٥٢   ..............................................  فوائد التعليل بالعلة القارصة 
 ٢٥٦   ...................................................  من صور العلة القارصة 

 ٢٥٩   ....................................................  التعليل باالسم اللقب 
 ٢٦١   ...........................................  نقل االتفاق عىل التعليل باملشتق 

 ٢٦٤   .........................................  تعليل احلكم الواحد بعلتني فأكثر 
 ٢٦٨   .............................  خمتار صاحب األصل يف مسألة التعليل بعلتني 

 ٢٧٠  ..............................................  ر حمل اخلالف عند الناظم حتري
 ٢٧٢  .........................................  تعليل حكمني أو أكثر بعلة واحدة 



אאאאאFאE א 

 

 ٢٧٥ أن ال يكون ثبوهتا متأخـراً عن حكم األصل: من شـروط صحـة العلة الشـرط الرابع 
 ٢٧٧   ..........................  أن ال تعود عىل األصل باإلبطال : الرشط اخلامس 

 ٢٧٨   ..................................  حكم عود العلة عىل األصل بالتخصيص 
تكون املستنبطة معارضة بمعارض مناف يف األصل, وقيل وال  أن ال: الرشط السادس 

 ٢٨٢   .....................................................................  يف الفرع 
 ٢٨٤  .................................  أن ال ختالف نصاً أو إمجاعاً : الرشط  السابع 
 ٢٨٦   ................  أن ال تتضمن زيادة عىل النص منافية ملقتضاه : الرشط الثامن 
 ٢٨٨   .....................................  أن تكون وصفاً معيناً : الرشط التاسع 
 ٢٨٩   ..................................  قدراً أن ال تكون وصفاً م: الرشط العارش 

أن ال يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه عىل : الرشط احلادي عرش 
 ٢٩١   ......................................................................  املختار 

 ٢٩٣   ............................  ثالثة رشوط للعلة الصحيح عىل عدم اشرتاطها 
 ٢٩٦   .................................................  حكم املعارض غري املنايف 

 ٢٩٦   .............................................................  حد املعارض 
 ٢٩٧   ...........................................................  أقسام املعارض 

 ٢٩٨   ........................  اخلالف يف إلزام املعرتض بيان نفي وصف املعارض 
 ٣٠٢   .......................................................  أوجه دفع املعارضة 

ثبت احلكم مع انتفاء وصفك, ال يكفي إن مل يكن مع انتفاء وصف : قول املستدل 
 ٣٠٦   ..............................................  املعرتض وصف مستدل مستقل 

 ٣١٠  ..............................................................  تعدد الوضع 



אאאאאFאE א 

 

 ٣١٣   ............................  من أوجه دفع املعارضة رجحان وصف املستدل 
 ٣١٤   ....................................................  االعرتاض عىل احلكمة 

 ٣١٦   ............................................  جواب االعرتاض عىل احلكمة 
 ٣١٩   .............................................................  لعلة مسالك ا

 ٣٢٠  ....................................................  اإلمجاع : املسلك األول 
 ٣٢٢    .....................................................  النص : املسلك الثاين 

 ٣٣٠    ...................................................  اإليامء : املسلك الثالث 
 ٣٣٣   ....................................................  النوع األول من اإليامء 

 ٣٣٤   ...............................................................  النوع الثاين 
 ٣٣٥   .............................................................  النوع الثالث 
 ٣٣٨   ..............................................................  النوع الرابع 

 ٣٣٨   ............................................................  النوع اخلامس 
 ٣٤٠   ....................................... اخلالف يف اشرتاط املناسبة يف اإليامء 

 ٣٤٢   ...........................................  السرب والتقسيم : ابع املسلك الر
 ٣٤٤   .......  بحثت عن غري هذا الوصف فلم أجد, كافٍ يف احلرص : قول املستدل 

 ٣٤٦   ...............................................  السرب القطعي والسرب الظني 
 ٣٤٧   .............................................  اخلالف يف حجية السرب الظني 

 ٣٥١   .....................................................  االعرتاض عىل السرب 
 ٣٥٤   ..........  بعض طرق إبطال علية األوصاف املحصورة التي ال تصلح للعلية 

 ٣٥٩   .................................................  املناسبة : س املسلك اخلام



אאאאאFאE א 

 

 ٣٦٣   ..............................................................  حد املناسب 
 ٣٦٨   ...................................  مراتب حصول املقصود من رشع احلكم

 ٣٧٦   ............................................  أقسام املناسب باعتبار املقصود 
 ٣٧٧   .................................................  الرضوري : القسم األول 
 ٣٧٩  ......................................................  احلاجي : القسم الثاين 

 ٣٨٢   .................................................  التحسيني : القسم الثالث 
 ٣٨٤   ..........................................  تقسيم املناسب من حيث اعتباره 

 ٣٩٩    ...........................................  دها انخرام املناسبة بمقارنة مفس
  ٤٠٢   ..................................................  الشبه : املسلك السادس 

 ٤٠٤   ........................................................  حجية قياس الشبه 
   ٤٠٨   .......................................................  مراتب قياس الشبه 

 ٤١٣    ..................................................  الدوران : املسلك السابع 
 ٤٢١   ....................................................  الطرد : املسلك الثامن 
 ٤٢٧   ..............................................  تنقيح املناط : املسلك التاسع 
 ٤٣٢   .............................................  إلغاء الفارق : املسلك العارش 

 ٤٣٦   ....................................................  نفي مسلكني ضعيفني 
  ٤٣٩   ..............................................................  قوادح العلة 

 ٤٤٢   ....................................................  النقض : القادح األول 
 ٤٥٤   .....................  اخلالف يف القدح بالنقض معنوي خالفاً البن احلاجب 

 ٤٥٥   .......................................  من فروع اخلالف يف القدح بالنقض 



אאאאאFאE א 

 

 ٤٥٨   .............................................  األجوبة التي يدفع هبا النقض 
 ٤٦٠   ..................  ليس للمعرتض أن يستدل عىل وجود العلة فيام اعرتض به 

 ٤٦٣   ........  دم النقض باملنع اخلالف يف سامع نقض املعرتض دليل املستدل عىل ع
 ٤٦٧   ...........................................  اخلالف يف االحرتاز من النقض 

 ٤٧٠   ....................  ما يتجه من النقوض ويستحق اجلواب وما ليس كذلك 
 ٤٧٤   .....................................................  الكرس : القادح الثاين 

 ٤٧٨   ..............................................  عدم العكس : القادح الثالث 
 ٤٨٣   ................................................  عدم التأثري : القادح الرابع 

 ٤٨٤   .........................................................  أقسام عدم التأثري 
 ٤٨٤   .............................................................  القسم األول 
 ٤٨٥   ..............................................................  القسم الثاين 

 ٤٨٧   ....................................................  القسم الثالث وأرضبه 
 ٤٩٦   .............................................................  القسم الرابع 
 ٤٩٨   ..............................................................  حد الفرض 

 ٤٩٨   ..................................................  اخلالف يف جواز الفرض 
 ٥٠١   ...................................................  القلب : القادح اخلامس 

 ٥٠٤   ..................................................  اخلالف يف حجية القلب 
 ٥٠٧   .............................................................  أقسام القلب 
 ٥١٢    .............................................................  قلب املساواة 

 ٥١٤   .........................................  القول باملوجب : القادح السادس 



אאאאאFאE א 

 

 ٥١٦   .....................................................  أقسام القول باملوجب 
 ٥٢٠ مأخذي ليس باسـتداللك املسـتدل هذا الذي نفيته أهيا: قبول قول املعـرتض املخـتار

 ٥٢٣ إلخ.القدح يف املناسـبة ويف صـالحية إفضـاء احلكم ملقصـوده: القـادح السـابع
 ٥٢٥    ........................................................  جواب هذا القادح 

 ٥٢٦   .....................................................  الفرق : القادح الثامن 
 ٥٢٩   ....................................................  اخلالف يف قبول الفرق 

 ٥٣٢   ...........................................  ل اخلالف يف صحة تعدد األصو
 ٥٣٥   .........................  اخلالف يف اقتصار املستدل عىل جواب أصل واحد 

 ٥٣٦   ..............................................  فساد الوضع : القادح التاسع 
 ٥٣٩   ................................................  قسم آخر من فساد الوضع 

 ٥٤٠  ................................................  جواب قسمي فساد الوضع 
 ٥٤٢   .............................................  فساد االعتبار : القادح العارش 

 ٥٤٧   .....................................................  جواب فساد االعتبار 
 ٥٤٩   .................   منع كون الوصف املدعى عليته علة: القادح  احلادي عرش 

 ٥٥٠   ...............................................  اخلالف يف قبول هذا القادح 
 ٥٥٠   ........................................................  جواب هذا القادح 

 ٥٥٢   .................................................  من  املنع منع وصف العلة 
 ٥٥٣   ..........................................................  جواب هذا املنع 

 ٥٥٥   ..........................................  من املنع منع ثبوت حكم األصل 
 ٥٥٦   ................................................  اخلالف يف قطعه للمستدل 



אאאאאFאE א 

 

 ٥٥٩   .......... للمعرتض إذا استدل املستدل عىل حكم األصل أن يعود فيعرتض 
 ٥٦١   .............................................................  ترتيب املنوع 

 ٥٦٣   ........................................................  واب هذه املنوع ج
 ٥٦٣   .....................................  جواز إيراد املعارضات من نوع واحد 

 ٥٦٤   ..........................  جواب إيراد املعارضات من عدة أنواع يف األصل 
 ٥٦٦   ........................................  الرتتيب لألسئلة واجب يف األصح 

 ٥٦٨   ....................  اختالف الضابط يف األصل والفرع : القادح  الثاين عرش 
 ٥٦٩   ........................................................  جواب هذا القادح 

 ٥٧١   ..............................  املنع وحده املختار أن االعرتاضات راجعة إىل 
 ٥٧٢   ..........................................  االستفسار : القادح  الثالث عرش 

 ٥٧٤   ........................................................  جواب هذا القادح 
 ٥٧٨   .............................................  التقسيم : القادح  الرابع عرش 

 ٥٧٩   ................................................  اخلالف يف القدح بالتقسيم 
 ٥٨٠   ........................................................  جواب هذا القادح 

 ٥٨٢   ...............................................  تفسري بعض ألفاظ  اجلدلية 
 ٥٨٤   ............................................................  تفسري املناقضة 
 ٥٨٥   ...........................................................  تفسري الغصب 

 ٥٨٧   ....................................................  تفسري النقض اإلمجايل 
 ٥٨٨   ....................................................  معنى النقض التفصييل 

 ٥٨٩   ..................................................  معنى املعارضة وأقسامها 



אאאאאFאE א 

 

 ٥٩٤   ....................................................  تتمة يف رشوط املناظرة 
 ٥٩٦   .....................................  اخلالف يف القياس هل هو من الدين ? 

 ٥٩٨   ..........................  القياس من موضوع أصول الفقه خالفاً للجويني 
 ٥٩٩   .........................................  جيوز أن يقال للقياس هو دين اهللا  

 ٦٠٠   ......................................................  القياس فرض كفاية 
 ٦٠٢   .........................  ار قوته وضعفه إىل جيل وخفي تقسيم القياس باعتب

 ٦٠٦   باعتبـار علتـه إىل قيـاس علـة وقيـاس داللة وقياس يف معنى األصلاس تقسيم القي
٦١٠  .................................................................  א 

 ٦١١  ..................................  فهرس اآليات القرآنية الواردة يف النص     
 ٦١٤  .......................................................  فهرس األحاديث     
 ٦١٦  ............................................................  فهرس اآلثار     
 ٦١٧  ..........................................................  فهرس األعالم     
 ٦١٩  ..........................................  فهرس الكتب الواردة يف النص     
 ٦٢٠  ...........................................  فهرس املصطلحات األصولية     
 ٦٢٦  .................................................  فهرس األبيات واألمثال     
 ٦٢٧  .................................................  فهرس املصادر واملراجع     
 ٦٥٧  .....................................................  فهرس املوضوعات     

 


