
 فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود
  

نيل السول على مرتقى (و) فتح الودود على مراقي السعود(صاحب الشرحني 
تأليفي اإلمامني احملققني سيدي عبد اهللا بن احلاج إبراهيم الشنقيطي واإلمام أيب ) الوصول

آثر اجلميلة بكر حممد بن حممد بن عاصم األندلسي الغرناطي هو البحر الزاخر، ذو امل
، وحافظ علم األصول وكوكب مسائه، حممد حيي بن حممد واملفاخر، إمام العلم وحامل لوائه

  . املختار بن الطالب عبد اهللا احلوضي مث الواليت
  : له من التآليف ما ال حيصى كثرة

  ـ شرح صحيح البخاري شرحاً نفيساً 
  نفاسة، ـ وشرح خمتصر ابن أيب مجرة له كذلك شرحاً يف غاية ال

از الواضح  ـ وله نطم نفيس يف القواعد مجع فيه كل ما يف منهج الزقاق بزيادة مساه ا
  وشرحه شرحاً عجيباً مساه الدليل املاهر الناصح

  ـ وشرح تكميل ميارة للمنهج املذكور شرحاً طويًال كثري الفوائد
  ـ وله شرح نفيس على احلصن احلصني 

بيان أدلتها من الكتاب والسنة يقول فيه احلكم كذا ـ وله تأليف حسن يف الفروع مع 
لقوله تعاىل كذا وكذا، واحلكم كذا حلديث كذا وكذا، مساه منبع العلم والتقى، وشرحه شرحاً 

  .نفيساً مساه العروة الوثقى
  .ـ إىل غري ذلك من مصنفاته احلسان

  هل البدع واملناكر؛كان إماماً من أهل اجلد ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، كثري الردع أل
والعهد به يف قيد احلياة أطال اهللا عمره يف العافية ونفع املسلمني مبؤلفاته مثل الشرحني 

  .املذكورين وغريمها
  كتبه عبد ربه وأسري ذنبه حممد حبيب اهللا بن ما يايب 

  .عامله اهللا بلطفه اخلفي
  .الطبعة األوىل باملطبعة املولوية، بفاس العليا احملمية

  .هـ ١٣٢٧



  
الذي ال حييط بكنه ذاته علم وال معقول، : احلمد هللا املنزه عن الفروع واألصول

والصالة والسالم على سيدنا حممد عبده ورسوله ذي املعجزات اليت تبهر العقول، وأشهد أن 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة حمق فيما يقول، وأشهد أن سيدنا حممدًا عبده وأنه 

صلى اهللا عليه وآله وصحبه وعرتته، الرجح العقول املقتفني أثره يف كل أمر معمول له رسول 
  .صالة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم يسأل املرء عن كل مفعول ومقول

فيقول أفقر العبيد إىل مواله الغين به عمن سواه حممد حيىي بن حممد املختار ) أما بعد(
  :الداودي نسباً األشعري معتقداً املالكي مذهباً  بن الطالب عبد اهللا الواليت وطناً 

تقييد مبني مفيد وضعته على ألفية سيدي عبد اهللا العلوي الوحيد املسماة هذا 
، وذلك أين اختذت شرحه نشر البنود ِخال مواسياً "مراقي السعود لمبتغي الرقي والسعود"بـ

دئ املقل، فأردت أن أختصره مع وطبيبًا آسياً، ولكنه طويل ممل يعجز عن مطالعته املبت
اإليضاح والتفسري لعبارته بعبارة ذات بيان وحترير ليسهل اإلقراء به ومطالعته على املبتدئني، 
وتتضح معانيه ومقاصده للعلماء املنتهجني مع أين استكملته يف التقييد إال قليًال مما ال جيدي 

  ".ود بسلم الصعود على مراقي السعودفتح الود"لكونه ال يثمر أو لكونه عليًال؛ ومسيته بـ
واهللا أسأل أن جيعله خالصاً لوجهه، وأن ينفع به كل من أراد االنتفاع جباه سيد األولني 

  .واآلخرين وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
  ُمساً لَـُه والعـلويَّ الـُمْنَتَمى   يقوُل عبُد اهللا وْهَو اْرَتَسَمــا

نسبة إىل : لغة يف االسم، والعلوي: مبعىن ثبت، والسما: ، وارتسمناظماسم ال :عبد اهللا
  . املنتسب مصدر ميمي من غري الثالثي: علي بن أيب طالب، واملنتمى

  ِمَن اَجلَدى الذي ُدهوراً غاَضـا   اَحلْمُد لِلَِّه الـذي أفـاَضــا
ىن َقلَّ وعدم، مبع: ، وغاضالنفع واخلري الذي جاء : مبعىن أكثر، واجلدى: أفاض

  .أي زمناً طويًال قبله : دهوراً 
َلَهــا َحمْصـوالَ    َوَجَعَل الُفـروَع واُألصــوالَ    ِلَمْن يَروُم نـَيـْ

، ومفعول مبعىن مبعىن حاصلة يف الكتب والصدور: املراد به التعلم، وحمصوال: النيل
  .فاعل



جَ    َوَشاَد ذاَ الديَن ِمبَْن ساَد الَوَرى
ُ
  ـلِّي والـَوَرى إىل َورَافـَْهَو امل

لي السابق يف : شاد احلائط طاله بالشيد فهو هنا كناية عن حتسني الدين وحتصينه، وا
  .مبعىن خلف، قصر للوزن: احللبة، وورا

ـٍد ُمنَـوِِّر الُقـلــوبِ    وَكاِشِف الَكْرِب َلَدى الُكروبِ    ُحمَمَّ
ة عليه وكشفه للكرب لذي الكروب أي تنويره القلوب باإلميان وحمبته واتباعه والصال

  .احلزن: يوم القيامة بشفاعته، والكرب
  َوآلِـِه َوَمْن ِلَشْرِعــِه انـَْتَمـى   َصلَّى َعَلْيـِه َربـُّنَـا َوَسلََّمــا

  .بالعمل به وتدوينه وتعلمه وتعليمه: السنة والدين، واالنتماء إليه: الشرع
  ُرْجَحانَـُه لَـُه الَكثيـُر َذَهبَـا   اهـذا َوحَني َقْد رأيُت اْلَمْذَهبَ 
َقا ُمْغِربِ    يف ُكلِّ ُقْطٍر ِمْن نـََواحي اْلَمْغِربِ    َوَما ِسـواُه ِمثْـُل َعنـْ
  ماَ فيِه بـُْغيـٌة ِلِذي ُفصولِـــهِ    أردُت أْن أمجـَع من ُأصولِـهِ 

مذهب مالك  أي) وحني قد رأيت املذهبا(أي األمر هذا، وهو فصل اخلطاب ) هذا(
  .  أي ذهب إليه الكثري من العلماء) له الكثري ذهبا(على سائر املذاهب ) رجحانه(

من (أي ناحية ) يف كل قطر. مثل عنقا مغرب (من املذاهب مفقود ) وما سواه(
  .؛ والعنقا طائر يذكر وال يرى)نواحي املغرب

) لذي فصوله( أي مطلب) ما فيه بغية(أي مذهب مالك ) أردت أن أمجع من أصوله(
  .أي فروعه

  : حال كونه
  لدى الفنون غيـره،   ُمْنَتِبذاً عن مقَصدي ما ذُِكــراَ 

أي تاركًا يف هذا النظم ما ذكر يف غريه من الفنون كمعاين احلروف ذكرت يف النحو، 
از املذكورة يف البيان، وأنواع الداللة املذكورة يف املنطق   . ومسائل احلقيقة وا

  .له أي النظم من احلشو والتطويل بال فائدة) حمرراً (أيضاً وحال كونه 
ـعــودِ    ِلُمْبَتغـي الرُّقِـيِّ والصُّعــودِ    َمسَّْيتُـُه َمرَاقِـَي السُّ

  .أي مساه مبراقي السعود لطالب الرقي والصعود إىل مساء الفقه وموارد الشرع ومقاصده
  ْفَعـُه للقارئيـن أبـــداَ َونَـ    َأْستوِهُب اَهللا الَكريـَم الـَمَدَدا



  .الزيادة يف العلم والتأييد على إكمال هذا النظم: املدد
  

َمــةٌ    ُمـَقدِّ
  

  .يف علم األصول
  .وهي بكسر الدال وفتحها، ما يتوقف عليه الشروع يف الفن

طَّلِــِيب    أَوَُّل َمْن أَلََّفــُه يف الُكتُــبِ 
ُ
  ُحمَمَُّد بُن شـاِفِع امل

  ألف علم األصول يف الكتب اإلمام حممد بن شافع املطليبأي أول من 
رُُه كـاَن لَــُه سليَقــهْ       َوَغيـْ

تهدين كالصحابة والتابعني ) وغريه(  أي ) له سليقة(أي علم األصول ) كان(من ا
  .طبيعة مركوزة فيه

    ِْمْثُل الذي لِْلُعْرِب ِمْن َخِليَقــه  
  .و وتصريف وبيانأي من طبيعة مركوزة فيهم من حن

  وََكْونُـُه هذي فـََقْط َمْسمـوعُ    اَالْحَكــاُم واألدلَُّة اْلَموضوعُ 
يعين أن موضوع علم األصول األحكام واألدلة الشرعية؛ وكونه أي املوضوع هذي أي 
األدلة الشرعية فقط مسموع عن بعض األئمة ألنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كقوهلم 

  .األمر للوجوب
  .  وضوع كل فن ما يبحث يف الفن عن عوارضه الذاتيةوم

  أصول الفقــه
األصـــل لغـــة مـــا يبـــىن عليـــه الشـــيء حســـاً كاجلـــدار للســـقف، ومعـــىن كاحلقيقـــة للمجـــاز؛ 

  .  وأصول الفقه لقب هلذا العلم
     ُأصولُـُه َدالئِـُل اإلمجــالِ 

ة كقاعدة مطلق األمر يعين أن أصول الفقه أدلته اإلمجالية اليت ال تعني مسألة جزئي
ا ال تقربوا الزنا، وأقيموا الصالةللوجوب والنهي للتحرمي ال أدلته التفصيلية حنو  ، فإ

  .ال تسمى أصول الفقه اصطالحاً ألن كل واحد منها يعني مسألة جزئية



  .واألصل يف االصطالح الدليل واألمر الراجح
   َوطُُرُق التـَّْرجيِح قـَْيـٌد تــايل  
أن وجوه الرتجيح لألدلة عند تعارضها قيد تابٌع لألدلة اإلمجالية يف الدخول يف  يعين

  مسمى أصول الفقه  
     َوَما لالجتهاِد ِمْن شرٍط َوَضـحْ 

أي والذي لالجتهاد من شرط وضح دخوله يف مسمى األصول خالفاً البن أيب شريف 
ا تتمات ألجزاء املسمى   .يف أ

    على َما َقْد َرَجحْ َويُْطَلُق اْألَْصُل  
يعين أن األصل يطلق اصطالحًا على األمر الراجح حنو األصل براءة الذمة، واألصل 

از، واألصل بقاء ما كان على ما كان عليه   .عدم ا
  فصـــل

  
  ِبِصَفِة الِفْعـِل َكَنْدٍب ُمْطلَقـا   والَفرُْع ُحْكُم الشَّرِْع َقْد تـََعلََّقـا

م الشرع املتعلق بصفة فعل املكلف مطلقًا أي سواء كان قلبياً  يعين أن الفرع هو حك
  . كالنية أو بدنياً كالوضوء، وتلك الصفة ككونه ندباً أو غريه من األحكام اخلمسة

     َوالفقُه ُهوَّ الِعْلُم باَألْحكــامِ 
أي النسب التامة اليت هي ثبوت أمر آلخر ) هو العلم باألحكام(اصطالحًا ) والفقه(

سلباً، احرتازًا عن العلم بالذوات والصفات واألفعال، وعن النسب التقييدية؛ واملراد مجيع أو 
  . األحكام

   للشَّرِْع َواْلِفْعِل َمناهـا النَّامـي  
  .أي اليت نسبها الناسب للشرع والفعل أي األحكام الشرعية العملية

عن األحكام العقلية واحلسية  فالشرعية املأخوذة من الشرع تصرحيًا أو استنباطًا احرتازاً 
والعرفية والعملية املتعلقة بكيفية عمل قليب كالعلم بوجوب النية يف الوضوء أو بدين كالعلم 

  .  بسنية الوتر احرتازاً عن األحكام الشرعية االعتقادية كالعلم بأن اهللا تعاىل واحد
     أَِدلَُّة التفصيِل منها ُمْكَتَســبْ 



ب من األدلة التفصيلية، وبقيد االكتساب خيرج علم اهللا تعاىل يعين أن الفقه مكتس
وعلم كل نيب وملك، وبقيد التفصيلية خيرج علم املقلد ألنه مكتسب من دليل إمجايل هو 

ا حكم اهللا يف حقه وحق مقلديه تهد أل   .   فتوى ا
    َقْد َذَهبْ  بِالصَّالِح فيمـاَوالِعْلِم  

يع األحكام يف تعريف الفقه الصالحية والتهيؤ لذلك بأن يعين أن املراد بالعم جبم
ا على إدراك جزئيات األحكام، وقد اشتهر عرفًا إطالق العلم على  يكون له ملكة يقتدر 

  .   وعلى هذا فال يقدح قول ال أدري. هذه امللكة
َناحي األْربـََعـهْ 

     فالُكلُّ ِمْن أَْهِل امل
  أي املذاهب األربعة

   أدري َفُكـْن ُمتَِّبَعــْه  يقوُل ال  
  .يف ذلك القول فإنه يدل على الورع

  :مث يف شرع يف تعريف احلكم يف اصطالح األصوليني فقال
  َيِصحُّ ِفْعًال لِْلُمَكلَِّف اْعَلَمــا   َكالُم َريبِّ إْن تـََعلَّــَق ِمبَــا

  ْيِهـْم يـُْعـَرفُ َفذاَك بِاُحلْكِم َلدَ    ِمْن حيُث ِإنـَُّه بِـِه ُمَكلَّـفُ 
يعين أن احلكم املتعارف عند األصوليني هو كالم اهللا املتعلق مبا يصح أن يكون فعًال 
للمكلف من حيث إنه أي املكلف به أي مبا يصح أن يكون فعًال له مكلف أي مطلوب 

كلف 
ُ
ذلك متصفًا بشروط التكليف وتنجيزيًا بعد منه فعله أو تركه تعلقًا معنويًا قبل وجود امل
  .وتعلقه به بيان حاله من كونه مطلوباً أو غريه
َُحـرَّمِ  )١(بَغيـرِ    َقْد ُكلَِّف الصَّيب َعَلى الذي اْعُتمي

  َما َوَجـَب َوامل
يعين أن الصيب مكلف على القول املختار بغري الواجب واحملرم أي مكلف بالندب 

ه مندوبان إىل الفعل مأجوران؛ وقيل والكراهة واإلباحة، وهذا قول ابن رشد والقرايف؛ فهو وولي
  . املأمور الويل وحده وقيل الصيب فقط

  أَْو طََلٌب فَــاَه ِبُكـلٍّ َخْلـقُ    َوُهـَو ِإلْـزاُم الَّذي َيُشــقُّ 

                                                 
  ).يف غري(يف نسخة للمنظومة   )١(



) أو طلب(أي الذي فيه مشقة؛ ) الذي يشق(الفعل ) إلزام(أي التكليف ) وهو(   
  .كثري) خلق(من القولني ) بكل(ق وقال أي نط) فاه(أي وقيل هو طلب ما فيه مشقة، 

. فعلى األول يكون املطلوب فعله أو تركه طلبًا غري جازم مكلف به ألنه غري ملزم
وعلى الثاين خيرج املباح ألنه فري مطلوب؛ وقيل املباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده 

  . تتميماً لألقسام
  ِضْق ِلَفْقِد فَـرٍْع َذْرَعــاَفَال تَ    َلِكنَّـُه لَْيـَس يُفيـُد فـَْرعــاَ 

فال (أي ال يبىن عليه فرع، ) ليس يفيد فرعا(أي اخلالف يف معىن التكليف ) لكنه(  
  .ال يضق ذرعك) ذرعاً (أي لعدم بناء فرع عليه ) لفقد فرع(أيها املتعلم ) تضق

  . فذرعاً متييز حمول عن فاعل تضق
ــرْعُ    َأْصُل ُكلِّ َما َيُضرُّ الـَمْنــعُ وَ    واُحلْكُم َما ِبِه َجييُء الشَّ

يعين أن احلكم التنجيزي هو ما جاء به الشرع أي البعثة فال حكم تنجيزيًا يتعلق بنا 
  .قبل البعثة ألحد من الرسل

وما كنا بقوله تعاىل والدليل على انتفاء وجوده انتفاء الزمه من الثواب والعقاب 
  . أي وال مثيبني معذبني حىت نبعث رسوالً 

وأما بعد جميء الشرع إذا تعارضت األدلة وعدمت فاحلكم األصلي يف األشياء املنع  
كراهة أو حترميًا يف الضار على قدر مرتبته يف املضرة كأكل الرتاب وشرب تبغة ومشها لقوله 

" :أي يف ديننا" ال ضرر وال ضرار.  
رد التشهي والتفكه اإلذن ندب ًا أو وجوبًا على قدر واألصل يف النافع كأكل فاكهة 

 ، وال مينت إال يف جائز فيه نفعخلق لكم ما يف األرض مجيعاً مرتبته يف النفع لقوله تعاىل 
  .انتهى

فظهر من هذا أن مرتبة تبغة والشم يف املضرة الكراهة فقط ألن ضررمها خفيف  :قلت
رد التشهي جائز، وإمنا حيرم اإلسراف فيه؛ وأما إذا كان  جداً؛ وظهر أن مضغ الكور 

رد التشهي ألنه داخل حتت عموم  يشرتى مبا يشرتى به العلك والنبق فجائز شراؤه وأكله 
  .اآلية وال ضرر فيه



ذه اآلية على أن أصل األشياء بعد البعثة اإلباحة إال : قال يف ضياء التأويل واستدل 
  .لدليل احلظر
ري إىل املنع مطقاً وإليه ذهب أبو الفرج املالكي وكثري من الشاف :قلت عية، وذهب األ

    .    أي وما ال فال وما أتاكم الرسول فخذوهمستدًال بقوله تعاىل 
  َويف اُألصوِل بينهـم نِــزاعُ    ذو فـَْتــَرٍة بِالَفـرِْع َال يُراُع 

يعين أن أهل الفرتة ال يروعون أي ال يعذبون بسبب تركهم للفروع كالصالة مثًال لعدم 
ا، وهم من كان بني رسولني مل يرسل األول إليهم وال أدركوا الثاين؛ ويف تعذيبهم تكليفه م 

هل جيب اإلميان مبجرد : بسبب ترك األصول نزاع أي خالف بني العلماء، ومبىن اخلالف
  العقل أو البد من انضمام النقل؟ 

  لنـَّْقـلِ َجْزماً فإجياٌب َلَدى ذي ا   ُمثَّ اِخلطاُب الـُمْقَتضي لِْلِفْعـلِ 
املقتضي للفعل أي إلجياده من املكلف اقتضاًء  أي كالم اهللا النفسي يعين أن اخلطاب

جزمًا أي جازمًا فذلك اخلطاب يسمى إجيابا ومتعلقه وهو فعل املكلف واجب لدى ذي 
   .النقل أي األصويل الذي ينقل مسائل الفن يف الكتب

  َجْزماً فـََتْحرٌمي َلُه اإلْمثُ انـَْتَسـبْ    وما التـَّْرَك طَلَـبْ  ،وغريُُه النَّْدبُ 
يعين أن اخلطاب املقتضي من املكلف أو الصيب إجياد الفعل اقتضاء غري جازم بأن 

يسمى بالندب ومتعلقه وهو فعل املكلف يسمى جوز ترك ذلك الفعل فذلك اخلطاب 
  . مندوباً 

طلبًا جازماً واخلطاب الذي طلب من املكلف فقط الرتك للشيء مبعىن الكف عنه 
فذلك اخلطاب يسمى حترمياً، ومتعلقه وهو فعل املكلف حرام، له أي التحرمي وفاعله اإلمث 

  .انتسب
  ِخالَف اَالْوَىل وََكراهًة ُخــَذا   أَْو َال َمَع اُخلصـوِص أَْوىل َفِع َذا

     ِلذاَك،
أي ) صوصمع اخل(للرتك طلبًا غري جازم لكن أي أو كان اخلطاب طالبًا ) أو ال(

أي أو مع غري اخلصوص أي التنصيص على النهي عنه بل ) أو ال(التنصيص على النهي عنه 



أي اخلطاب الطالب للرتك طلبًا غري جازم مع ) فعي ذا(استفيد النهي عنه من األمر بضده 
  .أي األفضل إذ األفضل تركه) خالف األوىل(غري اخلصوص أي احفظه حال كونه مسمى 

راهة امسًا لذاك وهو اخلطاب الطالب للرتك طلبًا غري أي خذ الك) كوكراهة خذا لذا(
  .جازم مع اخلصوص أي التنصيص على النهي عنه

كان   فيه ألنه صح أنه  النهي عن صوم عرفة املستفاد من فطره : مثال األول
  .يفطر فيه

إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حىت يصلي "حديث الصحيحني : ومثال الثاين
  "   نيركعت

باَحــُة اِخلطــابُ          ِفيِه استوى الِفْعُل واالجِتنـابُ    َواْإلِ
يعين أن اإلباحة هي اخلطاب الذي استوى فيه فعل الشيء واجتنابه أي سوَّى الشارع 

  .بينهما فيه
  َقْد ُأِخَذْت فـََلْيَسْت الشَّْرِعيَّــهْ    َوَما ِمَن البَـراَءِة األْصلِـيَّــهْ 

اإلباحة املأخوذة من الرباءة األصلية ليست هي اإلباحة الشرعية بل هي عقلية   يعين أن
ا املأخوذة من الشرع بتصريح أو تقرير أو  م اخلمر يف صدر اإلسالم؛ وأما الشرعية فإ كشر

  . غريمها
  يف ُمْطَلِق اإلْذِن لدى َمْن َسَلَفـا   َوِهَي واَجلواُز قَــْد َتراَدفَــا

احة واجلواز قد ترادفا لدى من سلف أي من تقدم من العلماء على معىن يعين أن اإلب
  . وهو مطلق اإلذن

  َشْرٌط يـَُعمُّ ُكـلَّ ذي َتْكليـفِ    َوالِعْلُم َواْلُوْسُع َعَلى اْلَمْعـروفِ 
وسعه أي قدرته شرط يعم كل خطاب ذي تكليف على ]و[يعين أن علم املخاطب 
والنائم واملكره غري مكلفني عند األكثر، وجوزه قوم، لساهي املعروف يف املذهب، فالغافل وا

واخلالف يف ذلك مبين على اخلالف يف األربعة هل هي مانعة من الوجوب أو األداء؛ فعلى 
ا مانعة من  ا مانعة من الوجوب يكون الغافل ومن معه غري مكلفني حال العذر؛ وعلى أ أ

محال العذر لتعلق األداء فقط فهم مكلفون  ، وإمنا املمنوع منهم األداء لعدم اخلطاب 
  .متكنهم منه حينئذ



وما كنا معذبني حىت نبعث ودليل اشرتاط العلم يف اخلطاب التكليفي قوله تعاىل 
        .   أي طاقتها ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها، ودليل اشرتاط الوسع فيه قوله تعاىل رسوالً 

  بَِأنَّ هذا مانِــٌع أَْو فَاِســدُ    ـوارِدُ ُمثَّ ِخطاُب الوضع ُهوَّ الْ 
ُه َأْو أَنَُّه قَـْد َأْوَجبَــا   َشْرطاً يكوُن أْو يكوُن َسَببــاً    أَْو ِضدَّ

أي بكون هذا ) الوارد بأن هذا مانع(خطاب اهللا النفسي ) مث خطاب الوضع هو( 
عز وجل بأنه مانع من صحة كاحليض فإنه ورد اخلطاب من اهللا   ،الشيء مانعاً من شيء آخر

   .الصالة
  . أي أو صحيح) ضده فاسد أو(بأن هذا الشيء ) أو(
ذلك الشيء ) شرطًا يكون(أي موجب لشيء آخر ) قد أوجبا(أي الشيء ) أو أنه(

املوجب لغريه، وهو ما يلزم من عدمه عدم املشروط وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته 
وهو ما يلزم من وجوده وجود املسبب ويلزم من ) سَبباً (ب لغريه أيضًا الشيء املوج) ويكون(

  .  عدمه عدم املسبب
كالتفاضل مع النسيئة يف اجلنس الواحد من الطعام فإنه ورد اخلطاب من اهللا عز   :األول

  .أي عن قصد أو نسيان أو عجر أو قدرةوجّل أنه فاسد كيفما وقع 
ر سائر شروط البيع فإنه ورد اخلطاب من اهللا كالتماثل مع التناجز فيه مع توف: والثاين

  .عز وجل بأنه صحيح كيفما وقع
كالوضوء فإنه ورد اخلطاب من اهللا عز وجل بأنه شرط موجب لصحة : والثالث

  .الصالة
كالبيع فإنه ورد اخلطاب من اهللا عز وجل بأنه سبب موجب إلباحة التصرف : والرابع
  .يف مال الغري

  الوضع العلم وال القدرة؛  وال يشرتط يف أكثر خطاب
وعّد القرايف منه التقادير الشرعية كتقدير األمثان يف الذمم، واألعيان يف السََّلم يف ذمة 
ا معىن شرعي مقدر يف احملل قابل لإللزام  ْسَلم إليه؛ والذمة من مجلة املقدرات الشرعية أل

ُ
امل

     .وااللتزام؛ وعد اآلمدي الرخصة والعزمية من خطاب الوضع
     َوُهَو ِمـْن َذاَك َأَعـمُّ ُمْطَلقـاً 



ما جيتمعان يف  يعين أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عمومًا مطلقًا أل
ما، وخطاب وضع من  ما خطاب تكليف من جهة تعلق التحرمي واإلباحة  الزنا والبيع فإ

فرد خطاب الوضع بأوقات جهة ترتب العقوبة وانتقال امللك عليهما، فهما سببان هلما؛ وين
ا، واحليض فإنه مانع من صحتها؛ وال ينفرد التكليف إذ ال  ا أسباب لوجو الصالة فإ

  .     تكليف إال وله سبب أو شرط أو مانع قاله القرايف يف التنقيح
   َواْلَفْرُض والواجُب َقْد َتوافـََقـا  

     َكاْحلَْتِم والالَّزِِم َمْكتوٍب؛ 
ض والواجب متوافقان أي مرتادفان على معىن هو ما اإلمث ثبت بدليل يعين أن الفر 

  .قطعي أو ظين، كما يرتادفان مع احلتم والالزم واملكتوب إن أريد به ذلك املعىن
وقال أبو . وقد يطلق الواجب على مقابل الركن، والفرض على الركن وما البد منه

فاقرءوا ما الصالة الثابتة بقوله تعاىل  حنيفة الفرض ما ثبت بدليل قطعي كقراءة القرآن يف
، والواجب ما ثبت بدليل ظين كتخصيص القراءة فيهما بالفاحتة الثابت حبديث تيسر منه

  .   فيأمث برتكها وال تفسد به الصالة عنده" ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب"
  ِة انَتَمــافيِه اشِتباٌه لِْلَكراَهـ   وَمـا                           

يعين أن األمر الذي فيه اشتباه أي يشبه احلالل من وجه واحلرام من وجه انتما أي 
احلالل بني : " انتسب للكراهة فهو مكروه قاله ابن رشد يف املقدمات، واستدل له بقوله 

  .أي مكروهات" واحلرام بني وبينهما أمر مشتبهات
  .العلماء واألمور املشتبهات مسائل اخلالف بني: قلت

  ِعْنَد انتفاِء َقْصـِد االمتثــالِ    َولَْيَس يف الواِجِب ِمن نــوالِ 
     فيَما لَـُه النـِّيَّــُة ال ُتْشتَـَرطُ 

يعين أن الواجب الذي ال تشرتط النية يف صحته ال نوال أي ال أجر فيه إذا مل ينو 
ة يف الصالة واإلنفاق على فاعله حني التلبس به امتثال أمر اهللا تعاىل، وذلك كاإلمام
قاله القرايف يف التنقيح إال . الزوجات واألقارب والدواب ورد املغصوب والودائع ودفع الديون

  .مسألة اإلمامة
  .   وأما ما تتوقف صحة فعله على النية ففيه الثواب وإن مل ينو فاعله االمتثال



    ُُر َمـا ذََكْرتُـُه فـََغلَــط   َوَغيـْ
  .ا ذكر غلط ملخالفته القرايف وغريهيعين أن غري م

  ِمْن َغْريِ َقْصِد َذا نـََعْم ُمَسلَّــمُ    َوِمثْـلُـُه التـَّْرُك ِلَمـا ُحيَــرَّمُ 
يعين أن مثل الواجب الذي ال تتوقف صحة فعله على نية الرتك ملا حيرم أو يكره يف 

لرتك، ذا نعم مسلم أي عدم األجر عند عدم قصد االمتثال والتقرب إىل اهللا تعاىل بذلك ا
  . التارك مسلم من اإلمث وإن مل يشعر به أصالً 

  َتراَدَفْت،   فضيلٌة والنَّْدُب والذي اْسُتِحبْ 
يعين أن هذه الثالثة مرتادفة على معىن هو ما فعله الشارع مرة أو مرتني مما يف فعله 

  .ثواب ومل يكن يف تركه عقاب
             ُِخــبْ ُمثَّ التََّطوُُّع انت  

  .إىل أن ينشأه باختياره من األوراديعين أن التطوع هو ما ينتخبه اإلنسان 
  ِبذِْكِر َما فيِه ِمَن األْجـِر ُجبـي   َرغيبَـٌة َما َرغََّب فيـِه النَّبـي

     أَْو داَم ِفْعُلُه ِبَوْصـِف النـَّْفــلِ 
ن األجر جيب أي نقل،  بسبب ذكر ما فيه م يعين أن الرغيبة هي ما رغب فيه النيب 

  .على فعله بصفة النفل ال بصفة السنة كقوله من فعل كذا فله كذا، أو دام 
  .   وصفة النفل فعله يف غري مجاعة، وصفة السنة الظهور يف مجاعة

    َِوالنـَّْفَل ِمْن تِْلَك اْلُقيوِد َأْخــل  
  ـِد َوالصَّــوابِ فيِه نيبُّ الرُّشْ    َواألْمَر َبْل َأْعلَـَم بِالثـَّـوابِ 

يعين أن النفل هو ما خال من القيدين املذكورين يف الرغيبة ومن األمر به أي مل يأمر به 
  .   ، بل أعلم أن فيه ثواباً من غري أن يأمر بهالنيب 

  َعَلْيِه والظُّهـوُر فيـه َوجبَــا   َوُسنٌَّة َما َأْمحٌَد قَـْد َواظبَــا
  .وأظهره يف مجاعة ب عليه النيب يعين أن السنة هي ما واظ

ـَدا َها ِبواِجٍب َفُخْذ َمـا قـُيِّــَدا   َوبـَْعُضُهْم َمسَّى الذي َقْد َأكَّ   ِمنـْ
يعين أن بعض أصحاب مالك يسمي السنة املذكورة بواجب، وعليه درج ابن أيب زيد 

  .يف الرسالة حيث يقول سنة واجبة



صالحات يف هذا النظم ملا يرتتب عليها قوله فخذ ما قيدا أي خذ ما ذكر لك من اإل
  . من األحكام كقوهلم ال يسجد لفضيلة

  يف َغْريِ َمـا َنَظَمـُه ُمَقــرِّبُ    َوالنـَّْفُل لْيَس بِالشُّروِع جيَِــبُ 
يعين أن النفل ال جيب بالشروع فيه يف غري ما نظمه مقرب أي يقرب املسائل للفهم 

  ما قابل الواجب؛  وهو احلطاب، واملراد بالنفل هنا
وال تبطلوا ] تعاىل[خالفاً أليب حنيفة يف قوله بوجوب إمتامه مطلقاً بالشروع فيه لقوله 

  . ، وأجيب أن معىن اآلية ال تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد اإلميانأعمالكم
ـا   ِقْف َواْسَتِمْع مساِئًال َقْد َحَكُموا   باالبْتِـداِء تـَْلـَزمُ  )١(ِبَكْوِ

نَــاصال   َوُعْمـرٌة لَنَـا كذا اعِتَكافـُنَـا   تـَُنا وصوُمنَـا وَحجُّ
ْقتَـدي

ُ
  فـَيَـْلَزُم الَقَضا ِبَقطْـِع َعاِمــدِ    َطَوافـَُنا مع اْئِتَمــاِم امل

يعين أن النفل ال جيب إمتامه بالشروع فيه إال يف هذه املسائل السبع فهي اليت جيب 
ا  على من قطعها عمدًا بال عذر غري االئتمام؛ قال احلطاب إمتامها بالشروع، وجتب إعاد

  . فإن الظاهر عدم لزوم إعادته مع اإلمام
     الَعــَدمُ  َما ِمْن ُوجوِدِه َجييءُ 

  يعين أن الشيء الذي جييء أي يلزم من وجوده العدم أي عدم احلكم
    ٍيـُْعلَــمُ  ،َوَال لُزوَم يف اْنعِـدام  

     ِمبانِـٍع،
  .يلزم من عدمه عدم احلكم وال وجوده لذاتهأي وال 

فباألول احرتز عن السبب؛ وبالثاين عن الشرط؛ وبالثالث وهو قولنا لذاته عن مقارنة 
  .عدمه لوجود السبب كمقارنة طهر احليض لدخول الوقت

  :أي يسمى باملانع وهو على ثالثة أقسام) يعلم  مبانع(
  بِْتَدا أَْو آِخـُر اَألْقســامِ واْإلِ    َميْنَــُع للـــدَّوامِ         

  َكالطـَّْوِل اِالْسِتْبـراِء والرِّضاعِ    أْو َميْنَـُع الـدَّواَم َعـْن نِزاعِ 
  .أي مينع دوام احلكم وابتداؤه معاً ) واالبتداء. مينع للدوام (منه ما  

                                                 
ا(يف نسخة املنظومة   )١( َّ   ).بأ



  .وهو االبتداء للحكم) آخر األقسام فقط(ما مينع ) أو(
  أي مع خالف فيه، هل هو كاالبتداء أم ال؟) عن نزاع(فقط  )مينع الدوام(ما ) أو(
هل يبطله بناء : فإنه مينع من ابتداء نكاح األمة فإذا طرأ عليه ففيه خالف) كالطول(

  .املانع الدوام فقطعلى أن الدوام كاالبتداء أم ال بناء على أنه ليس كاالبتداء؟، وهذا مثال 
فإنه مانع من ابتداء النكاح وال يبطل دوامه إذا ) ءاالستربا(ومثال املانع لالبتداء فقط 

  .طرأ عليه
فإنه مانع من ابتداء النكاح ودوامه إذا ) الرضاع(مثال املانع للدوام واالبتداء معًا )و(
  .طرأ عليه

  .فقد مثل الناظم للثالثة على طريق اللف والنشر املنعكس
لطول مينع االبتداء والدوام معاً، ويف متثيله ملانع الدوام فقط بالطول نظر؛ ألن ا :قلت

   . اتفاقاً يف االبتداء وعلى أحد قولني يف الدوام
  َعَدُم َمْشروٍط َلَدى ذي الضَّْبـطِ    َوالزٌِم ِمـِن اْنعِـداِم الشَّـرِط 

يعين أنه يلزم من عدم الشرط عدم املشروط أي احلكم لدى ذي الضبط من 
  .  ة ويلزم من عدمها عدم صحتهااألصوليني، كالطهارة شرط يف صحة الصال

  َوَما يف ذاَك َشيٌء قائِــمُ )١(َلهُ    َكَسبَـٍب، َوَذا الُوجـوُد َالزِمُ 
  يعين أن السبب كالشرط فيلزم من عدمه عدم املسبب؛

أي السبب الوجود أي وجود املسبب الزم لوجوده أي يلزم من وجوده وجود ) وذا(
  . املسبب

قائم يعين أنه ال يلزم من وجوده وجود املشروط وال وما يف ذلك أي الشرط شيء 
  .  عدمه لذاته

  َوَما ُهـَو اجلالِـُب للنَّجــاِح    واْجَتَمَع اجلميُع يف النكــاحِ 
فإنه سبب يف وجوب ) يف النكاح(أي املانع والشرط والسبب ) واجتمع اجلميع(

ما هو (اجتمع أيضاً فيـ)و(الصداق وشرط يف ثبوت الطالق ومانع من نكاح أخت املنكوحة؛ 

                                                 
  ).له(بدل ) منه(يف نسخة املنظومة  )١(



أي الفوز عاجًال وآجًال وهو اإلميان ألنه سبب للثواب وشرط يف صحة ) اجلالب للنجاح
ا ومانع من القصاص إذا قتل املؤمن الكافر   .الطاعة أو وجو

ْنتَـَهــجْ    َوالرُّْكُن ُجْزُء الذَّاِت والشَّْرُط َخرَجْ 
ُ
  َوصيغٌة دليُلهـا يف امل

ق بني الركن والشرط، يعين أن الركن هو جزء الذات أي ذات الشيء هذا بيان للفر 
فالركن كالركوع يف الصالة، والشرط كالطهارة هلا؛ . الداخل فيها، والشرط خارج عنها

  .والصيغة هي دليل الذات أي اللفظ الدال عليها كأنكحت يف النكاح وبعت يف البيع
عبد السالم رّد به على من يعدها من أي الطريق الصحيح عند ابن ) يف املنتهج(قوله 

  . األركان إذ الدليل غري املدلول ضرورة
     َوَمَع ِعلَّـٍة َتراَدَف السَّبَــبْ 

يعين أن السبب مرتادف مع العلة عند مجهور األصوليني، فاملعرب عنه بالسبب هو املعرب 
  .  عنه بالعلة يف باب القياس

    َْذَهـبْ  َواْلَفْرُق بـَْعُضُهْم إليِه َقد  
يعين أن بعض األصوليني وهو ابن السمعاين ذهب إىل الفرق بينهما فقال السبب هو 
املوصل إىل الشيء مع جواز املفارقة بينهما وال أثر له فيه وال يف حتصيله، والعلة ما يتأثر عنه 

  .الشيء دون واسطة كاخلمر لإلسكار
  الطََّلِب فيــِه يـُْعـَرفُ َوَعَدُم    َشْرُط الُوجوِب َما ِبِه ُنَكلَّــفُ 

هذا شروع يف بيان الشروط الثالثة؛ يعين أن شرط الوجوب هو الذي نكلف به أي 
   : بسببه، وعدم مطالبتنا بتحصيله كان يف طوقنا أم ال يعرف؛ وهو

  وََكبُـلوِغ بـَْعـِث االنبيــاءِ    ِمثُل ُدخوِل الوقـِت والنَّقــاءِ 
الة، والنقاء من احليض شرط يف وجوب الصالة فدخول الوقت شرط يف وجوب الص

  .والصوم والطواف، وبلوغ بعث األنبياء شرط يف وجوب اإلميان
   .واملراد بالشرط يف األقسام الثالثة ما البد منه فيتناول السبب

ـٍن ِمَن الِفْعــِل أََدا      َوَمْع َمتَكُّ
  . رط األداءيعين أن حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل هو ش

    َوَعَدِم الغفلَـِة والنَّــْوِم بـَدا  



أي عدم هذه الثالثة ظهر كونه مثاًال لشرط ) بدا(أي واإلكراه ) وعدم الغفلة والنوم(
ا عليهم   .  األداء؛ فالغافل والنائم واملكره غري مكلفني بأداء الصالة مع وجو

ــٍة بِـِه اْعتِـدادُ    ِمْنُه الطُّهـُر ُيْسَتفــادُ  بِالِفْعلِ    َوَشْرُط ِصحَّ
يعين أن شرط الصحة هو الذي بسبب وجوده حيصل االعتداد بالفعل أي بسببه يكون 

  .الفعل معتداً به طاعة كان أو غريها
يعين أن الطهر يستفاد كونه من شرط الصحة للصالة وكذا سرت ..) منه الطهر(قوله 

    . العورة واستقبال القبلة
  َوَعـْزُوُه لالتفـاِق ُوِجــَدا   لوجوِب شرٌط يف اْألََداَوالشَّرُط يف ا

يعين أن كل ما هو شرط يف الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط يف 
األداء؛ ويزيد األداء باشرتاط التمكن من الفعل قاله القاضي بردلة؛ وعزوه أي هذا القول 

  .   لالتفاق وجد فقد حكي عليه السعد االتفاق
ٌة ِوفـاُق ذي الَوْجَهيـنِ وَ    للشَّرِع ُمْطَلقـاً ِبدوِن َمْيــنِ    ِصحَّ

يعين أن الصحة عند املتكلمني هي وفاق الفعل ذي الوجهني إلذن الشرع مطلقًا أي 
  .سواء كان الفعل ذو الوجهني عبادة أو معاملة بدون مٍني أي بدون كذب

وانتفاء املوانع وتارة خمالفًا له لفقد ووجهاه وقوعه تارة موافقًا للشرع جلمعه الشروط 
فال شرط أو وجود مانع خبالف ما ال يقع إال موافقًا للشرع كمعرفة اهللا عّز وجّل ورد الودائع 
    . يوصف بالصحة؛ ألن القاعدة عند العرب ال يصفون احملل بالشيء إال إذا كان قابًال لضده

  َط الَقَضا َمَدى الدُّهـورِ َأْن َيْسقُ    َويف العبـادِة لـَدى اُجلمهـورِ 
يعين أن الصحة يف العبادة عند مجهور الفقهاء هي سقوط القضاء مدى الدهور بأن ال 

فما وافق من عبادة ذات وجهني الشرع كصالة من ظن أنه متطهر مث . حيتاج إىل فعلها ثانياً 
  .تبني حدثه صحيحة عند املتكلمني باطلة عند الفقهاء

يها وال قضاء، وعلى الثاين ال إمث فيها لكن جيب فيها القضاء؛ فعلى األول ال إمث ف
وصرّح القرايف باالتفاق على أنه مثاب يف تلك الصالة املتبني فيها عدم الطهارة وحكى ابن 
الكاتب يف ذلك خالفاً؛ وقال عز الدين الشافعي ال ثواب إال فيما ال يفتقر إىل الطهارة  

  .    كالتسبيح والتكبري والدعاء



جيــدِ    يـُبـَْىن َعلى الَقَضــاِء بِاَجلديـدِ 
ُ
  أَْو أَوَِّل اَألْمِر لَـَدى امل

جيد بضم امليم أي املنعم للنظر يف 
ُ
يعين أن اخلالف يف تعريف الصحة مبين عند امل

  .األصول على اخلالف يف القضاء هل هو بأمر جديد أو باألمر األول
  . لثاين بىن الفقهاء مذهبهمفعلى األول بىن املتكلمون مذهبهم، وعلى ا

  أَْو َظنَّ َماموٍر لَـَدى ذي ُخْبـرِ    َوْهَي ِوفاقُـُه لِنَـْفـِس اْلْ◌أَْمــرِ 
يعين أن الصحة عند ذي خرب أي معرفة بالفن وهو تقي الدين السبكي وفاق أي 
 موافقة الفعل ذي الوجهني ملا يف نفس األمر عند الفقهاء، أو موافقته لظن املأمور عند
املتكلمني ، فهم متفقون على أن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهني للشرع لكن الفقهاء 
ا يف ظن املأمور، فكانت الصالة املذكورة  يعتربون املوافقة يف نفس األمر واملتكلمون يعتربو

  . صحيحة عند املتكلمني دون الفقهاء
ِة اْلَعْقِد يكـوُن األَثَــرُ       ِبِصحَّ

ر أي الثمرة كائنة بسبب صحة العقد أي ناشئة عنها ال عن غريها، يعين أن األث 
وليس املراد أنه مىت وجدت الصحة وجدت الثمرة ألن بيع اخليار صحيح وال ينشأ عنه قبل 

  .  متام عقده مثرة
    ُويف الفساِد عكُس هذا َيْظَهـر  

ه ألن النهي يعين أن فساد العقد يظهر فيه عكس هذا، وهو عدم ترتب أثر العقد علي
ويدل عند أيب . عندنا كالشافعية يدل على فساد املنهي عنه إال لدليل يدل على الصحة

حنيفة على الصحة، قال إذا اشرتى إنسان جارية شراء فاسدًا جاز له وطؤها وكذلك مجيع 
ا مطلقًا ولو باع ألف بيع وجب نقضه؛ قاله  العقود، وقال الشافعية حيرم عليه االنتفاع 

ايف وحنن خالفنا أصلنا وراعينا اخلالف يف املسألة فقلنا إن البيع فاسد يفيد شبهة امللك، القر 
  : فإذا حلقة أحد أربعة أشياء تقرر امللك بالقيم؛ وإىل ذلك أشار بقوله

  تـََعلُُّق اَحلقِّ َونـَْقـٌص يولَــفُ    إْن َملْ تكْن حواَلٌة أْو تـَلَــفُ 
لعقد الفاسد إن مل تكن حوالة سوق للمبيع أو تلف أي وحمل عدم ترتب الثمرة على ا

أي فوات لعينه أو تعلق حق به كرهنه أو إجارته أو نقص يف عينه، فإن كان واحد من هذه 



األربعة تقرر العقد وترتبت عليه مثرته، ويرتتب أيضاً على كون العقد الفاسد يفيد شبهة امللك 
      . ضضمان املبيع أي دخوله يف ضمان املشرتي بالقب

  َوِهَي أْن َيْسُقـَط االْقِتضــاءُ    ِكفايــُة اْلِعبـادِة اْإلجــزاءُ 
     أَِو السُّقوُط لِْلَقَضا 

يعين أن إجزاء العبادة هو كفايتها، وهي أي الكفاية سقوط االقتضاء أي طلب الشارع 
ل اإلجزاء مسقوط ملوافقته الشرع؛ وقيهلا من املكلف إلتيانه مبا خيرج به من عهدة التكليف 

  . القضاء
ويبىن على اخلالف من مات يف وسط الوقت وقد صلَّى صالة فاسدة فعلى أن اإلجزاء  
كفاية العبادة أي سقوط طلب الشارع هلا من املكلف تكون صالته الفاسدة غري جمزية لعدم 
منا سقوط طلب الشارع هلا عنه؛ وعلى أن اإلجزاء سقوط القضاء تكون جمزية ألن القضاء إ

  .يتوجه عند خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف وامليت ليس من أهل التكليف
ومعىن عدم سقوط طلب الشارع هلا من امليت على القول األول أنه يعاقبه على تركها 

  .     إذا ظن املوت وأخر إىل وسط الوقت
ٍة ِإْذ بِالعبـادِة خيَُ    َوَذا َأَخـصّْ                        ـصّْ ِمْن ِصحَّ

يعين أن اإلجزاء أخص من الصحة؛ إذ اإلجزاء خيص بالعبادة فال يوصف به غريها، 
ا العبادة واملعامالت، فيقال عقد صحيح وال يقال جمزي   . والصحة أعم منه، إذ توصف 

ُة الَقبوُل فيَها َيْدُخــلُ  ُقــلُ    َوالصِّحَّ   َوبـَْعُضُهْم ِلالْستِـواِء يـَنـْ
خل يف الصحة لشموهلا له فهي أعم منه؛ قال السبكي تصح وال يعين أن القبول دا

ما مرتادفان أي الصحة هي القبوليثاب عليها؛ وبعضهم ينقل     .لالستواء بينهما فيقول إ
ْطلــوبِ 

َ
ْجزاُء بِامل   َوقيَل َبْل َخيْتَـصُّ باملكتـوبِ    َوُخصَِّص اْإلِ

طلوب أي العبادة، واجبة كانت أو يعين أن اإلجزاء إثباتًا كان أو نفيًا خمصص بامل
مندوبة ال يتجاوزها إىل العقد املشارك هلا يف الصحة وإن كان عبادة حيث طلب، إذ املراد ما 

  . أصله التعبد، قال يف اآليات البينات، وهذا هو املشهور
  .   وقيل إن اإلجزاء خمتص باملكتوب أي الواجب من العبادة

ـَة بِالُبط   َوْهَو اْلَفسـاُد ِعْنَد َأْهـِل الشَّانِ    ــالنِ َوقابِـِل الصِّحَّ



يعين أن الصحة يقابلها البطالن، فهو خمالفة الفعل ذي الوجهني للشرع، وقيل يف 
  .العبادة عدم شقوط القضاء

  .  وهو أي البطالن الفساد عند أهل الشان أي الفن
  تفــادُ ما نـَْهيُـُه لِْلَوْصِف ُيس   َوخالـَف النعمـاُن فالفسـادُ 

ي  يعين أن النعمان أي أباحنيفة خالف يف تعريف الفساد اجلمهور؛ فالفساد عنده ما 
عنه لوصفه الالزم له كما يف صوم يوم النحر لإلعراض بصومه عن ضيافة اهللا تعاىل للناس 

ي عنه . واإلعراض ر داخل يف مفهومه. بلحوم األضاحي اليت شرعها والبطالن عنده ما 
  .الة بغري طهارةألصله كالص

صحَّ نذره فالباطل عنده ال اعتداد به، ويعتد بالفاسد؛ فلو نذر أحد صوم يوم النحر 
ألن املعصية يف فعله دون نذره، ويؤمر وجوبًا بفطره وقضائه ليتخلص عن املعصية ويفي 

       .    بالنذر، ولو صامه خرج من عهدة نذره ألنه أدى الصوم كما التزمه، فقد اعتّد بالفاسد
  َشْرعاً َهلَا باسم األداء قُرِنَــا   ِفْعـُل الِعبـادِة ِبَوقْـٍت ُعيـِّنَـا

يعين أن فعل العبادة كلها صالة أو صومًا أو حجًا يف وقتها املعني هلا شرعًا ملصلحة 
  .اشتمل عليها الوقت قرن ذلك الفعل باسم األداء أي يسمى أداءً 

له شرعًا عن وقتها املعني هلا عرفاً، وبقولنا فاحرتز بقوله بوقت عن القضاء، وبقو 
ملصلحة اخل عن تعيني الوقت ملصلحة املأمور به ال ملصلحة يف الوقت؛ كما إذا قلنا األمر 
للفور فإنه يتعني الزمان الذي يلي ورود األمر وال نصفه بكونه أداء يف وقته وال قضاء بعده  

حة هاهنا يف اإلنقاذ املأمور به سواء كان يف كمن بادر إلزالة منكر وإنقاذ أعمى، فإن املصل
  . هذا الزمان وغريه

وأما تعيني أوقات العبادة فنحن نعتقد أنه ملصاحل يف نفس األمر اشتملت عليها هذه 
الوقات، وإن كنا ال نعلمها فقد تلخص أن التعيني يف الفور يأيت لتكملة مصلحة املأمور به، 

  .       الفرق ويف العبادة ملصلحة يف الوقت فظهر
  ِلعاِضِد النَّـصِّ ُهَو اْلُمَعــوَّلُ    وَكونُُه ِبِفْعِل بعٍض َحيُْصــلُ 

يعين أن كون أداء الصالة خاصة حيصل بفعل بعضها يف وقتها املعني هلا شرعًا والباقي 
من "خارجه هو املعول عليه عند املالكية ألجل النص العاضد له، وهو حديث الصحيحني 



هل يكفي أقل من ركعة أو : ؛ واختلف املالكية"من الصالة فقد أدرك الصالة أدرك ركعة
البد من متام ركعة يف الوقت؟، قوالن، األول ألشهب والثاين هو املشهور، فتكون الصالة  

ا من قبيل الكل أي ال تتبعض   .    كلها أداء بناء على أ
ا يف الوقت وبعضها ويف استدالله على كون أداء الصالة حيصل بفعل بعضه: قلت

خارجه باحلديث املذكور نظر؛ ألنه وارد فيما حيصل به فضل اجلماعة ال فيما حيصل به 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد "األداء، والصواب أن يستدل حبديث 

وأما . ؛ ألن هذا احلديث هو الوارد فيما حيصل به األداء ويدرك به الوقت"أدرك العصر
فإمنا هو فيما تدرك به اجلماعة " من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة"حديث 

وحيصل به فضلها، فال داللة له على ما ذكر؛ فاستدالل الناظم به يف شرحه خطأ، وهو تابع 
  .فيه للمحلي فإين رأيته استدل به على ما ذكر، وذلك خطأ منهما

  كوُن خارِجـاً َقضـاءُ َوَمـا ي   َوقيـَل َمــا يف َوْقتِــِه أداءُ 
ما صلي يف وقته من الصالة أداء وما فعل : أي وقال بعض املالكية وهو سحنون

ا تتبعض   . خارجاً عن وقته قضاء بناء على أن الصالة من قيل الكلية ال من قبيل الكل أي أ
ا كلها  ويبىن على اخلالف حكم من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت؛ فعلى أ

ا أداء  ا أل من قبيل الكل أي ال تتبعض ال تقضي تلك الصالة، وعلى قول سحنون من أ
من قبيل الكلية أي تقبل التبعيض تقضي إذا مل حتض إال بعد خروج الوقت فتخلدت يف 

  .ذمتها
ا تقبل  :قلت وبناء القول بقضائها إياها على كون الصالة من باب الكلية أي أ

ا من باب الكل ، ألنه غري مبين!التبعيض مشكل جداً   عليه بل مبين على نقيضه، وهو كو
حيث وجب قضاء املفعول يف الوقت تبعًا للمفعول خارجه لعدم إمكان استقالله بدونه وإمنا 
ا ال تقضيها مبين  هو مبين على تغليب الواقع منها خارج الوقت على الواقع فيه؛ والقول بأ

، وهو مبين على أن الصالة من باب الكل، عى تغليب الواقع فيه على الواقع منها خارجه
  .فتأمل هذا فإنه نفيس مع أين مل أجده لغريي فيما طالعت من كتب األصول



وينبين على اخلالف أيضًا جواز االقتداء به يف بقية الصالة بعد خروج الوقت؛ وعلى 
ما تنوب عن القول باجلواز ينوي املقتدي القضاء ألن املشهور أن نية األداء والقضاء كل منه

    .      األخرى
  ِمْن َزَمـٍن ُمَضيَّـقاً ُمَوسَّعــاَ    َوالوقُت َما َقدَّرَُه َمْن َشَرَعــا

مضيقًا كان كصوم رمضان  ،يعين أن الوقت هو الزمان الذي قدره الشارع للعبادة
  .واأليام البيض أو موسعاً كزمن الصلوات اخلمس والوتر والفجر والعيدين والضحى

ومعىن كون األول مضيقًا أن الزمان والعبادة اليت هي الصوم مستويان أي ال  :قلت
ا  يزيد الزمن عليها فهو ضيق عليها؛ ومعىن كون الثاين موسعًا أنه يزيد على العبادة املأمور 

والوقت املقدر شامل للوقت األصلي والوقت التبعي كوقت أوىل . فيه فهو واسع عليها
موعتني مجع تقدمي موعتني مجع تأخري بالنسبة لألوىل ا . بالنسبة للثانية، ووقت ثانية ا

والوقت التبعي هو الذي ال يقدر أوًال بل ثانيًا عند عروض مسوغ اجلمع، فما مل يقدر له 
  .    زمان يف الشرع وإن كان فورياً ال يسمى فعله أداء وال قضاء

ُه اْلَقَضا َتَدارُكـاً ِلَمــا   الَّذي َأْوَجبَـُه َقْد علما َسْبـقُ    َوِضدُّ
يعين أن ضد األداء القضاء وهو فعل العبادة كلها خارج الوقت املقدر هلا شرعًا على 
املشهور حال كون ذلك الفعل تداركًا ملا أي لفعل قد علم سبق الدليل الذي أوجبه يف 

يف مجاعة مثًال  املؤداة يف الوقت إذا أعيدت بعده فخرج بقوله تداركًا الصالة. خصوص وقته
    .بناء على جوازه

     ِمَن اْألداِء واِجٌب َوَمـا ُمنِــعْ 
يعين أن األداء منه واجب وذلك إذا جرى السبب كدخول الوقت ) من األداء واجب(

مثًال ووجد الشرط كالطهارة فيجب حينئذ أداء الصالة فمن تركها عمداً مث فعلها بعد الوقت 
  .ا حقيقةفإطالق القضاء على فعله هذ

أي منه ما هو ممنوع كصوم احلائض يف رمضان، فإنه حيرم عليها، ) ما منع(منه ) و(
  .  فإذا صامت بعد رمضان فإطالق القضاء على صومها هذا جماز حمض والصحيح أنه أداء

    ْــع   َوِمْنُه َما فيِه اَجلواُز َقْد مسُِ



مضان إذا كان ال يهلكهما أي ومن األداء ما هو جائز كصوم املريض واملسافر يف ر 
فإنه جيوز هلما، فإذا تركاه مث صاما بعد رمضان فإطالق القضاء على صومها هذا جماز على 

  .  القول الصحيح لشدة التخيري هلما
     َواْجَتَمــَع اْألَداُء َواْلَقضــاءُ 

ما معًا كالصلوات اخلمس فإ ا يعين أن األداء والقضاء جيتمعان فتوصف العبادة 
ا املقدرة هلا، وتوصف بالقضاء إذا فعلت خارجها   .توصف باألداء إذا فعلت يف أوقا

    َُفــرُِد اَألداء   َورُبـََّمـــا يـَنـْ
ما ال يقضيان إذا خرج   أي فال توصف العبادة إال به كصالة اجلمعة والعيدين فإ

  . وقتهما
     َواتنفَيا قي النـَّْفـِل، 

ما، واملراد النفل الذي ال وقت ) يف النفل(لقضاء أي األداء وا) وانتفيا(  فال يوصف 
  . له

  َتْكريُرَها لو خارِجـاً إعــاَدهْ    َوالِعبــاَدهْ                     
     للُعـْذِر، 

يعين أن تكرير العبادة أي فعلها ثانياً يف الوقت بل ولو خارجه للعذر من فوات ركن أو 
أو لتحصيل مندوب كفضل اجلماعة، وهذا التكرير خمتص شرط وذلك ال خيتص بالوقت 

  .   بالوقت، يسمى ذلك التكرير إعادة
رَا   َوالرُّْخَصـُة ُحْكٌم ُغيـِّرَا             إىل ُسهولـٍة ِلُعـْذٍر قُــدِّ

     َمَع قيـاِم ِعلَّـــِة اْألَصلِـيِّ 
من صعوبة إىل احلكم الذي غري من حيث تعلقه باملكلف  :يعين أن الرخصة هي

كما إذا تغري من حرمة . سهولة لعذر قررا أي ثبت مع قيام علة أي سبب احلكم األصلي
   .ذلك الفعل أو الرتك إىل احلل له
. على حكمه األصلي كالصلوات اخلمس فال يسمى رخصةفخرج بالغري ما كان باقيًا 

املقتضي املنع من ذلك فال  وبالسهولة املتغري إىل صعوبة كاحلدود والتعازير مع تكرمي اآلدمي



وبالعذر ما تغري إىل سهولة ال لعذر كحل ترك جتديد الوضوء بعد حرمته فال . يسمى رخصة
  .  وخرج بقيام علة األصلي النسخ فال يسمى رخصة. يسمى رخصة

    ُِّرها َعزيـمــُة النَّبِــي   َوَغيـْ
أو تغري إىل صعوبة، أو إىل  ما مل يتغري أصالً : وهي يعين أن غري الرخصة عزمية النيب 

  .سهولة ال لعذر، أو لعذر مع عدم قيام سبب األصلي
  . والعزمية لغة القصد املصمم عليه. والرخصة لغة اللني واملساحمة والسهولة

     َوتِْلَك يف اْلَمْأذوِن َجْزمـاً تُوَجدُ 
كلف واجباً  يعين أن الرخصة توجد يف املأذون فيه إذنًا جزمًا بأن كان من فعل امل 

كأكل املضطر للميتة، وتوجد يف املأذون فيه إذناً غري جازم بأن كان سنة كالقصر يف السفر، 
  .واألصل فيه للمنع للغررأو مباحاً كالسََّلم الذي هو بيع موصوف يف الذمة 

    َُوَغْيـرُُه فيــِه َهلــْم تـََردُّد  
هل يكون متعلق : فيه خالفيعين أن غري املأذون فيه بقسميه من مكروه وحرام   

الرخصة أو ال؟، فلذا اختلف يف العاصي بسفره هل يباح له الرتخص أم ال بناء على 
هل البغي والعدوان يف نفس األكل : غري باغ وال عاداختالف املفسرين يف قوله تعاىل 

  للميتة أو يف السبب املوصل إىل االضطرار الذي هو السفر؟
  .لى الثاين الفعلى األول يرتخص له، وع

  هل يباح له الرتخص أو ال؟: واختلف يف الصائد للهو على املشهور وهو الكراهة
والعزمية تنقسم إىل األحكام اخلمسة وخصَّها ابن احلاجب بالواجب، والقرايف به 

  . وباملندوب
َا َجتي ِلَما ُأْخـرَِج ِمـنْ    َأْصٍل ِمبُْطَلِق اْمِتناِعــِه َقِمـنْ    َوُرمبَّ

 أن الرخصة رمبا جتيء أي تطلق على ما خرج أي املستثىن من أصلي كلي جدير يعين
مبطلق امتناع املخرج، أي يقتضي امتناعه مطلقاً، أي سواء كان لعذر شاق أم ال كالسََّلم 

   .  قاله حلولو. وضرب الدية على العاقلة والقراض واملساقاة وبيع العرية وحنو ذلك
ليـلُ    اْلُوصــولُ َوَما ِبِه لِْلَخبَــرِى    بَِنظَــٍر َصــحَّ ُهَو الدَّ



الشيء الذي به الوصول أي التوصل للخرب أي للمطلوب اخلربي بسبب النظر يعين أن 
  الصحيح فيه هو املسمى بالدليل؛ 

وصحة  .واملراد التوصل بالقوة فقد ال ينظر يف الدليل وال خيرجه ذلك عن كونه دليًال 
ا إىل املطلوب وهي املسماة  النظر بأن ينظر فيه من ا أن ينتقل الذهن  اجلهة اليت من شأ

والنظر هنا الفكر ال بقيد املؤدي إىل علم أو  .واخلربي ما خيرب به من كالم مفيد .وجه الداللة
  .ظن

وباخلربي . مطلوب خربيفاحرتز بالصحيح عن الفاسد فإنه ال ميكن التوصل به إىل 
  .مطلوب تصوريعن احلد فإنه يتوصل به إىل 

 أقيموا الصالةوالدليل قطعي كالعامل لوجود الصانع، وظين كالنار لوجود الدخان، و
ا   .لوجو

وجه الداللة احلدوث يف األول واإلحراق يف الثاين واألمر يف الثالث؛ تقول العامل 
فالنار حادث وكل حادث له صانع فالعامل له صانع؛ والنار شيء حمرق وكل حمرق له دخان 

   .أمر لصالة وكل أمر بشيء لوجوبه فالصالة واجبة أقيموا الصالةهلا دخان؛ و
  َظنِّ ِحبُْكٍم َأْو ِلِعْلٍم ُمْسَجــالً    َوالنََّظُر املوِصُل ِمْن ِفْكــٍر ِإَىل 

يعين أن النظر هو الفكر املوصل إىل ظن حكم أو إىل علم مطلقاً، أي سواء كان علماً 
  .حبكم أو بذات
لتعريف النظر الصحيح القطعي والظين والفاسد فإنه يؤدي إىل علم أو ظن ومشل ا

ومنهم من ال يستعمل التأدية إال فيما يؤدي بنفسه قاله احمللي؛ وأورد . بواسطة اعتقاد أو ظن
وأجيب بأن ما قيل فيه ذلك . عليه أن النظر الفاسد ال يؤدي إىل علم بل يستلزم اجلهل

       .      الف ما هناخال عن االعتقاد والظن خب
  َوَمْعـُه َتْصديـٌق َوذا ُمْشَتِهـرُ    اِالْدراُك ِمْن َغْريِ َقضـا َتَصـوُّرُ 

يعين أن اإلدراك أي وصول النفس إىل املعىن بتمامه من غري قضاء أي من غري حكم 
  .معه من إيقاع النسبة أو انتزاعها تصور أي هو التصور

  .أي مع احلكم تصديق أي هو التصديقواإلدراك للنسبة وطرفيها معه 
  أي تفسري التصديق مبا ذكر هو املشهور، وقيل التصديق احلكم وحده، ) وذا مشتهر(



فالبد من تقدم التصورات الثالث تصور احملكوم عليه واحملكوم به والنسبة على احلكم؛  
اكها، كإدراك كما البد من تقدم إدراك طريف النسبة الذين مها احملكوم به وعليه على إدر 

اإلنسان والكاتب وكون الكاتب تابتًا لإلنسان وإيقاع أن الكاتب ثابت لإلنسان أو انتزاع 
  .     ذلك أي نفيه

  ِعْلماً،   َجازُِمــُه دوَن تـََغيُّـٍر ُعلِـمْ 
يعين أن جازم القضاء الذي هو احلكم دون تغري أي الذي ال يقبل التغري لكونه ثابتاً 

  .أو العادة علم علماً أي يسمى علماً باحلس أو العقل 
قال الشيخ زكرياء أو مانعة خلو إذ قد يكون ثابتًا باحلس والعقل معًا كالتواتر، أو 
باحلس والعادة معًا كالعلم بأن اجلبل حجر ممن شاهده، واحلس يشمل الظاهر والباطن  

  .     كعلمك جبوعك وعطشك وحنو ذلك من الوجدانيات
           َُقِســمْ َوَغيـْر   ُه اْعِتَقاٌد يـَنـْ

     ِإَىل َصحيٍح ِإْن َيُكْن َتطَابُــقُ 
  .يعين أن غري احلكم اجلازم الغري القابل للتغري يسمى اعتقاداً ) وغريه اعتقاد(

يعين أن االعتقاد ينقسم إىل صحيح ) إىل صحيح إن يكن تطابق. ينقسم (واالعتقاد 
  .كاعتقاد املقلد أن الضحى مندوب  إن يكن تطابق أي إذا كان مطابقاً للواقع

للمقلد االعتقاد، والدليل إمنا يفيد للمجتهد الظن وهو وال إشكال يف إفادة التقليد 
تهد ينظر يف األدلة املتعارضة  أضعف من االعتقاد؛ والفرق أن املقلد خال من املتزامحات، وا

فإنه يأنس مبعتقده فال يزال  فغاية ما يتم له ترجيح أحد اجلانبني على اآلخر خبالف املقلد
   .  يقوى عنده

  
    ُأَْو فاِسـٍد ِإْن ُهـَو َال يُوافِـق  

الواقع كاعتقاد ) ال يوافق(أي االعقاد ) إن هو(أي وينقسم إىل فاسد ) أو فاسد(
  .الفالسفة قدم العامل

ِه َأْو مَ    َوالَوْهُم َوالظَّنُّ َوَشكٌّ َما اْحَتَملْ    ا اْعتَـَدلْ ِلرَاِجٍح أَْو ِضدِّ



يعين أن احلكم غري اجلازم بأن كان معه احتمال نقيض احملكوم به من وقوع النسبة أو 
  .عدم وقوعها ينقسم إىل وهم وظن وشك

  .فالوهم هو احلكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتماًال راجحاً 
  .بالشيء مع احتمال نقيضه احتماال مرجوحاً  والظن هو احلكم

  .نقيضه احتماًال معتدًال معهيء مع احتمال والشك هو احلكم بالش
فاألول كاحتمال غلط العدل أو كذبه يف خربه، والثاين كاحلكم بصدق خرب العدل، 

هول إذا مل يرتجح منه أحد الطرفني   .والثالث كاحلاصل من خرب ا
ألنه اعتقاد أن يتقاوم سببهما، وقيل إن الشك والوهم فالشك خبالف ما قبله حكمًا 

  .يف الوقوع وعدمه ، إذ الوهم مالحظة املرجوح، والشك الرتددمن التصديقليسا 
أن الشاك حاكم جبواز كل من النقيضني بدًال عن اآلخر، وأن املتوهم حاكم : واجلواب

  .بالطرف املرجوح حكماً مرجوحاً 
والتحقيق يف الشاك أنه إن نشأ شكه عن تعارض األدلة فهو حاكم بالرتدد، أو لعدم 

فعلى أن . هل يعد قوًال أو ال؟: هو غري حاكم؛ وهلذا اخلالف اختلف يف الوقفالنظر ف
  . الشك حكم يكون الوقف قوًال، وعلى أنه ليس حبكم فالوقف ليس بقول

واألصل اتباع الظن مطلقًا حيث ال يشرتط العلم ما مل يرد يف الشرع : قال األبياري
على الظن صدقه، وهذا مما قدم فيه منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة الواحد وإن غلب 

العتبار إال يف النادر كنضح من شك يف إصابة النجاسة وغسل وأما الشك فساقظ ا النادر؛
      .       اليدين عند القيام من النوم وقد صرح املغريب مبنع اتباع الوهم

  َجـْزماً،   َوالِعْلُم عنـَد اْألَْكَثريَن َخيتِلفْ 
ث خيتلف عند أكثر املتكلمني أي يتفاوت يف جزئياته يف اجلزم؛ إذ يعين أن العلم احلاد

بربه ال  العلم مثًال أن الواحد نصف االثنني أقوى من العلم بأن العامل حادث، وعلم النيب 
يساوي علم غريه وكذا غريه من األنبياء، وبعض املؤمنني يف العرفان أقوى من بعض، قال 

  "    ت يقيناً لو كشف الغطاء ما ازدد: "علي 
             َْوبـَْعُضُهـْم بِنَـْفِيِه ُعِرف  



يعين أن بعض املتكلمني عرف بنفي التفاوت للعلم يف اجلزم، إذ حقيقته الكشف 
فليس بعض جزئياته وإن كان ضروريًا أقوى من بعض وإن كان نظريًا سواء قلنا باحتاد العلم 

  .عند تعدد املعلوم أو بتعدده
َا لَـهُ  َحقِّــقِ  َوِإمنَّ

ُ
  تـََفــاُوٌت ِحبََسـِب التـََّعلُّـقِ    لَـدى امل

يعين أن من نفى التفاوت عن العلم يف نفسه وهم احملققون إمنا يكون له التفاوت 
عندهم حبسب التعلق باملعلومات، إذ العلم صفة واحدة متعلقها وهو املعلومات متعدد فال 

  .بثالثة أشياء والعلم باثننييتفاوت إال بكثرة املتعلقات كما يف العلم 
     :تعلقات مبين على ما أشار إليه بقولهوتفاوته بكثرة امل

ـاٍد ُمْنَحتِـمْ  ٍد ِلَمْعـلوٍم ُعلِـمْ    ِلَما لَـُه  ِمِن احتِّ   َمـَع تـََعـدُّ
يعين أن تفاوت العلم بكثرة املتعلقات كائن ألجل ما علم من وجوب احتاد العلم مع 

لو تعلمون ما أعلم : "إىل التفاوت بكثرة املعلومات بقوله د أشار تعدد املعلوم، وق
، إذ لو قصرت اإلشارة إىل التفاوت يف العلم الواحد لكانت "لضحكتم قليًال ولبكيتم كثرياً 

إىل التفاوت حبسب الغفالت بقوله يف  وأشار النيب ". لو تعلمون كما أعلم"العبارة 
  " عندي لصافحتكم املالئكة يف الطرق لو تدومون كما تكونون"حديث مسلم 

  َهْل يـَْنَتمـي إليهما اإليـمـانُ    يـُبـَْىن َعَلْيـِه الزَّيْـُد َوالنـُّْقصـانُ 
يعين أن اخلالف يف تفاوت العلم بنفسه يف القوة واجلزم يبىن عليه اخلالف يف اإلميان 

إىل األعمال فال شك أنه أما بالنظر . هل ينسب إىل الزيد والنقصان أو ال؟: مبعىن التصديق
  . يزيد بزيادة األعمال وينقص بنقصها

ْحمودِ 
َ
  ُهَو انِْتفـاُء الِعْلـِم بِاْلَمْقصـودِ    َواجلَْْهُل َجا يف اْلَمْذَهِب امل

يعين أن اجلهل جاء يف املذهب احملمود أنه انتفاء العلم باملقصود أي مبا شأنه أن يقصد 
اجلهل البسيط، أو علم على خالف هيئته يف الواقع ويسمى ليعلم بأن مل يعلم أصًال ويسمى 

  .اجلهل املركب، ألنه جهل الشيء وجهل أنه جهله
وخرج باملقصود عدم العلم باألرضني السفلى والسماوات العلى مثًال، فال يسمى انتفاء 

  .   العلم به جهالً 
  ـُه اْكِتنـانُ َوالِعْلُم يف السَّْهِو لَ    َزواُل َمـا ُعلِـَم قُـْل ِنسيانُ 



يعين أن زوال املعلوم عن احلافظة حبيث حيتاج إىل حتصيل جديد يسمى نسياناً؛ 
واملعلوم يف حال السهو له اكتنان أي غيبة عن احلافظة فقط فهو الذهول عن املعلوم احلاصل 

  . فيتنبه له بأدىن تنبيه
ْستَـْهـَجنُ َوَغْيـرُُه اْلقَ    َما رَبُّنا َملْ يـَْنـَه َعْنـُه َحَسـنُ 

ُ
  بيـُح َوامل

يعين أن احلسن مع قطع النظر عن كونه فعل املكلف خصوصًا هو ما مل ينه عنه ربنا 
مما أذن فيه واجبًا كان أو مندوبًا أو مباحاً، ومن فعل غري املكلف كالساهي والنائم والبهيمة 

  .يحوالصيب بالنسبة إىل الواجب واحملرم على الصحيح أو مطلقاً على غري الصح
هذا هو احلسن الشرعي وغريه أي غري الذي مل ينه عنه وهو املنهي عنه هو القبيح 

وقيل احلسن املأذون فيه والقبيح املنهي عنه ولو . واملستهجن واملكروه واحملرم وخالف األوىل
  .بالعموم

وعليه يكون فعل غري املكلف واسطة ألنه غري مأذون فيه وال منهي عنه، وقال إمام 
ليس املكروه قبيحًا ألنه ال يذم عليه وال حسنًا ألنه ال يسوغ الثناء عليه خبالف : احلرمني

    .    املباح فإنه يسوغ الثناء عليه، وجعله بعضهم واسطة ألن احلسن عنده ما أمر بالثناء عليه
  َكَحاِئٍض َوَمـَرٍض َوَسَفــرِ    َهْل جيَُِب الصَّوُم َعَلى ذي الُعْذرِ 

رمضان على صاحب العذر أي املعذور حال عذره إذا انعقد سبب أي هل جيب صوم 
ثناء يف أ الوجوب عليه بأن طرأ له العذر من حيض أو مرض أو سفر أو سكر أو إغماء

  .؟أي هل يوصف ذلك الشيء الذي جاز تركه بالوجوب رمضان أو قبله واستمر بعده؟،
ؤتى له بدال من الفائت ألن ذا العذر جيب عليه القضاء بقدر ما فاته، فكان املـ  

فمن والبدل واجب، فدل على أن الفائت واجب وإال مل يكن بدًال عنه؛ ولقوله تعاىل 
، وجواز الرتك هلم لعذرهم الثابت يف املريض وهؤالء شهوده شهد منك الشهر فليصمه

ويف احلائض  ،ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخرواملسافر بقوله تعاىل 

   )١(إلمجاع ـبا
أو ال يوصف بالوجوب حني العذر، وإال كان ممتنع الرتك، وقد ثبت جوازه، فلو ثبت 

  .أنه مع ذلك ممتنع الجتمع النقيضان

                                                 
  .هذه الفقرة اعرتاضية  )١(



وأجيب . بأن املنايف للوجوب هو جواز الرتك مطلقاً ال جوازه حني العذر فقط: وأجيب
فوجوب الصوم له سبب عن األول بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر ال مطلقاً، 

ومانع وال يتحقق الوجوب إال بوجود سببه وانتفاء مانعه وهو العذر املذكور؛ فاالستدالل 
؛ وبأن وجوب القضاء بقدر ما فات املشعر باآلية على الوجوب حني العذر غري صحيح

قاله . بالبدلية ال يتوقف على سبق نفس الوجوب بل يكفي فيه سبق إدراك سبب الوجوب
      . يات البيناتيف اآل

  َوضعفـه فيـه َلَدْيِهـُم َوَضحْ    ُوجوبُُه يف َغْريِ اَالوَِّل َرَجــحْ 
. يعين أن وجوب الصوم يف غري العذر األول أي حال املرض والسفر رجح عند املالكية

  .قاله ابن رشد يف املقدمات
ح عند وضعفه أي وجوب الصوم فيه أي يف حال العذر األول الذي هو احليض وض

  .املالكية
وإمنا رجحوا وجوبه يف حال املرض والسفر ألن املريض واملسافر إذا تكلفا الصوم  :قلت

أجزأمها وكان أداًء، فلو كان غري واجب عليهما حينئذ ملا أجزأمها ألن النفل ال جيزئ عن 
تم وأن تصوموا خري لكم إن كنالفرض؛ والدليل على أنه جيزئهما إذا تكلفاه قوله تعاىل 

وإمنا رجحوا عدم وجوبه يف حال احليض ألن احلائض ال جيزئها صوم رمضان إذا . تعلمون
صامته ألنه حمرم عليها حينئذ، واحملرم على الشخص غري واجب عليه، إذ ال ميكن أن يكون 

  .        الشيء واجباً وحمرماً على شخص واحد يف حال واحد
ِه ِلقائـٍل بِـِه بَــداأَ    َوُهَو يف ُوجوب َقْصـٍد لِـْألَدا   ْو ِضـدِّ

يعين أن اخلالف بدا أي ظهرت مثرته عند القائل به أي بوجوب الصوم حال العذر يف 
  .نية األداء أو القضاء عند اإلتيان بالبدلوجوب قصد األداء أو ضده أي وجوب 

فعلى أن الفائت واجب حني العذر ينوي القضاء؛ وعلى أنه غري واجب حينئذ ينوي 
ذهب اجلمهور إىل أن الفعل يف الزمان الثاين قضاء ألن : قال يف اآليات البينات. داءاأل

املعترب يف وجوب القضاء سبق الوجوب يف اجلملة ال سبق الوجوب على ذلك الشخص 
  .   بعينه؛ فعلى هذا يكون فعل املريض واحلائض وحنومها قضاء

  االَنِْبيَـا َوَربُّ الَفْضلِ  باِعـثُ    َوَال ُيَكلِّـُف ِبَغْيــِر اْلِفْعـلِ 



يعين أن اهللا تعاىل باعث األنبياء ورب الفضل ال يكلف أحداً بغري الفعل أي ال يكلفه 
والفعل ظاهر . إال بفعل بناء على امتناع التكليف باحملال ألن غري الفعل غري مقدور للمكلف

وَذْر، والتكليف باالعتقادات  يف األمر ألنه مقتٍض للفعل غالباً، ومن غري الغالب َكْف ودَعْ 
ا كإلقاء الذهن وصرف النظر  اليت هي من الكيفيات النفسانية دون األفعال تكليف بأسبا

  .    وتوجيه احلواس
     َفَكفَُّنا بِالنـَّْهِي َمْطلـوُب النَّبِـي

  .منا بالنهي هو كفنا أي تركنا للمنهي عنه يعين أن مطلوب النيب 
    ٌْل يف صحيِح املْذَهبِ َوالَكفُّ ِفع  

  .أي القول الصحيح يف املذهب أي مذهب مالك ألنه حيصل بضد املنهي عنه
َهــجِ    َوَسْرُدَها ِمْن بـَْعِد ذا البَـْيِت جيَِي   َلُه فُروٌع ذُِكرْت يف اْلَمنـْ
هل هو فعل أم ال؟ تنبين عليه فروع ذكرت يف املنهج، : يعين أن اخلالف يف الكف

     :وإليها أشار بقوله. من بعد ذا البيت جييروع وسردها أي الف
  َو َعَمٍد َرْسـٍم َشَهـاَدٍة،   ِمْن ُشْرٍب اَْو َخْيٍط ذََكاٍة َفْضِل َما

. إشارة إىل من عنده فضل طعام أو شراب فلم يعطه مضطرًا حىت مات: فشرب
. ىت ماتإشارة إىل من عنده خيط فطلبه منه من به جائفة خييطها به فمنعه ح: وخيط
: وفضل ما .له وأمكنته تذكيته فرتكه حىت ماتإشارة إىل من مّر بصيد مل تنفذ مقات: وذكاة

: وعمد .إشارة إىل من عنده فضل ماء وجلاره زرع خياف عليه فلم ُميَكِّنه منه حىت هلك الزرع
ا فلم يفعل إشارة إىل من عنده عمد فطلبها منه صاحب جدار خاف سق وطه ليدعمه 

ا حىت تلف حقه: ورسم شهادة .طحىت سق   .إشارة إىل من أمسك وثيقة حق عن ر
  .       فعلى أن الكف فعل يضمن الكاف يف املسائل الست وعلى أنه ليس بفعل ال يضمن

                              َوَمـا  
  َخـَذاُمَفرٌِّط يف الَعْلِف َفاْدِر اْلَمأْ    َعطََّل نَاِظٌر َوذو الرَّْهـِن َكـَذا

إشارة إىل ما عطل ناظر اليتيم من ربعه أو جنانه أو أرضه فلم : قوله ما عطل ناظر
ن من كراء : وذو الرهن. ُيْكرِِه مع إمكانه أو ترك األرض حىت تبورت إشارة إىل ما عطل املر



 إشارة إىل من دفعت إليه دابة بعلفها وقيل له اعلفها أو اسقها: ومفرط. الرهن ولكرائه بال
  .حىت أرجع إليك فرتك علفها وسقيها حىت ماتت

فعلى أن الكف فعل يضمن الكاف يف املسائل الثالث، وعلى أنه ليس بفعل ال 
   . يضمن

ُهَهــا ِممَّا ُعلِــمْ    وََكالَِّيت ُردَّْت ِبَعْيٍب َوَعــِدْم    َولِيـَُّها َوِشبـْ

. ففلس وليها )١(اكتةيعين أن ذات العيب إذا زوجها وليها القريب وهي حاضرة س
فعلى أن الكف فعل يرجع الزوج عليها بالصداق، وعلى أنه ليس بفعل ال يرجع عليها 

  . بشيء
وشبهها أي هذه املسائل من كل مسألة مندرجة حتت هذا األصل مما علم جريان 

  .اخلالف فيها، كمن قتل شاهي حق فيغرم احلق على األول دون الثاين
  بِالِفْعـِل ِلإلْعالِم قَـْد ُحتَقَِّقـا   ْقِت َقْد تـََعلََّقـاَواَألْمُر قـَْبـَل اْلوَ 

يعين أن األمر وسائر أقسام التكليف يتعلق عند اجلمهور بفعل املكلف قبل مباشرته له 
قبل دخول الوقت حال كونه لإلعالم أي معلمًا به املكلف أي بأنه جيب عليه إذا دخل 

   .الوقت
لْــزاِم    َحاَل التـََّلبُّـِس َوقـْوٌم فَــرُّوا   َيْسَتِمــرُّ َوبـَْعـُد ِلْإلِ

أي ملزمًا للمكلف؛ ) لإللزام(أي بعد دخول الوقت حال كونه ) بعد(ويتعلق به أيضًا 
والفرق بني التعلقني أن مقصود األول اعتقاد وجوب إجياد الفعل عند حصول سببه، 

فإجياد الفعل قبل اعتقاد وجوبه غري   .ومقصود الثاين االمتثال وهو ال حيصل إال بكل منهما
كاف يف اخلروج من العهدة، واعتقاد الوجوب من غري إجياد الفعل كذلك، فالبد معه من 

  .اإلجياد
حال (خطاب اهللا تعاىل متعلقًا باملكلف على سبيل اإللزام عند األكثر ) ويستمر(
منهم إمام احلرمني والغزايل  من األصوليني) وقوم(أي تلبسه بالفعل إىل أن يفرغ منه؛ ) التلبس

أي ذهبوا إىل انقطاعه حال التلبس أي املباشرة خوف طلب حتصيل احلاصل وهو ) فروا(
  .عبث ال فائدة فيه

                                                 
  هل يوجد كالم ناقص هنا؟ )١(



بأن الفعل ذا األجزاء كالصالة ال حيصل إال بالفراغ منه النتفائه بانتفاء جزء : وأجيب
  .منه

لف لإللزام إال بدخول وقت وعلى أن األمر وسائر أقسام التكليف ال يتعلق باملك
  :لزومه

     فـََلْيَس ُجيْزِي َمْن لــَُه يـَُقـدِّمُ 
أي املكلف به الذي قدمه على وقت ) من له يقدم(فعل املأمور به أي ال) فليس جيزي(

        . لزومه ألنه آت بغري ما أمر به، فال تربأ ذمته منه إلتيانه به يف غري وقته املأمور به فيه
    ََلْيِه دوَن َحظْـٍر يـُْقــِدمُ َوَال ع  

أي وال يقدم عليه أي الفعل املأمور به قبل وقته إقداماً دون حظر أي منع أي ال جيوز 
  .له أن يفعل املأمور به قبل وقته بل حيرم عليه ذلك

     ، )١(َوَذا التـََّعبُّـدُ 

على وقته هو أي وهذا الذي ال جيزء إن قدم على وقته وال جيوز اإلقدام على تقدميه 
  . التعبد أي املتمحض للعبادة كالصالة والصوم

  لِْلِفْعِل َفالتـَّْقدُمي فيـِه ُمْرَتَضـى   َوَما َمتَحََّضـــا             
يعين أن املأمور به املتمحض للفعل أي املفعولية أي الذي ليست فيه شائبة التعبد  

وإمنا ارتضي جلوازه . بل وقت لزومهكأداء الديون ورد الودائع والغصوب يرتضى تقدميه ق
  .وإبرائه الذمة ما مل يشتمل التقدمي على أمر حمرم كضع وتعجل، وحط الضمان وأزيدك

بكالم ...) فليس جيزي(وقد شرح سيدي عبد اهللا البيت قبل هذا وهو قوله : قلت
لتكليف ال يقتضي أن عدم إجزاء تقدمي الفعل املأمور به قبل وقته وعدم جوازه مبين على أن ا

يتوجه على املكلف قبل املباشرة؛ وعندي أنه خطأ، والظاهر عندي أن عدم إجزاء التقدمي 
وعدم جوازه مبين على أن التكليف ال يتوجه على املكلف إلزامًا إال بعد دخول وقته املؤقت 
له شرعاً، ألن هذا األصل هو الذي يصح إنتاج احلكم املذكور منه، وأما كون التكليف 

ه على املكلف قبل املباشرة فال يتنج منه عدم إجزاء التقدمي املذكور وعدم جوازه، يتوج
  .ولذلك شرحت البيت مبا ظهر يل وصح عندي وتركت كالم سيدي عبد اهللا فيه

                                                 
  )وذا التعبدي(يف ن م  )١(



وعلى ما ظهر يل وشرحت به البيت درج الفقيه احملرر أبو العباس أمحد حلولو يف 
واألمر هند اجلمهور يتعلق : "ابن السبكي شرحه املسمى بالضياء الالمع فقال عند قول

ومقتضاه أن ما أتى به : ما نصه" بالفعل قبل املباشرة بعد دخول وقته إلزاماً  وقبله إعالماً اخل
املكلف من املأمورات قبل وقته فهو آت بغري ما لزمه، واآليت بغري ما لزمه ال تربأ ذمته مما لزمه 

  .يظهرعلى مقتضى األصول إال ما خرج بدليل 
لكن ميكن أن يكون ما يف . فقد أنتج احلكم املذكور من األصل الذي أنتجناه منه

نشر البنود من اخللل حاصل من الكاتب ال من املؤلف ألن ما بأيدينا من نسخ نشر البنود 
       . قليل

  َففيِه ُخْلٌف دوَن نصٍّ قْد ُجِلبْ    َوَما إىل هذا َوهـَذا يـَْنَتِســبْ 
أمور به املنتسب إىل هذا أي التعبد بأن كانت فيه شائبته وإىل هذا أي يعين أن امل

هل يلحق : الفعل بأن كانت فيه شائبة املفعولية كالزكاة والوضوء ففيه خلف بني األصوليني
أو بالثاين؟ فيكون تقدميه . باألول؟ فيكون تقدميه على وقت لزومه ممنوعًا وغري مربئ للذمة

  .اء على تغليب إحدى الشائبتني على األخرىجائزاً مربءاً للذمة بن
وهذا إذا كان ما ذكر دون نص أي دليل يدل على جواز تقدميه وإبرائه للذمة؛ فإذا 

  . ورد نص على ذلك كالوضوء جاز تقدميه وأجزأ فيصلي به بعد دخول الوقت ما شاء اتفاقاً 
ـــهُ    بُّــٍس ُمْنَتبِــهُ ِإالَّ لَـَدى تـَلَ    َوقاَل إنَّ اْألَْمـَر َال يـَُوجَّ

أي قال بعض األصوليني منتبه أي ذو انتباه أي فطنة إن األمر وغريه من أقسام 
التكليف ال يوجه أي ال يتعلق بفعل املكلف إلزامًا إال لدى تلبس أي إال عند مباشرة 

إن  ورّد عليه عدم العصيان برتك ما أمر به إذا قلنا. املكلف له ألنه ال قدرة له عليه حينئذ
  األمر ال يتوجه إال عند املباشرة؛ 
  : وجوابه ما أشار إليه بقوله
لَـُه َعـَلى التـََّلبُّــسِ    بِالَكفِّ َوْهَي ِمْن أََدقِّ اُألُسـسِ    َفاللَّْوُم قـَبـْ

أي فاجلواب أن اللوم قبل التلبس بالفعل مرتب على التلبس بالكف عن الفعل، وذلك 
ي عن تركهالكف منهي عنه، ألن األمر بال واعرتض هذا التعليل بأنه ال يفيد . شيء 



املطلوب وهو أن الكف منهي عنه ألن النهي يتوقف على وجوب األمر وهو متوقف على 
  .وجوب التعلق اإللزامي وهو هنا منتف فينتفي األمر فينتفي النهي وهو نقيض املطلوب

ني أي األصول بضمت) األسس(أي أغمض ) من أدق(أي هذه املسألة ) وهي(قوله 
  .        مع قلة جدواها

ْمثُ ِبُشروٍع َقْد َحَصـلْ    َوِهَي يف فـَْرِض الِكفايَـِة فـََهـلْ    َيْسُقُط اْإلِ
ا املتقدمة وهي اخلالف يف التكليف هل يستمر بعد ) وهي( أي فائدة املسألة ومثر

  ؟؛ املباشرة أو ينقطع
ا تظهر  قد (فيه ) بشروع(عن الباقني ) مثيسقط اإل. يف فرض الكفاية فهل (ومثر

من بعض املخاطبني بفرض الكفاية بناء على انقطاع التكليف به بالشروع فيه، أو ال ) حصل
  .يسقط عنهم اإلمث إال بالفراغ منه بناء على استمرار التكليف بعد الشروع

هل يتوجه على : فظاهر كالم الناظم بناُء هذا احلكم على اخلطاب يف التكليف :قلت
املكلف قبل التلبس أي املباشرة أو ال يتوجه عليه إال بعد تلبسه بالفعل املأمور به حيث رتبه 

ألن احلكم املذكور مبين على . عليه يف النظم، وصرح ببنائه عليه يف نشر البنود وهو خطأ
    اخلالف يف التكليف هل يستمر بعد املباشرة أم ينقطع؟  

سقط اإلمث بشروع بعض املخاطبني بفرض الكفاية فعلى أنه يستمر بعد املباشرة ال ي
  . فيه عن الباقني؛ وعلى أنه ينقطع يسقط عنهم اإلمث بشروع البعض فيه

أو انقطاعه ألنه وقد شرحت البيت ببناء احلكم على استمرار التكليف بعد املباشرة 
هل : فهو الظاهر والصحيح عندي؛ وأما األصل الذي بىن الناظم عليه اخلالف يف التكلي

يتوجه على املكلف قبل املباشرة أو ال يتوجه إال بعدها؟ فإنه ال ينتج هذا احلكم وال ميكن أن 
. يبىن عليه؛ إذ قد نصَّ أمحد بن حلولو يف الضياء الالمع على أن هذا األصل ال ينتج شيئاً 

و، مع أن وإمنا املنتج األصل الذي بنينا عليه اخلالف يف احلكم املذكور كما بناه عليه حلول
الناظم ملا صرح يف الشرح ببناء احلكم على أصله املذكور نسب ذلك حللولو فلعله حصل له 

  .  اخللل يف فهم كالمه فأخطأ يف اختصاره وكيفية النقل منه
نــاً ُمصيـبُ    ِلِالْمِتثــاِل َكلَّـَف الرَّقيـبُ    َفموِجـٌب َمتَكُّ



م اختلفوا يف فائدة التكليف ي االمتثال فقط؟ أو هي مرتددة بني هل ه: يعين أ
  االمتثال واالبتالء؟

فعلى أن اهللا الرقيب إمنا كلف باالمتثال فموحب متكنًا مصيب أي فمن يوجب 
التمكن من إيقاع الفعل يف توجه التكليف بأن جيعله شرطًا فيه مصيب أي موافق للصواب 

  .   إذ ال ميكن االمتثال إال به

نَـهُ    َشْرُط َمتَكٍُّن َعَلْيـِه انـَْفَقــَدا    بْتِـال تَـَردَّداَواالِ  )١(أَْو بـَيـْ

أي وعلى أن فائدة التكليف مرتددة بني االمتثال واالبتالء فتكون تارة لالمتثال فقط 
  .هل يهتم ويعزم على العمل فيثاب أو يعزم على الرتك فيعاقب؟: وتارة لالبتالء أي االختبار

  .قد أي عدمفشرط التمكن على هذا القول انف
قال حلولو واحلق الثاين وأن التمكن إمنا هو شرط يف إيقاع الفعل ال يف توجه 

   . التكليف
  َمـْع ِعْلِم َمْن أُِمَر بِالذي اْمتَـنَـعْ    َعَلْيِه َتْكليٌف َجيـوُز َويـََقــعْ 

     يف ِعْلِم َمْن أََمـَر 
تالء وأن التمكن من االمتثال أي وعلى أن فائدة التكليف مرتددة بني االمتثال واالب 

ليس بشرط يف توجه التكليف جيوز التكليف ويقع شرعًا مع علم من أمر أي يقع معلوماً 
للمأمور إثر مساعه األمر الدال على التكليف بالفعل الذي امتنع يف علم من أمر أي يف علم 

شرط وقوعه أو وجود اآلمر الذي هو اهللا تعاىل الطالعه على امتناعه عند وقته بسبب انتفاء 
  .مانع منه حينئذ

وعلى أن فائدة التكليف االمتثال فقط وأن التمكن منه شرط يف توجه التكليف ال 
جيوز التكليف بالفعل الذي امتنع يف علم اآلمر عند وقته بسبب وجود مانعه أو انتفاء شرطه 

  .وال يقع معلوماً ملأمور به
انتفاء فائدة التكليف من الطاعة واألول مذهب اجلمهور، وحجة املخالف هلم 

  . بوجودها بالعزم على الفعل فيرتتب الثواب أو على الرتك فرتتب العقاب: وأجيب. والعصيان

                                                 
  )وبينه(يف نسخة الشارح  )١(



اره؛ فتلزمه ] ينبين[و على اخلالف من أفطر يف رمضان عمدًا مث جن أو مات بقية 
ت يف أول النهار وعليه أيضًا من أفطر . الكفارة على مذهب اجلمهور وال تلزمه على مقابله

متعمدة مث حاضت آخره،فعلى مذهب اجلمهور تلزمها الكفارة وعلى مقابله ال تلزمها، وقد 
  .أوجب مالك الكفارة عليها

يف (متعلق بقوله تكليف، و) بالذي(وقوله . مبين للمفعول والثاين للفاعل األول) أُمر(و
            .متعلق بامتنع) علم

نصــورِ    ْأُمــورِ َكاْلمَ                    
َ
حقَِّق امل

ُ
ْذَهِب امل

َ
  يف امل

أي كما جيوز التكليف ويقع شرطًا معلومًا للمأمور إثر مساعه األمر الدال على  
التكليف مع علم املأمور واألمر مجيعاً انتفاء شرط وقوعه أو وجود مانعه عند وقته يف املذهب 

ا حتيض يف يوم معني يف احملقق املنصور عند السبكي؛ كمن علمت بالعادة ا لقطعية أ
فعلى مذهب اجلمهور جيب عليها، وعلى . هل جيب عليها افتتاحه بالصوم أو ال؟: رمضان

  .  مقابله ال جيب عليها
      

  كتاُب القرآِن ومباحُث اَألْقوالِ 
  

  
  
  
  
  

  كتاُب القياس
  

  وهو لغة التقدير والتسوية؛ 
ه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه ومنه والنظر فيه من أهم أصول الفق: قال الفهري

  .تتشعب الفروع وعلم اخلالف، وهو جل العلم كما قال ابن القاسم من روايته عن مالك



  :    ويف االصطالح أشار إليه الناظم بقوله

  ِلِالْستِـوا يف ِعلَِّة اُحلْكِم ُوِسـمْ    َمْعلوٍم على َما َقْد ُعِلمْ  )١(ِحبَْملِ 

سم أي عرف يف االصطالح حبمل معلوم على معلوم أي إحلاقه به يعين أن القياس و 
يف حكمه لالستواء أي ملساواة ذلك احملمول للمحمول عليه يف علة احلكم الثابت له بأن 

  .توجد العلة بتمامها يف احملمول
فاحرتز . واملراد باملعلوم ما يشمل املعدوم واملوجود؛ واملراد بالعلم ما يشمل الظن

هذا هو تعريف القياس . ملذكور عن احلكم الثابت بالنص فال يسمى قياساً بالتعريف ا
  .  الصحيح

  َفزِْد َلَدى احلَاِمِل َوالزَّْيُد َأَسـدْ    َوِإْن تُرِْد ُمشولَـُه ِلَمـا َفَسـدْ 
أي وإن ترد مشوله أي التعريف للقياس الفاسد فزد على التعريف املذكور لدى احلامل 

علوم على معلوم ملساواته له يف علة احلكم لدى احلامل؛ أي سواء  هو محل م: بأن تقول
  .كانت هي العلة املرادة لشارع أم ال

أسد أي أصوب وأوىل بالسداد إلدخاله القياس " لدى احلامل"والزيد أي زيادة التقييد بـ
تهدين واحد وأما على . الفاسد، وهذا على مذهب املخطئة أي القائلني بأن املصيب من ا

مذهب املصوبة القائلني بأن كل جمتهد مصيب فالبد من زيادة لدى احلامل يف تعريف 
  .والفاسد قبل ظهور فساده معلوم به كالصحيح. قاله احمللي. الصحيح

ُْطلَـُق َواْلُمَقيَّـدُ 
     َواْحلَاِمـُل امل

ت هد يعين أن الذي جيوز له محل معلوم على معلوم ملساواته له يف علة حكمه هو ا
تهد املقيَّد أي جمتهد املذهب وهو املتمكن من ختريج الوجوه على نصوص إمامه   .  املطلق وا

    َُوْهـَو قـَْبـَل َمـا َرواُه اْلَواِحد  
يعين أن القياس مقدم على اخلرب الذي رواه الواحد إذا تعارض معه، ألن اخلرب إمنا ورد 

ملن قال يقدم اخلرب ألن القياس فرع عنه  خالفاً . ، والقياس متضمن للحكمةلتحصيل احلكم
          . والفرع ال يقدم على القياس

َلُه اْلَقْطعِـيُّ ِمْن َنصٍّ َوِمـنْ    ِإْمجَاِعـِهْم ِعْنَد َمجيِع َمْن َفِطنْ    َوقـَبـْ

                                                 
  . من الناسخ ويظهر أنه خطأ) فحمل(يف نسخة الشارخ  )١(



يعين أن القطعي من النص واإلمجاع مقدم على القياس إذا تعارض معه عند مجيع من 
  .لماء الفطناء؛ ألن القياس ظين والظين ال يعارض القطعيفطن أي عند مجيع الع

  ِبِه الذي َعَلى الَفَسـاِد َقْد بُنِـي   َوَما ُروي ِمْن َذمِِّه فـََقـْد ُعنِـي
من ذم القياس فاملعين به أي املقصود به القياس  يعين أن ما روي عن الصحابة 

لو كان الدين يؤخذ : "اهللا وجههاملبين على الفساد بسبب خمالفة النص؛ كقول علي كرم 
تعمل هذه األمة برهة : "، وقوله "قياسًا لكان باطن اخلف أوىل باملسح من ظاهره

إياكم : "؛ وقول عمر "بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس، فإذا فعلوا فقد ضلوا
م أعداء السنن أعيتهم األحاديث فضلوا وأضلوا   ".وأصحاب الرأي فإ

يف الداللة على العمل يسة الفاسدة واآلراء الفاسدة، مجعاً بينها وبني ما جاء فاملراد األق
: به كإمجاع الصحابة على العمل به وكقول عمر أليب موسى األشعري رضي اهللا عنهما

قال القرايف وهذا ". اعرف األشباه والنظائر، وما اختلج يف صدرك فأحلقه مبا هو أشبه باحلق"
   .    هو عني القياس

  َجـوازُُه فيهـا ُهَو اْلَمْشهـورُ    احلَـدُّ َواْلَكفَّـاَرُة التـَّْقديــرُ و 
يعين أن جواز القياس يف احلد والكفارة والتقدير هو املشهور عند املالكية خالفاً 

مثاله يف احلدود قياس الالئط على الزاين جبامع إيالج فرج يف فرج مشتهى طبعاً حمرٌم . للحنفية
يف الكفارة اشرتاط اإلميان يف رقبة الظهار قياسًا على رقبة القتل جبامع أن كال  ومثاله. شرعاً 

جعل أقل الصداق ربع دينار قياسًا على أقل نصاب ومثاله يف التقديرات . منهما كفارة
        .السرقة جبامع أن كال منهما فيه استباحة عضو

     َوُرْخَصٌة ِبَعْكِسَها والسَّبَــبُ 
صة والسبب أي والشرط واملانع بعكس الثالثة املتقدمة يف أن املشهور يف يعين أن الرخ

هذه عدم جواز القياس فيها، ألن جريان القياس فيها يستلزم نفي السببية والشرطية واملانعية 
عن خصوص املقيس واملقيس عليه؛ إذ جيعل السبب هو املعىن املشرتك بينه وبني املقيس، 

ا خمالفة للدليل، فالقول بالقياس عليها وكذ الشرط واملانع ألن ال رخصة ال تتعدى حملها أل
  .      يؤدي إىل كثرة خمالفة الدليل فوجب أن ال جيوز

    ُُرَهــا لالتِّفـاِق يـُْنَسـب   َوَغيـْ



ينسب لالتفاق عند أهل يعين أن جواز القياس واالحتجاج به يف غري هذه املذكورات 
  . ام الشرعية واألمر الدنيويةاملذهب، واملراد بالغري األحك

  أَِو اْلَمحيـِض فـَْهَو فيـِه َجيْري   َوإْن منُِي للُعْرِف َما َكالطُّْهــرِ 
أي وانسب للعرف أي للعادة ما أي أمر منضبط كأقل الطهر وأقل احليض وأكثره، 

ليلة فهو أي القياس جيري فيه، فيقاس النفاس على احليض يف أن أقله قطرة عندنا، أو يوم و 
عند الشافع، وإن مل ينضبط فال جيري فيه، وغري املنضبط هو الذي خيتلف باختالف 

  .األحوال واألزمنة
    

  أركانُــهُ 
  

أي القياس؛ وأركان الشيء أجزاؤه اليت ترتكب منها حقيقة، وهي أربعة؛ وإىل عدها 
  :  أشار بقوله

     َوَما َقْد ُشبـَِّها )١(اْألَْصُل َوُحْكُمهُ 

أي حكم األصل  ) وحكمه(أي هي األصل وهو احملل املشبه به كالرب مثًال؛  )األصل(
أي احملل املشبه باألصل كالدخن مثًال، وقيل ) وما قد شبها(كحرمة الربا يف فيه مثًال؛ 
  . حكمه وهو حرمة الربا فيه

   َوِعلَّــٌة راِبُعَهـا فانـَْتِبَهــا  
  .تبه أيها السامعأي أن علة حكم األصل هي رابعة األركان فان

  .والعلة هي املعىن اجلامع بني املقيس واملقيس عليه كاالقتيات واالدخار يف املثال

  تَْأصيـُل ُكـلِّ َواِحٍد ِممَّا نُِقلْ    )٢(َواُحلْكم َأْو َحمَلُُّه أَْو َما َيُدلّْ 

و حمله يعين أن تأصيل من احلكم أي حكم احملل املشبه به كحرمة الربا يف الرب مثًال، أ
أي وحمل احلكم وهو املشبه به أي املقيس عليه كالرب مثًال، أو ما يدل عليه أي ودليله  

  ".الذهب بالذهب والفضة بالفضة والرب بالرب اخل"عبادة بن الصامت كحديث 

                                                 
  ..)واألصل حكمه(يف ن م  )١(
  . وال يساعد عليه شرحه، فال شك أنه تصحيف) واحلكم أو حمله مما يدل(قي نسخة الشرح  )٢(



أي من املنقول عن األصوليني كون كل واحد من الثالثة أصًال للفرع املقيس ) مما نقل(
أو حكمه، األول للرازي، والثاين للفقهاء وبعض املتكلمني، والثالث الذي هو احملل املشبه 

   .جلمهور املتكلمني
  ُجييزُُه بِالنـَّْوِع َأْو بِالشَّْخــصِ    َوِقْس َعَلْيِه ُدوَن َشـْرِط نَـصِّ 

يعين أنه جيوز القياس على األصل من غري اشرتاط وجود نص أي دليل جييزه أي  
لنوع بأن يدل دليل على جواز القياس يف نوعه، أو بالشخص القياس على ذلك األصل با

  . بأن يدل دليل على جواز القياس يف شخصه أي عينه خالفاً لعثمان البيت
  َعَلْيــِه يَْأَىب َشْرطَـُه اُحلذَّاقُ    َوِعلَّـٌة ُوجوُدَهـا الِوفــاقُ 

ى وجود العلة أي يعين أن احلذاق من األصوليني يأبون أي مينعون اشرتاط الوفاق عل
 الوصف اجلامع بني الفرع واألصل يف األصل أي املقيس عليه فيصح عندهم القياس على

   .لبشر املريسي الفاً أصل خمتلف يف وجود العلة فيه خ
  ِلَما ِمِن اْعِتَباِر اَالْدنَـى ُحقَِّقـا   َوُحْكُم اَالْصِل َقْد َيُكوُن ُمْلَحَقا

ملحقًا أي ثابتًا بالقياس على أصل آخر فيصري هو  يعين أن حكم األصل قد يكون  
أصًال يقاس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه، وذلك ملا حقق أي ثبت من وجوب اعتبار 

  .األصل األدىن أي القريب فال يصح القياس على األبعد مع وجود األقرب
تهد املقيد، واألكث ر من وهذا هو املسمى عند املالكيني بالتخريج وهو وظيفة ا

املالكيني على جواز العمل مبا ثبت به بناء على أن الزم املذهب يعد مذهباً؛ ورّده كثري منهم 
أيضاً ومنعوا العمل مبا ثبت به ألن االجتهاد ال يكون إال يف قول اهللا عّز وجّل أو قول رسوله 

 القول هو الظاهر واألصوب عندي ال يف قول بشر وهذا  .  
  َوَغْيــرُُه ِلَغْيـرِِه َمْرِعــيُّ    ي ُهَو الشَّْرِعـيُّ ُمْستَـْلِحُق الشَّْرعِ 

يعين أن األصل املستلحق حلكم شرعي هو الشرعي أي البد أن يكون شرعيًا وغريه 
أي األصل غري املستلحق للحكم الشرعي وهو املستلحق لغريه أي لغري احلكم الشرعي مرعي 

بالكسر لغويًا وإن كان  كان األصل املستلِحق  لذلك الغري املستَلحق بالفتح، فإن كان لغوياً 
    .عقلياً كان عقلياً 

  ربـَّي َفُمْلَحـٌق َكـذاَك ُعِهَدا   َوَما ِبَقطْـٍع فيـِه قَـْد تـََعبَّـَدا



يعين أن حكم األصل املتعبد فيه بالقطع أي اليقني كالعقائد فامللحق به ُعِهد كذلك 
خالفاً للغزايل يف أن ما تعبد . العلة ووجودها يف الفرع أي البد أن يكون مقطوعاً به بأن تعلم

  .  فيه بالقطع ال جيوز إثباته بالقياس
ـْد َعْن َسَنِن اْلِقيـاسِ    َولَْيَس ُحْكـُم اَألْصِل بِاألساسِ    َمَىت حيَِ

يعين أن حكم األصل ال يكون أساساً أي أصًال يقاس عليه مىت حيد أي حكم األصل 
  : طريقه وذلك ألحد أمرين عن سنن القياس أي

  أَِو التـََّعدِّي فيِه ليـس َحيُْصـلُ    ِلَكْونِِه َمْعنَـاُه لَْيــَس يـُْعَقـلُ 
أي غري معقول املعىن أي مل تدرك ) معناه ليس يعقل(أي حكم األصل ) لكونه(ـ إما 

  .علته كأعداد الركعات
ليس معناه أي علته أي ) التعدي فيه ليس حيصل(كان معقول املعىن ولكن ) أو(ـ 

  .متعدياً إىل غريه كضرب الدية على العاقلة فإنه معقول املعىن ولكن معناه غري متعد إىل غريه
  .     وسنن القياس هو أن يعقل املعىن ويتعدى إىل حمل آخر

  يف النَّـصِّ َفاألْمراِن ُقْل ِسيَّـانِ    َوَحْيُثَما يـَْنـَدرُِج اُحلْكَمــانِ 
ان أي حكم األصل وحكم الفرع يف النص أي الدليل من كتاب وحيث دخل احلكم

أو سنة فاألمران أي حكم األصل والفرع سيان يف النص لشموله هلما فيستغىن عن القياس 
  . بالنص

  َشْرُط َجواِز اْلَقْيِس دوَن َمْيـنِ    َوالَوْفُق يف اُحلْكِم َلَدى اخلَْْصَمْنيِ 
أي على حكم األصل لدى اخلصمني فقط شرط  يعين أن الوفق أي االتفاق يف احلكم

أي يشرتط يف جواز القيس عليه دون مني أي دون كذب وقيل يشرتط االتفاق جواز القيس 
  .بني األمة

  تـَرَكََّب اَالْصُل َلَدى َمْن َسَلَفـا   َو ِإْن َيُكـْن ِلِعلَّتَـْيــِن اْختَـَلَفا 
لعلتني خمتلفني بأن علله كل  أي وإن يكن اتفاق اخلصمني على حكم األصل تابعاً 

منهما بعلة وكل منهما مينع علية علة اآلخر تركب األصل أي فالقياس املشتمل على احلكم 
املذكور مركب األصل لدى من سلفا، أي يسمى مركب األصل عند من سلف أي تقدم من 

  . العلماء األصوليني



زكاة، فإن عدمه يف قياس حلي البالغة على حلي الصبية يف عدم وجوب ال: مثاله
األصل متفق عليه بيننا وبني احلنفية، والعلة فيه عندنا كونه حليًا مباحاً، وعند احلنفية كونه 

  .مال صبية

تََّبعْ    إذا اَخلْصُم َمَنعْ  )١(ُمرَكَُّب اْلَوْصفِ 
ُ
  ُوجوَد َذا اْلَوْصِف يف اَالْصِل امل

ود ذا الوصف يف األصل أي يعين أن القياس يسمى مركب الوصف إذا منع اخلصم وج
ا خصمه حكم األصل منع وجودها يف األصل املتبع أي املقيس عليه مع  العلة اليت علل 

  .اتفاق اخلصمني على حكم األصل
قياس إن تزوجت فالنة فهي طالق على فالنة اليت أتزوجها طالق يف عدم وقوع : مثاله

الشافعية يف األصل الذي هو فالنة اليت  الطالق بعد التزوج، فإن عدمه متفق عليه بيننا وبني
أتزوجها طالق، وهم يعللون بتعليق الطالق قبل ملك حمله؛ وحنن مننع وجود تلك العلة يف 
األصل، ونقول هو تنجيز طالق أجنبية وهي ال يتنجز عليها طالق؛ ولو كان فيه تعليق 

  .    لطلقت بعد التزوج عندنا
     بَـلُ ـي َوقيــَل يـُقْ َوَردُُّه انـُْتق

أي اختري عند بعض األصوليني  يأن رد القياس املركب بنوعيه انتق يعين) يورده انتق(
  .ملنع اخلصم وجود العلة يف الفرع يف األول، ويف األصل يف الثاين

ومعىن رده أنه غري ناهض على اخلصم؛ أما جمرد ثبوت احلكم يف حق القائس ومقلديه 
  .بطريق صحيح عندهفيكفي فيه ثبوت حكم األصل وعلته 

أي وقيل إن القياس املركب بنوعيه مقبول، والقائل بذلك اخلالفيون نظراً ) وقيل يقبل(
ومعىن قبوله أنه ناهض على اخلصم أي سامل من . التفاق اخلصمني على حكم األصل

    .  إبطاله من جهة املنع املذكور أي ال يبطله منع وجود العلة يف الفرع أو األصل
   َقـلُ َويف ا ِم ِخـالٌف يـُنـْ   لتـََّقـدُّ

أي وعلى أنه مقبول ففي تقدمه على غري املركب عند التعارض خالف منقول عن 
    . األصوليني، قيل يقدم املركب وقيل يقدم غريه وقيل مها سواء

  

                                                 
  .وهو خطأ...) مركب األصل إذا(يف نسخة الشرح  )١(



  الَفــْرعُ 
  

  .وهو الثالث من أركان القياس
ََحلِّ    اُحلْكُم يف َرْأٍي َوَمـا َتَشبـََّهــا

  عنَد ُجـلِّ النُّبَــَها ِمَن امل
. يعين أن الفرع هو احلكم أي حكم احملل املشبه يف رأي وهو رأي مجهور املتكلمني

وقيل الفرع ما تشبه من احملل أي احملل املشبه وهو قول جل النبهاء من الفقهاء وبعض 
  .  املتكلمني؛ وال يتأتى فيه قول بأنه دليل احلكم، كيف ودليله القياس

َمــاُوجوُد    َشْرٌط،   َجاِمٍع بِــِه ُمَتمَّ
يعين أن وجود اجلامع أي علة حكم األصل به أي يف الفرع حال كونه متممًا أو زائداً 

  .يف الفرع شرط يف إحلاق الفرع باألصل
فاألول كقياس النبيذ على اخلمر يف التحرمي جبامع اإلسكار؛ والثاين كقياس الضرب 

  . ع اإليذاء فإنه أزيد يف الفرععلى التأفيف يف التحرمي جبام
          َويف الَقْطِع إىل الَقْطِع انـَْتَما  

يعين أن القياس ينتمي أي ينتسب إىل القطع فيقال فيه قطعي يف حال القطع بالعلة 
أي بعليتها يف األصل ووجودها يف الفرع كاإلسكار واإليذاء، فيشمل قياس األوىل واملساوي؛ 

. األصل ظنيًا كان حكم الفرع ظنياً، وإن كان قطعيًا كان قطعياً  لكن إن كان دليل حكم
  .فقطعية القياس ال تستلزم قطعية حكم الفرع

  لِـذا الِقيــاِس َعلَـٌم ُمَدوَّنُ    َوإْن َتُكــْن ظَنـِّيَــًة َفاَألْدَونُ 
ظ أي وإن تكن العلة ظنية أي مظنونة عليتها يف األصل ومظنونًا وجودها يف الفرع فلف

ا َعَلمٌ  : أي اسم له مدون أي مكتوب يف كتب الفن؛ فيقال له ،األدون لذا القياس الثابت 
  .، ومنه قياس الشبه"قياس األدون"

. فأدونية القياس من حيث احلكم ال من حيث العلة، إذ البد من متامها كما تقدم
ا ل، وذلك إما من حيث احلكم أن ثبوت احلكم يف الفرع دون ثبوته يف األص ومعىن كو

الحتمال أن العلة غري ما ظن أنه العلة من األوصاف املوجودة يف األصل دون الفرع، وإما 
   .  ألن املعىن املعلل به أمت وأقوى يف األصل منه يف الفرع



  اُحلْكِم نـَْوعـاً َأْو ِجبِْنٍس يـَْقَتِفي   َوالَفرُْع لألْصـِل بِبـاِعٍث َويف
بع األصل يف الباعث أي العلة واحلكم نوعًا أو جبنس، أي يعين أن الفرع يقتفي أي يت

  .يتبعه ويساويه يف نوعهما أو جنسهما
قياس النبيذ على اخلمر جبامع الشدة املطربة، واملوجود يف : مثال املساواة يف نوع العلة

  .النبيذ نوعها ال شخصها
ما يف جنس إحلاق الطرف بالنفس يف القصاص الجتماعه: ومثال املساواة يف جنسها

  .العلة وهي اجلناية
إحلاق القتل مبثقل بالقتل مبحدد يف نوع احلكم الذي : ومثال املساواة يف نوع احلكم

  .ثبوت القصاص
إحلاق بضع الصغرية مباهلا يف جنس احلكم الذي هو ثبوت : ومثال املساواة يف جنسه

      . الوالية، ألن الوالية جنس لوالييت املال والنكاح
  لِْلُحْكـِم يف الَفرِْع َكَوْقِع الِبيضِ    ضي الِضـدِّ أَِو النَّقيـضِ َوُمْقتَ 

يعين أن املعارضة حلكم الفرع مبا يقتضي ضده أو نقيضه كائنة كوقع البيض أي 
دم السيوف األجسام   .السيوف يف األجسام أي مبطلة إلحلاقه باألصل وهادمة له كما 

عليه؛  على التشهد جبامع مواظبته  كقول احلنفي الوتر واجب قياساً : األول
فيعارض بأنه مستحب قياسًا على ركعيت الفجر جبامع أن كال منهما يفعل يف وقت من 

  .أوقات الصلوات اخلمس ومل يعهد من الشارع وضع صاليت فرض يف وقت واحد
كالقول بأن املسح يسن تثليثه ألنه ركن يف الوضوء كالوجه؛ فيعارض بأنه ال : والثاين

  . ن تثليثه ألنه مسح يف الوضوء كاخلفيس
     ِبَعْكِس َما ِخالَف ُحْكٍم يـَْقَتِضي

يعين أن املعارضة مبا يقتضي خالف حكم الفرع بعكس املعارضة مبا يقتضي ضده أو 
ا له ا ال تبطل إحلاق حكم الفرع باألصل اتفاقًا لعدم منافا كما يقال اليمني . نقيضه فإ

فال توجب كفارة كشهادة الزور، فيقول املعارض قول مؤكد للباطل  الغموس قول يأمث قائله
  . يظن به حقيقة فيوجب التعزير كشهادة الزور

  . ألن التعزير ال ينايف عدم وجوب الكفارة



    ِْعتَـِرض
ُ
  واْدَفْع بِتَـْرجيٍح لِـَذا امل

برتجيح  يعين أنه جيوز على املختار دفع اعرتاض املعرتض مبقتضى ضد احلكم أو نقيضه
وصف املستدل أي علته على وصف املعرتض أي علته بأحد وجوه الرتجيح ككونه قطعياً أو 

  .ظنياً ظناً أغلب، ووصف املعرتض خبالف ذلك
وقيل ال يندفع بالرتجيح ألن املعترب حصول الظن ال مساواته وقد حصل؛ وأصل الظن 

 قبول املعارضة لينظر بني ال يندفع بالرتجيح؛ ورّد بأن حصول أصل الظن إمنا اعترب يف
الوصفني وال مينع قبوهلا لذلك أن يرجح أحدمها وإال القتضى منع قبول الرتجيح مطلقًا وهو 

  . خالف اإلمجاع
  ِوفاقِــِه أَْوَجبَـُه َمْن َأصَّـالَ    َوَعَدُم النَّـصِّ واِالْمجـاِع َعَلى

لِيلْنيِ،      َمْنَع الدَّ
د دليلني على حكم واحد أي جعله أصًال أوجب وجب يعين أن من َأصََّل منع وجو 

شرط عدم النص واإلمجاع على وفاق خصوص حكم الفرع أي من غري داللة على حكم 
م ال يشرتطون ذلك يز وهم األكثر فإ   .  األصل، خبالف ا

  ظُهورُُه قـَْبُل يُـرى َذا َمْنــعِ    َوُحْكـُم اْلَفـرِْع               
حكم الفرع للمكلفني قبل ظهور حكم األصل يرى عند األصوليني ذا  يعين أن ظهور

منع أي ممنوعاً،إذ لو جاز تقدمه لزم ثبوته من غري دليل عليه ألن دليله وهو القياس على 
  .حكم األصل غري موجود حينئذ

قياس الوضوء على التيمم يف وجوب النية فإن الوضوء تعبد به عند مبدأ الوحي : مثاله
ليف بالصالة، والتيمم تعبد به سنة مخس من اهلجرة، فلو قيس عليه لثبت حكم حني التك

  .    الفرع قبل ثبوت العلة؛ وقيل جيوز إن كان حلكم الفرع دليل آخر
  

  الِعلَّـــة
  

  .وهي الرابع من أركان القياس



والداعي إىل الشيء، يقال علة . املرض، يقال فالن عليل أي به مرض: وهي لغة
ل. صداقةاإلكرام ال   .والتكرار ومنه الَعَلل للشرب بعد 

  .ما اقتضى حكماً ملن قام به كالعلم علة العاملية: ويف اصطالح املتكلمني
  :   ويف اصطالح الفقهاء ما أشار إليه بقوله

     ُمَعرُِّف اُحلْكِم ِبَوْضـِع الشَّارِعِ 
عالمة عليه   يعين أن العلة هي الوصف املعرف للحكم بوضع الشارع أي جبعلها

  .كالسكر فإنه كان موجوداً يف اخلمر ومل يدل على حترميها حىت جعله الشارع علة يف حترميها
    َِـا فاتَِّبع   َواحلُْْكـُم ثابِـٌت ِ

يعين أن احلكم أي حكم األصل ثابت بالعلة ال بالنص على صحيح مذهب مالك؛ 
ا تفيده بقيد كون حمله أصًال يق ا أ اس عليه؛ إذ هي منشأ التعدية احملققة ومعىن ثبوته 

  . للقياس خالفاً للحنفية يف قوهلم إن احلكم ثابت بالنص ال بالعلة
َكلَّفينَــا   َوَوْصُفَها بِالبَـْعِث َما اْستُبينَــا

ُ
  ِمْنـُه ِسَوى بـَْعِث امل

 يعين أن وصف الفقهاء للعلة بالبعث بأن يقولوا هلا الباعث ما استبني منه عند تقي
الدين السبكي إال أن املراد به بعث املكلفني على االمتثال ألن من شرط العلة أن تشتمل 
على حكمة مرادة للشارع يف شرع احلكم من حتصيل مصلحة للعباد أو تكميلها أو دفع 
مفسدة أو تقليلها، وهذه احلكمة تبعث املكلفني على فعل املكلف ال حكم اهللا تعاىل عن 

  . ذلك علوا كبرياً 
ْفِع والرَّفْـِع أَِو اَألْمَريْــنِ       لِلدَّ

ا علة يف  يعين أن العلة تكون للدفع فقط وهي اليت متنع االبتداء دون الدوام كالعدة فإ
أي ال متنع . حرمة النكاح ابتداء فال جيوز نكاح املعتدة لغري مطلقها وليست علة يف حرمته

ا إذا وجبت على ذات الزوج بوطء ش   .بهة أو زنا ال تقطع نكاحهاالدوام أل
وتكون للرفع أيضًا فقط وهي اليت متنع الدوام دون االبتداء كالطالق فإنه علة يف قطع 

النكاح ابتداء ألنه جيوز له أن يطأها إذا تزوجها بعد دوام نكاح املرأة وليس علة يف حرمة 
  .الطالق



منع الصالة ابتداء  وقد تكون لألمرين أي للدفع والرفع معًا كاحلدث فإنه علة يف
    .وانتهاء أي مينع من الدخول فيها ويبطلها إذا طرأ فيها

    َِواِجبَـُة الظُّهـوِر دون َمْيـن  
يعين أن العلة جيب أن تكون وصفاً ظاهراً كالطعم واإلسكار ال خفياً كالرضا والغضب 

  .ألن اخلفي ال يعرف اخلفي
     َوِمْن ُشروِط الَوْصِف اِالْنِضباطُ 

عين أنه يشرتط يف الوصف املعلل به أن يكون منضبطًا أي ال خيتلف بالنسب ي
واإلضافات والكثرة والقلة كالطعم يف الربا ألنه يراد لتعريف احلكم، وغري املنضبط ال يعرف 

  .القدر الذي علق به احلكم كاملشقة يف السفر
    َُـا يـُنَـــاط   ِإالَّ َفِحْكَمـٌة ِ

ا يناط أي فحكمته أي الوصف جيوز أن أي وإال يكن الوصف م نضبطًا فحكمة 
ا  ا أصله، وأصل الشيء ال يقصر عنه بل يقوم مقامه وأل ا بأن جتعل علته أل يناط احلكم 

؛ فاالعتماد عليها أوىل من نفس املصلحة أو دفع املفسدة؛ وهذا هو سبب ورود الشرائع
     .االعتماد على فرعها

  ِعلََّة ُحْكٍم ِعْنَد ُكلِّ َمـْن َدَرى   ْجِلَها الَوْصُف َجَراَوْهَي الَّيت ِمْن أَ 
ا عند مجيع األصوليني عن املصلحة أو دفع املفسدة ) وهي( اليت (أي احلكمة املعرب 

من ) علة حكم عند كل من درى(أي جرى الوصف أي العلة ) من أجلها الوصف جرى
  .  لةاألصوليني كذهاب العقل املوجب لكون اإلسكار ع

  َوالشَّـرِْع والعرف َمنَى اخلَليَقهْ    َوْهـَو لِلُّغَــِة واحلَِْقيَقــهْ 
يعين أن الوصف املعلل مبا مناه أي نسبه اخلليقة أي الناس أي أهل األصول للغة  
كتعليل حترمي النبيذ املسكر بأنه يسمى مخراً لغة كاملشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة 

  .بالقياس
حقيقة فيقال فيه وصف حقيقي واحلقيقي هو ما يتعقل يف نفسه دون توقف على ولل

   .شرع أو لغة كالطعم واإلسكار



، وقيل ال يكون الوصف حكماً وللشرع أيضًا كتعليل جواز رهن املشاع جبواز بيعه
بأن العلة معرف وال ميتنع أن يعرف : شرعيًا ألن شأن احلكم أن يكون معلوًال ال علة؛ وردّ 

  .م حكماً حك
وَمنَْوُه أيضًا للعرف وشرطه االطراد بأن ال خيتلف باختالف سائر األوقات كالشرف 

     .  واخلسة
بَــا      َوقَـْد يـَُعلَّـُل ِمبَـا َتركَّ

يعين أنه جيوز التعليل بالعلة املركبة عند األكثر كالقتل العمد العدوان فإنه علة القصاص 
  . رتكيب وقيل ال جيوزألن املصلحة قد ال حتصل إال بال

   واْمَنْع ِلِعلٍَّة ِمبَـا قَـْد أَْذَهبَـا  
أي وامنع التعليل بالعلة مبا أي بسبب الوصف الوجودي املعرف نقيض احلكم الذي 
قد أذهب حكمتها أي أبطلها إذا عارضها كاألبوة يف القصاص، والدين يف الزكاة؛ فإن 

ا وهي الغىن مواساة الفقر  اء من فضل مال األغنياء وقد أبطل الدين تلك حكمة علة وجو
  .احلكمة إذ ليس مع الدين فضل يواسى به

  ِلَمـا ثُبوتِيـاً َكِنْسبِـيِّ ُعلِـمْ    َواخلُْلُف يف التـَّْعليِل بالَّذي ُعـِدمْ 
يعين أن اخلالف بني األصوليني كائن يف التعليل بالوصف الذي عدم أي املعدوم يف 

أجاز ذلك اجلمهور، ألن العلة  ،أي للحكم الذي علم حال كونه ثبوتياً  )ملا(اخلارج والذهن 
ومنعه بعض الفقهاء، واحتجوا بأن  ،وال مانع من تعريف الثبويت بالعدمي ،مبعىن املعرف

والعدمي غري  ،وبأن شرط العلة الظهور ؟العدمي أخفى من الثبويت فكيف يكون عالمة عليه
  .ظاهر

لفوا يف جواز التعليل الثبويت أيضًا بالوصف النسيب أي أي كما اخت) كنسيب(وقوله 
الذي ال يتعقل إال بتعقل غريه كاألبوة والبنوة مثًال ألنه موجود يف الذهن معدوم يف اخلارج؛ 

  . فمن قال إنه وجودي علل به الثبويت، ومن قال إنه عدمي منع تعليله به
كتعليل حرمة اخلمر باإلسكار، وجيوز اتفاقًا تعليل احلكم الوجودي بالوصف الوجودي  

  .        وتعليل العدمي مبثله وبالوجودي كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل وباإلسراف
َعلَّـَالِت ِعلَّـهْ 

ُ
  خالِيٌة ِمْن ِحْكَمٌة يف اُجلْملَــهْ    َملْ تـُْلـَف يف امل



حكمة يف اجلملة يعين أنه ال توجد يف العلل املعلالت لألحكام الشرعية علة خالية من 
  .دون التفصيل، إذ قد ختلو عنها العلة يف بعض حملها

َـــا يـُْعِوزُنَـا اطـِّالُع    َالكنَّـُه لَْيـَس بِـِه امتنــاعُ    َوُرمبَّ
أي ورمبا عجزنا عن االطالع على تلك احلكمة يف بعض العلل لكنه أي عدم اطالعنا 

التعليل بتلك العلل، كتعليل حرمة الربا باالقتيات عليها ليس به امتناع أي ال يلزم منه امتناع 
وال يلزم من ذلك أن احلكمة هي  ،واالدخار عندنا مع أنا مل نطلع على حكمة تلك العلة

ال للمكلف على االمتثال كما زعم الكوراين، ألنا نقول  )١(الباعثة للشارع على شرع احلكم
م أي املصاحل بعثه ذلك على االمتثال يف إن املكلف مىت علم أن أحكام الشرع مقرونة باِحلكَ 
  . اجلملة وإن مل يطلع على تلك احلكمة لتحقيقة هلا

  لِلظَّنِّ َوالنـَّْفـِي ِخـالٌف ُعرِفَـا   َوِيف ثُبوِت اُحلْكِم ِعنَد االنتفـا
فائها للظن أي أي ويف ثبوت احلكم عند االنتفا أي عند انتفاء احلكمة أي القطع بانت

والنفي أي نفيه إذ ال عربة باملظنة مع حتقق انتفاء احلكمة خالف  احلكمة؛ملظنة حصول 
  .عرف بيت األصوليني

فعلى الشطر األول وجوب استرباء الصغرية فإن حكمة االسترباء حتقق براءة الرحم 
وعلى الثاين شرع . وهي متحققة يف الصغرية بدون االسترباء؛ واسترباؤها واجب اعتباراً للمظنة

  .  اء من حصاة ال بلل معها فال يشرع االستنجاء منها إلغاء للمظنةاالستنج
  لِيُـْعلَـَم امتناُعـُه والتـَّْقِويَــهْ    َوَعلَّلوا ِمبَا َخلَـْت ِمْن تـَْعِديَـهْ 

يعين أنه جيوز التعليل بالعلة اخلالية عن التعدية اليت ال تتعدى حمل النص وهي املسماة 
ا عندهم فوائدبالقاصرة عند املالكية وال    :شافعية واحلنابلة؛ وللتعليل 

منها أن يعلم امتناعه أي القياس على حمل معلوهلا حيث يشتمل على وصف متعد 
  . ملعارضتها له فيتوقف على القياس ألجل املعارضة

ألنه لقبوله إذا كان ظاهرًا  )٢(هاأي تقوية النص الدال على معلوم: ةومنها التقوي
ا كدليل آخر على إثبات احلكم التأويل حيتاج إىل   . مقو يصرفه عنه وأل

                                                 
  .العاطفة) و(لعل هنا كلمة ناقصة هي  )١(
  .فهو إذن خطأ مطبعي كما يدل عليه السياق والشرح،) معلوهلا(لعلها  )٢(



    . ومنها زيادة األجر عند قصد االمتثال ألجلها
َها َحمَلُّ اُحلْكِم أَْو ُجـْزٌء َوزِدْ    َوْصفاً ِإَذا ُكـلٌّ لُزوِميـا يَـرِدْ    ِمنـْ

ا حمل احلكم املعلل، أو جزؤه اخلاص به، وزد ك ا أي من صور العلة القاصرة كو و
وصفه أيضًا إذا ورد كل من اجلزء والوصف حال كونه لزوميًا أي مالزمًا للمحل حبيث ال 

  .يتصف به غريه
  .كتعليل حرمة اخلمر باخلمرية أي بكونه مخراً : األول
كتعليل نقض الوضوء باخلارج من السبيلني باخلروج منهما، ألن اخلروج جزء : والثاين

  .متصفة باخلروج من معىن اخلارج، إذ معنامها ذات
ما أمثان األشياء ألن النقدية : والثالث كتعليل حرمة الربا يف النقدين بالنقدية أي كو

  .   وصف الزم هلما يف أكثر البالد
  َوِإْن َيُكـْن ِمْن ِصَفـٍة فـََقْد ُأِيب    َوَجاَز بِاْلُمْشتَـقِّ دوَن اللََّقـِب 

الفعل أي احلدث الصادر باختيار فاعله عند يعين أنه جيوز التعليل باالسم املشتق من 
واسم اجلنس الذي ال ينبئ عن صفة مناسبة إلضافة  ون االسم اللقب وهو الَعَلم،األكثر د

  .فال جيوز التعليل به خالفاً للسبكي احلكم إليها
وإن يكن املشتق مأخوذًا من صفة أي معىن قائم باملوصوف من غري اختياره كالبياض 

د لألسود وحنومها من كل صفة غري مناسبة للحكم فقد أيب أي منع التعليل به لألبيض والسوا
   .عند األصوليني بناء على منع قياس الشبه

     َوِعلَّــٌة َمْنصوَصـٌة تـََعــدُّدُ 
يعين أن العلة املنصوصة جيوز تعددها عند اجلمهور بأن يكون حلكم واحد علتان 

وضوء من البول والغائط واملذي، وألن العلل الشرعية فأكثر؛ ودليل جوازه وقوعه كإجياب ال
  .معرفات وال مانع من اجتماع معرفتني فأكثر لشيء واحد

  :قوله
    ُيف ذاِت االْسِتْنباِط ُخْلٌف يـُْعَهد  

يعين أن العلة املستنبطة فيها خالف أقوى من اخلالف يف املنصوصة معهود عند  
  .صوصة وذكره يف املستنبطةاألصوليني، ولذلك أسقط اخلالف من املن



فحاصل اخلالف أن العلة منصوصة كانت أو مستنبطة جيوز تعددها عند اجلمهور، 
وهو مذهب مالك، ومنع القاضي تعددها مطلقاً، ومنعه ابن احلاجب يف املنصوصة دون 

  .املستنبطة
 وجه املنع مطلقًا لزوم احملال من تعددها، ألن احلكم إذا استند إىل واحدة منهما

األخرى فيلزم استغناؤه عن كل منهما وعدم استغنائه عنه، فيجتمع النقيضان عن  استغين
  .ويلزم حتصيل احلاصل يف التعاقب حيث يوجد بالثانية مثًال نفس املوجود باألوىل

املذكور  ووجه منع تعدد املنصوصة دون املستنبطة أن املنصوصة يلزم منها احملال
 يلزم منها ذلك جلواز أن تكون العلة فيها عند الشارع جمموع وحتصيل احلاصل، واملستنبطة ال

األوصاف؛ واجتماع النقيضني ومها االستغناء وعدمه إمنا يأيت يف استقالل كل منهما بالعلية، 
  .وحتصيل احلاصل ال يأيت إال يف التعاقب
نقيضني وحتصيل احلاصل إمنا يلزم إذا كانت العلل وأجاب اجلمهور بأن اجتماع ال

ملستلقة عقلية وهي ما يفيد وجود أمر، أما إذا كانت شرعية وهي ما يفيد العلم بوجود أمر ا
ا مبعىن الدليل وجيوز اجتماع األدلة على مدلول واحد            . فال، أل

  َكالَقْطِع َمْع ُغْرِم ِنصاِب السَّرَِقهْ    َوذاَك يف اُحلْكـِم الَكثُري َأْطَلَقهْ 
عدد أطلقه الكثري من األصوليني يف احلكم أي أجازوا تعدده جوازاً يعين أن ذاك أي الت

مطلقًا بأن يقع حكمان فأكثر لعلة واحدة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان 
ا علة هلما، أو منفيني   احلكمان مثبتني كالقطع مع غرم نصاب السرقة بسبب السرقة فإ

  .لنفيهما كمنع الصالة والصوم بسبب احليض فإنه علة
  .  وقيل مينع تعدد احلكم لعلة واحدة مطلقاً، وقيل جيوز إن مل يتضادا

  ألصِلَها،   َوَقْد ُختَصِّـُص وقَـْد تـَُعمِّـمُ 
يعين أن العلة قد ختصص أصلها الذي استنبطت منه وهو الظاهر من مذهب مالك  

االلتذاذ املثري للشهوة مبظنة  أو المستم النساءكتعليل نقض الوضوء بلمس النساء يف آية 
  .فإن هذه العلة ختصص اآلية بغري النساء احملارم



وقد تعمم العلة أيضًا أصلها الذي أخذت منه كتعليل منع احلكم يف حديث 
بتشويش الفكر، فإنه يشمل غري الغضب  "الحيكم أحد بني اثنني وهو غضبان"الصحيحني 

  .من كل مشوش فيمتنع احلكم مع كل مشوش
             َُالِكنـََّهــا ال َختْـرِم  

ا أن ال خترم أي تبطل أصلها الذي  أي لكنها أي العلة يشرتط يف صحة القياس 
استنبطت منه ألنه منشئها، فإبطاهلا له إبطال هلا، كتعليل احلنفية وجوب الشاة يف الزكاة 

ا على ا لتعيني، وذلك بدفع حاجة الفقري فإنه جموز إلخراج قيمة الشاة مفض إىل عدم وجو
ورّد بأن هذا إمنا يكون ". يف أربعني شاة شاة: "فيه إبطال ملا استنبطت منه وهو قوله 

  . إبطاًال ملا أدى إىل رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع للوجوب أي تعميم له
     َوَشْرطَُها التـَّْعييـُن،

معينا وبه قال اجلمهور، يعين أن يشرتط يف القياس بالعلة أن تتعني أي أن تكون وصفاً 
ألن العلة منشئ التعدية احملققة للقياس الذي هو الدليل، ومن شأن الدليل أن يكون معينا 

  . فكذا منشئه احملقق له
خالفًا للشافعية يف جواز التعليل مببهم من أمرين فأكثر إذا ثبتت علية كل منهما أو 

ه انتقض وضوءه ألنه إما ماس فرج من مسمن اخلنثى غري احملرم أحد فرجي: منها، كقوهلم
  . آدمي أو المس غري حمرم وكل منهما علة للحدث عندهم

  َهلَـا َجـوازُُه ُهـَو التَّْحريـرُ    والتـَّْقديــرُ                     
يعين أن جواز التقدير للعلة أي جعلها وصفًا مقدرًا أي مفروضًا ال حقيقة له هو 

رايف وفاقًا لبعض الفقهاء كامللك فإنه معىن شرعي مقدر قيامه التحرير أي التحقيق عند الق
  . باملالك وهو العلة يف جواز إطالق التصرف يف اململوك

     .خالفاً لإلمام الرازي يف منعه التعليل باملقدرة
  َمَىت َيُكْن ُوجوَد مـاِنٍع َسبَـبْ    َوُمْقَتِضي احلُْْكِم ُوجوُدُه َوَجْب 

الوصف املقتضي للحكم عند اجلمهور مىت كان وجود املانع من يعين أنه جيب وجود 
ذلك احلكم سببًا يف انتفائه؛ إذ لو مل يوجد املقتضي كان انتفاء احلكم حينئذ النتفائه ال 



لوجود املانع، فال يقال ال جتب الزكاة على الفقري للدين بل للفقر، وال يقال ال يرث األجنيب 
  .   ألنه عبد بل ألنه أجنيب

     َذا إَذا انِْتَفاُء َشـْرٍط َكانَــاكَ 
أي كذا جيب وجود املقتضي للحكم إذا كان سبب انتفائه انتفاء شرط مشروط يف 
ثبوته، وإال كان انتفاؤه النتفاء مقتضيه، فال يقال ال يرجم زيد الربيء من الزنا لعدم إحصانه 

  .  بل لرباءته من الزنا
   نَــاَوَفْخُرُهـْم ِخالَف َذا أبَا  

يعين أن الفخر الرازي من الشافعية وابن احلاجب منا أبانا خالف ذا أي خالف 
مذهب اجلمهور بأن قاال بعدم وجوب وجود املقتضي للحكم عند انتفائه بسبب وجود املانع 
أو فقد الشرط، ألن نفي احلكم حينئذ ألمرين وجود املانع وفقد املقتضي، أو فقد الشرط 

  .على جواز دليلني على مدلول واحدوفقد املقتضي بناء 
   

  مساِلُك الِعلَّةِ 
  

     :االصطالح أشار إليه بقولهمكان السلوك وزمانه، ويف : مجع مسلك، وهو لغة
ـْيِء َمَىت َما َحَصَال    َوَمْسَلُك اْلِعلَِّة َمــا َدلَّ َعلَـى   ِعلِّيَّـِة الشَّ

كون الشيء أي الوصف علة   يعين أن مسلك العلة هو ما دل على علية الشيء أي
هلذا احلكم مىت ما حصل ذلك الشيء حصل ذلك احلكم بناء على اشرتاط االطراد يف 

  .العلة
  : ومسالك العلة عشرة

لُـوا   اِالْمجاُع َفالنَّصُّ الصَّريُح ِمثْـلُ    ِلِعلَّـــٍة فسبــب فَيتـْ
الفالين وهو أقواها،   أي اإلمجاع على أن الوصف الفالين علة للحكم )اإلمجاع( :أوهلا

كاإلمجاع على أن العلة يف منع احلكم حال الغضب تشويش الفكر، وحكمة هذه العلة 
  .خوف امليل عن احلق



يف بيان العلية وهو املسلك الثاين، ) النص الصريح(فيلي اإلمجاع يف القوة :] الثاين[
املثاالن عزيز  كذا، وهذان) سبب(يلي ذلك ) فـ. (كذا) لعلة(افعل كذا : قولك) مثل(

  . وجودمها يف الكتاب والسنة
  :     مها)فيتلو(

  َظَهـَر َالٌم مثُـََّت اْلبَـا ُعِلَما   ِمْن َأْجِل َذا فَـَنْحُو َكْي ِإَذْن َفَمـا
، وكذا ألجل كذا من أجل ذلك كتبنا على بين إسرائيل كقوله تعاىل) من أجل ذا(

  ".البصر إمنا جعل االستئذان ألجل: "قوله : حنو
إذن ألذقناك ضعف احلياة وضعف حنو قوله تعاىل ) إذن(و) حنو كي(يلي ما ذكر )فـ(
  . كي ال يكون دولة بني األغنياء منكموقوله تعاىل  املمات
أي النص ) ظهر(أي النص الذي ) ما( يلي النص الصريح غري الصريح وهو) فـ(

كتاب أنزلناه أو مقدرة حنو قوله تعاىل التعليل ظاهرة كانت ) الم(الظاهر يف العلية وهو 
ما : والظاهر. أن كان ذا مال وبنني، وقوله إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور

  .حيتمل غري العلية احتماال مرجوحاً 
يعين أن الباء علم عدها من النص الظاهر يف العلية كقوله تعاىل ) مثت البا علما(
عليهم طيبات أحلت هلم فبظلم من الذين هادوا حرمنا وهي دون الالم يف الرتبة.  

ــارِِع فالفِقيـِه  بيــــهِ    َفاْلَفـاُء للشَّ   فـََغيـرِِه يـَْتبَـُع بِالشَّ
أي الفاء الواردة يف كالم الشارع سواء كانت يف ) الفاء للشارع(يلي الباء يف الرتبة )فـ( 

يف احملرم  أو يف الوصف كقوله  ديهماوالسارق والسارقة فاقطعوا أياحلكم كقوله تعاىل 
  ".ال متسوه طيباً وال ختمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً : "الذي وقصته ناقته

يلي الفاء يف كالم الشارع يف الرتبة يف الداللة على علية الوصف الفاء الواردة يف  )فـ(
أي غري ) غريه(لفاء الواردة يف كالم يلي الفاء يف كالم الراوي الفقيه ا)الفقيه فـ(كالم الراوي 

سها : "الفقيه؛ ومل يوجد الفاء يف هذين القسمني إال يف احلكم كقول عمر بن حصني 
  .هذا هو الصحيح. ، مع إمكان دخوله يف الوصف له مبثال"فسجد رسول اهللا 

ه يف يعين به أن الفاء يف كالم الراوي غري الفقيه يتبع مبا يشا) يتبع بالشبيه(قوله 
ال تذر على االرض من الكافرين املكسورة كقوله تعاىل " إن"الداللة على العلية ظاهرًا كـ



؛ "من"و" يف"و" على"و" حىت"و" بيد" حنو ضربت العبد إذ أساء، وكـ" إذ"وكـ ...دياراً إنك
  .ةواملراد بظهور هذه احلروف واألمساء املتقدمة يف العلية ظهورها فيها ولو بواسطة القرين

  بِاُحلْكـِم َملفوَظْنيِ دون ُخْلفِ    َوالثَّاِلُث اْإليـَما اْقِرتاُن اْلَوْصفِ 
  . أي املتفق على كونه إمياء) اإلميا(من مسالك العلة ) والثالث(

  . اإلشارة من بعد: وهو لغة
ما ) باحلكم(أي العلة ) اقرتان الوصف: (ويف االصطالح أي غري ) ملفوظني(حال كو

أي بال ) دون خلف(واء كانا مقدرين أو أحدمها منطوق به والثاين مقدر مستنبطني س
  .خالف يف كون االقرتان املذكور إمياء

أي فإذا طهرن فال منع من  فال تقربوهن حىت يطهرنقوله تعاىل : مثال تقديرمها
ذا احلكم الذي هو جواز القرب  ن؛ فاقرتان هذا الوصف الذي هو الطهر من احليض  قربا

  .ن املرأة اليت كانت حائضاً يف التقدير يومئ إىل أن الطهر علة للجواز املذكورم
إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة ومثال ذكر الوصف وتقدير احلكم قوله تعاىل 

أي فال شيء هلن، فاقرتان الوصف الذي هو العفو باحلكم الذي هو سقوط حق  النكاح
  .ئ إىل أن العفو هو علة السقوطاملرأة من الصداق عن الزوج يوم

ما بإمياء    .اتفاقاً وإن كان مستنبطني معاً فليس اقرتا
ما إمياء تنزيًال للمستنبط  وإن كان أحدمها ملفوظًا واآلخر مستنبطًا فاألصح أن اقرتا

 وأحل اهللا البيعمنزلة امللفوظ إذا كان الوصف هو امللفوظ الستلزامه احلكم كقوله تعاىل 
له صحيحاً؛ فحلية البيع وهي الوصف امللفوظ مستلزمة لصحته وهي احلكم أي وجع

          .املستنبط
  قرانـــه ِلغْريَِهــا َيضيـرُ    َوذلك الَوْصــُف َأِو النَّظيـرُ 

ما ملفوظني، واحلال أن ذلك  يعين أن اإلمياء هو اقرتان الوصف باحلكم حال كو
نظري الوصف املقرتن بنظري احلكم قرانه أي اقرتانه الوصف املقرتن باحلكم أو النظري أي 

ا يضري أي خيل بالفصاحة،  باحلكم أو نظريه لغريها أي علية الوصف للحكم أي لغري بيا
أي البد أن يكون االقرتان املذكور يشعر بكون الوصف املذكور أو نظريه الذي مل يذكر علة 



ئرًا أي خمًال مبا كان ضايكن االقرتان مشعرًا للحكم املذكور أو نظريه الذي مل يذكر، وإال مل 
   .بفصاحة الكالم

َع َوْصفـاً َفَحَكـمْ       َكَما إذا مسَِ
بعد مساعه كما يف حديث األعرايب ) وصفًا فحكم(الشارع ) كما إذا مسع(وذلك 

ار رمضان، فقال " ؛ فاقرتان الوصف الذي هو الوقاع "اعتق رقبة: واقعت أهلي يف 
ي هو اإلعتاق املأمور به عند ذكره يدل على أنه أي الوقاع علة لوجوب اإلعتاق، باحلكم الذ

وإال كان اقرتانه به خمال بالفصاحة خللو السؤال عن اجلواب، وذلك بعيد فيقدر السؤال يف 
  .فالعلة مقدرو واحلكم ملفوظ به. واقعت فأعتق: قال اجلواب؛ فكأنه 

حديث املرأة : ر بنظري احلكم الذي مل يذكرومثال اقرتان نظري الوصف الذي مل يذك
أرأيت لو كان على : يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، قال: قالت"

والوصف ". فصومي عن أمك: نعم، قال: أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت
اهللا، واحلكم النظري املذكور النظري غري املذكور دين العباد الوصف،والنظري غري املذكور دين 

  .جواز قضاء دين العباد عن امليت، واحلكم النظري غري املذكور جواز قضاء دين اهللا عنه
فاقرتان الوصف النظري املذكور باحلكم النظري املذكور يدل على أن الوصف النظري 

ان دين اهللا الذي مل يذكر علة للحكم النظري الذي مل يذكر؛ فيكون الدين مطلقاً أي سواء ك
أو دين اآلدمي علة جلواز القضاء مطلقًا أي سواء كان املقضي دين اهللا أو دين آدمي، وإال 
يكن االقرتان املذكور داًال على علية نظري الوصف املذكور لنظري احلكم املذكور كان خمال 

  .بالفصاحة
د والفرع دين فاألصل دين العبا: يف هذا احلديث على أركان القياس األربعة وقد نبه 

  .اهللا واحلكم جواز القضاء وعلته يف كل منهما كونه ديناً 
    َْوِذْكرُُه يف اُحلْكِم َوْصفاً قْد أَلَـم  

     إن َملْ َيُكْن ِعلَّتَـُه لَـْم يُِفـدِ 
يعين أن ذكر الشارع يف احلكم وصفاً مل يصرح بعليته قد أمل أي وقع كونه إمياء إذا كان 

يكن علة لذلك احلكم مل يفد ذكره أي مل يكن لذكره فائدة؛ كحديث  ذلك الوصف إذا مل



، فتقييده املنع من احلكم حبالة الغضب "ال حيكم أحد بني اثنني وهو غضبان"الصحيحني 
  . يدل على أنه علة له، وإال خال ذكره عن الفائدة

    ُُعـُه ِممـَّا يُفيـت   اْسَتِفِد  ،َوَمنـْ
     ْيـِه،تـَْرتيَبُه اُحلْكَم َعلَ  

أيضا من اإلمياء منعه أي الشارع املكلف من فعل يفيت  ١أي وأمل) ومنعه مما يفيت(
، فإنه يفهم منه أن فاسعوا إىل ذكر اهللا وذروا البيعفعًال آخر مطلوبًا منه حنو قوله تعاىل 

  .نع بعيداً علة منع البيع عند نداء اجلمعة خمافة إفاتته هلا، فلو مل يكن ملظنة تفويتها لكان امل
أي استفد كون ترتيبه أي الشارع للحكم عليه أي على ) ترتيبه احلكم عليه. استفد (

له أكرم العلماء، فرتتيب اإلكرام على العلم لو مل يكن لعلية كون العلم : الوصف إمياء، حنو
  . لكان بعيداً 

    واتََّضــحْ                      
ُ
  ْصطََلحْ تـَْفريُق ُحْكَمْنيِ ِبَوْصِف امل

أي واتضح تفريق الشارع بني حكمني بوصف املصطلح أي بالوصف االصطالحي 
  . احلكمنيعند أهل األصول يفيد كون ذلك الوصف املفرق بني علة 

والوصف االصطالحي لفظ مقيد آلخر ليس بشرط وال استثناء وال غاية وال استدراك، 
  .سواء ذكر احلكمان أو ذكر أحدمها فقط

، فتفريقه "جعل للفرس سهمني وللرجل سهماً  أنه "الصحيحني  كحديث: األول
  ًذين الوصفني لو مل يكن لعلية كل منهما لكان بعيدا والوصفان . بني هذين احلكمني 
  .مفهوما الفرس والرجل: مها

، أي خبالف غريه املعلوم إرثه؛ فالتفريق بني "القاتل ال يرث"كحديث الرتمذي : والثاين
ذكور وبني اإلرث املعلوم بصفة القتل املذكور مع عدم اإلرث لو مل يكن لعليته عدم اإلرث امل
  .له لكان بعيداً 

     أَْو غايٍة َشـْرٍط أِو اْسِتْثنــاءِ 
  .بني حكمني بغاية أو شرط أو استثناء أو استدراك أي ومن اإلمياء تفريق الشارع

                                                 
 . رمستتها كما هي مكتوبة ومل يتضح يل معناها ١



نع أي فإذا طهرن فال م هرنوال تقربوهن حىت يطقوله تعاىل : مثال التفريق بالغاية
ن ن يف احليض وبني جوازه يف الطهر بالغاية أي جبعل . من قربا فتفريقه بني املنع من قربا

  .الطهر غاية للمنع لو مل يكن لعلية الطهر للجواز لكن بعيداً 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ـ إىل أن قال ـ "حديث مسلم : ومثال التفريق بالشرط

فتفريق الشارع بني منع بيع  ."هذه األجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فإذا اختلفت
ختالف اجلنس لو مل يكن لعلية االختالف للجواز اهذه األشياء بالتفاضل وبني جوازه شرط 

  .لكان بعيداً 
أي الزوجات  فنصف ما فرضتم إال أن يعفونقوله تعاىل : ومثال التفريق باالستثناء

فتفريقه بني ثبوت النصف هلن وبني انتفائه عند عفوهن لو . ف فال شيء هلنعن ذلك النص
  .مل يكن لعلية العفو لالنتفاء لكان بعيداً 

ال يواخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يواخذكم مبا قوله تعاىل : ومثال االستدراك
ا عند التعقيد لو مل فتفريقه بني عدم املؤاخذة باإلميان وبني املؤاخذة . عقدمت به االميان

  . يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة لكان بعيداً 
    ِتَناُسـُب الوصـِف َعَلى الِبناء  

يعين أن اشرتاط الوصف املومئ لعليته للحكم كائن على البناء؛ فعلى أن العلة مبعىن 
ا مبعىن الباعث تشرتط م ناسبته املعرف أي العالمة واألمارة ال تشرتط مناسبته له؛ وعلى أ

له؛ واألول مذهب األكثر ألن املناسبة طريق للعلية مستقل، واإلمياء طريق مستقل، فال 
                    .  يتوقف أحدمها على اآلخر

ُر َوالتَّقسيُم ِقْسـٌم رابِـعُ       والسَّبـْ
  .يعين أن السرب والتقسيم هو القسم الرابع من مسالك العلة

  .التفريق: قسيم لغةاالختبار؛ والت: والسرب لغة
واألصل تقدمي التقسيم على السرب ألنه وسيلة إليه، واألصل تقدمي الوسيلة على 

  .املقصد؛ وإمنا قدم السرب ألنه أهم
  :   وهو يف االصطالح ما أشار إليه بقوله

    َُأْن َحيُْصَر األوصاَف فيِه جاِمـع  



  تعيينُـُه ُمتَِّضـحُ  َفَمـا بَِقـي   َويـُْبِطَل الَّذي لـهـا ال َيْصُلحُ 
يعين أن السرب والتقسيم هو أن حيصر الشخص جامع أي حافظ جلميع األوصاف 
املوجودة يف األصل املقيس عليه كالطعم واالقتيات مع االدخار والكيل واملالية والنفع يف الرب 

وجوده مثًال يف قياس الذرة عليه، مث يبطل الوصف الذي ال يصلح للعلية بعدم اطراده بسبب 
مع انتفاء احلكم أو بعدم انعكاسه بسبب نفيه مع وجود احلكم، فما بقي بعد اإلبطال ملا ال 

  .يصلح للعلية تعيينه للعلية متضح
فاملالكي أبطل مجيع هذه األوصاف املذكورة لعدم صالحيتها للعلية بسبب عدم 

له لتعيينهما علة  اطرادها مع احلكم الذي هو ربا الفضل إال االقتيات واالدخار فجعلهما
   .للعلية عنده الطرادمها مع احلكم وانعكاسهما معه

  َحبَْثُت ُمثَّ بـَْعَد َحبِْثي ملْ َأِجـدْ    ُمْعَرتُِض اَحلْصِر يف َدْفعِـِه يَـرِدْ 
أي يكفي يف دفع اعرتاضه مبنعه حصر أوصاف  - يعين أنه يرد يف دفع معرتض احلصر 

  :أحد أمرين -دل يف األوصاف الذي ذكر املستاحملل 
  .قول املستدل حبثت مث بعد حبثي مل أجد غري ما ذكرته من األوصاف: أوهلما

  : والثاين أشار إليه بقوله
     أَِو اْنِفقاُد َما ِسواهاَ اْألَْصــُل 

األصل عدم ما سوى هذه األوصاف، وإمنا : أي ويكفي يف دفعه أيضًا قول املستدل
  .  النظر فيه، فيندفع عنه بذلك منع احلصراكتفي بقوله لعدالته مع أهلية 

    َُولَْيَس يف اَحلْصِر ِلظَـنٍّ َحظْـل  
تهد املستدل فليس يف حصره األوصاف  أي إذا مل يقع اعرتاض مبنع احلصر على ا
لتحصيل ظن لعلية أحدمها للحكم ليعديه إىل كل ما فيه ذلك الوصف حظل أي ليس 

قول حبثت فلم أجد غري ما ذكرته أو األصل عدم ما ممنوعا من ذلك، وال حيتاج ألن ي
  .سواها

  لِْلَقطْـِع،   َوْهـَو َقْطعِـيٌّ ِإَذا َمـا ُمنِيَـا
يعين أن القياس املشتمل على السرب والتقسيم يكون قطعياً، واالحتجاج به متفق عليه 

   .اللة فيه عليهمابأن كانا قطعيني ألن اعتماد الدإذا ما منيا أي نسب السرب والتقسيم للقطع 



             َوالظَّنِّـي ِسـواُه ُوِعَيا  
يعين أن الظين أي القياس الظين وعي أي حفظ وعرف عند األصوليني بسواه أي بغري 

  .القطعي، وهو ما كان السرب والتقسيم به ظنيني أو أحدمها ظين
يَّـُة الظَّنِّـيِّ رَْأُي اَألْكثَـرِ  نـاِظرِ يف حـقِّ نـاظٍر وَ    ُحجِّ

ُ
  يف امل

يعين أن االحتجاج بالسرب والتقسيم الظين هو مذهب األكثر، واختاره القاضي منا 
لوجوب العمل بالظن سواء كان يف حق الناظر لنفسه ومقلديه أو يف حق املناظر لغريه، 

  .فينهض حجة على خصمه
عليل احلكم وقال إمام احلرمني إمنا يكون حجة يف حق الناظر واملناظر إن أمجع على ت

معني   .يف األصل حذراً من أداء بطالن الباقي إىل خطأ ا
وقيل إنه حجة يف حق الناظر لنفسه ومقلديه دون املناظر لغريه ألن ظنه ال يقوم حجة 

  .على خصمه
  َوفَـى بِـِه دوَن البياِن اْلَعَرضُ    إْن يـُْبِد َوْصفـاً زائـداً ُمْعَرتِضُ 
وصفاً زائداً على العدد الذي ذكر املستدل أن أوصاف حمل يعين أن املعرتض إذا أبدى 

أي حصل بإبدائه لذلك الوصف الزائد الغرض أي غرض املعرتض ) وىف(احلكم منحصرة فيه 
  .وهو ثبوت االعرتاض وال يكلف ببيان صالحية ما أبداه للتعليل

  ُمْنَبِهــمُ  َواَألْمـُر يف ِإْبطالِـهِ    َوَقْطُع ذي السَّْربِ إذاً ُمْنَحتِــمُ 
إذًا أي يف حني إبداء يعين أن قطع صاحب السرب أي إفحامه وقيام احلجة عليه 

املعرتض وصفاً زائداً على األوصاف اليت حصر فيها أوصاف احملل منحتم أي واجب، واحلال 
أن األمر منبهم يف إبطاله أي املستدل للوصف الذي أبدى املعرتض أي مل يبطله ومل يعجز 

  .   ه، فإن أبطله بأن بني عدم صالحيته للعلية مل ينقطع وثبت سربهعن إبطال
     أَْبِطْل ِلَما َطْرداً يُـراَ،

تهد أوصاف احملل فأبطل ملا أي الوصف الذي يرى حال   أي وإذا حصرت أيها ا
كونه مطردًا أي من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه مطلقًا باستقراء موارد الشريعة كالطول 

ما مل يعتربا يف شيء من أحكام الشريعة أو يف احلكم املتنازع فيه كالذكورة والقص ر فإ



ما قد اعتربا يف الشهادة واإلمامة  ما شيء من أحكامه مع أ واألنوثة يف العتق فال يعلل 
  . والقضاء واإلرث ووالية النكاح
    َويـَْبطُــلُ                       

ُ
  ْنَخـزِلُ َغْيـَر ُمنـاِسٍب لَـُه امل

تهد بعد حصره األوصاف  أي ويبطل الوصف املنخزل أي املسقط الذي أسقطه ا
تهد بسبب عدم مناسبته للحكم لعدم  حال كونه غري مناسب له أي للحكم، أي يبطله ا

  .صالحيته للعلية النتفاء مثبتها الذي هو املناسبة ومساه منخزال باسم ما يؤول إليه
     َوِإْن َقْد نَاَسبــاَ  َكذاَك بِاِإلْلَغا

أي كذلك يبطل الوصف بعد ثبوت احلصر بسبب اإللغاء أي كون الوصف ملغى ولو 
ويعلم إلغاؤه باستقالل الوصف املستبقى باحلكم دونه يف صورة جممع عليها  . مناسبًا للحكم

كاستقالل الطعم باحلكم الذي هو حرمة ربا الفضل يف ملء كف من القمح دون الكيل 
  .  القتيات ألنه ال يكال وليس فيه اقتيات يف الغالبوا

   َوبِتَـَعدِّي َوْصِفِه الـذي اْجَتبَـى  
أي ويبطل أيضًا سائر األوصاف بسبب تعدي وصفه أي املستدل الذي اجتىب أي 

  .وصفه الذي اختار التعليل به وقصور سائر األوصاف على احملل
َناَسبَــُة َواإلخالَــهْ 

ُ
  ِمَن اْلمسـالِـِك ِبال اْسِتحالَـهْ    ثُـمَّ امل

يعين أن الطريق املسماة باملناسبة واإلخالة من املسالك أي الطرق الدالة على علية 
  . الوصف للحكم بال استحالة

  .أن يكون بني الوصف واحلكم مالءمة وموافقة :ومعىن املناسبة
تهد بالنظر إىل الوصف خيال أي يظن علي: ومعىن اإلخالة   .ته للحكمأن ا

    . استخراجهما، وكالمها صحيح فاملسلك هو نفس املناسبة، وقيل
  َختْرُجيها َوبـَْعُضُهْم َال يـَْعَتبِــرْ    ُمثَّ بَِتْخريِج اْلمنــاِط َيْشَتِهـرْ 

يعين أن ختريج املناسبة أي استخراجها عند األصوليني تسميته بتخريج املناط أي العلة 
ا أي ع   .لقاليت نيط احلكم 

  . مكان النوط: واملناط لغة
  .يعين العلماء ال يعترب هذا املسلك أصًال وهو الظاهرية وغريهم) وبعضهم(



  ِلِعلَّــٍة ِبذِْكـِر َما َسيَــرِدُ    َوُهـَو َأْن يـَُعيِّـَن اْلُمْجَتِهــدُ 
 أي) لعلة. أن يعني اجلتهد (أي هذا املسلك املسمى باملناسبة وختريج املناط ) وهو(

تهد للعلة أي الوصف املعلل به  أي ما يوره الناظم يف البيت ) ما سريد(سبب )لـ(تعيني ا
  ]:ـه[بعد هذا، وهو قولـ

  ِممَّا قَـْد قَـَدحْ  َتقــاُرٌن َواألْمنَ    ِمَن التناسِب الَّذي َمْعُه اتََّضـحْ 
تهد للعلة بسبب إبدائه التناسب بني الوصف املعني وا حلكم الذي أي هو تعيني ا

تقارٌن بني الوصف واحلكم يف دليل احلكم، ومع األمن أي : اتضح معه، أي التناسبُ 
  .السالمة للوصف املعني مما قد قدح أي من قوادح العلية

وصورته أن . فاالقرتان معترب يف كون الوصف املناسب علة ال يف كون الوصف مناسباً 
تهد عنها، كحديث حيكم الشارع يف صورة حبكم مقرون بوصف وال يبني  عليته فيبحث ا

فقد اقرتن احلكم الذي هو احلرمة بوصف اإلسكار يف احلديث " كل مسكر حرام"مسلم 
تهد كونه علة للحرمة بسبب  وهو مناسب للحرمة إلزالته العقل املطلوب حفظه؛ فيعني ا

  .مناسبته هلا واقرتانه معها يف الدليل وسالمته من القدح
ًا اإلمياء من جهة ترتيب احلكم على الوصف فاجتمع مسلكان ويف احلديث أيض

     .املناسبة واإلمياء
  بِنَـْفـِي َغْيـرِِه ِمَن اْألَْحــوالِ    وواِجٌب حتقيـُق االْسِتقــاللِ 

يعين أنه جيب حتقيق استقالل الوصف املناسب بالعلية، وحتقيقه يكون بنفي غريه من 
  . السرب بأن ال جيد مثله وال ما هو أوىل منهاألحوال أي األوصاف، وذلك يكون ب

نَــا   تـََرتَُّب اُحلْكِم َعليـِه َما اْعتَـنَـى   ُمثَّ املناِسـُب الَّذي َتضمَّ
  َمْفَسـَدٍة أَْو َجْلِب ذي َسـدادِ    بِـِه الَِّذي شرع ِمْن إْبعـــادِ 

ما اعتىن به يعين أن املناسب هو الوصف الذي تضمن أي استلزم ترتب احلكم عليه 
الشارع يف شرع األحكام من إبعاد مفسدة أي من درء مفسدة أو جلب ذي سداد أي أو 

  .جلب مصلحة
كاإلسكار علة لتحرمي اخلمر؛ إذ يلزم من ترتب حترمي اخلمر على وصف : فاألول

  .اإلسكار درء املفسدة اليت هي إزالة العقل املوجبة للوقوع يف كثري من املهالك



على الغىن جلب ىن علة وجوب الزكاة إذ يلزم من ترتب وجوب الزكاة كالغ: والثاين
  .املصلحة اليت هي سد خلة الفقراء

  َشكـا َوظَنـا وََكـذا بِاَجلْزمِ    َوَحيُْصُل الَقْصُد ِبَشرِْع احلُْْكـمِ 
يعين أن القصد أي املقصود من شرع احلكم أي ترتبه على علته وهو احلكمة قد 

يكون ثبوت احلكمة وانتفائها على حد سواء، وقد حيصل ظنا بأن يكون  حيصل شكًا بأن
ا أرجح من انتفائها، وقد حيصل جزماً أي يقيناً    .ثبو

ا : األول كحد اخلمر ألجل اإلسكار، فإن حكمة مشروعيته وهي االنزجار عن شر
  .حتصل شكاً 
مشروعيته  كالقصاص ألجل القتل العمد العدوان من مكافئ، فإن حكمة: والثاين

  .وهي االنزجار عن القتل حتصل ظناً 
  .كجواز البيع ألجل االحتياج فإن حكمة مشروعيته وهي امللك حتصل يقيناً : والثالث

  َكآِيٍس ِلَقْصِد َنْسـِل نكحــا   َوَقْد َيكوُن النـَّْفُي فيِه أَْرَجَحــا
من ثبوته،   أي وقد يكون النفي فيه أي املقصود من شرع احلكم وهو احلكمة أرجح

كآئس نكح أي تزوج لقصد نسل، فاحلكم جواز النكاح، وعلته حاجة الناس إليه، واحلكمة 
ا ألن  حصول الولد من اآلئس أو اآليسة املقصودة من شرعه التوالد؛ ونفيها أرجح من ثبو

   .غري ممكن عادة سواء كان اليأس بسن أو طول جتربة
َقـلُ    وابِالطََّرفـَْيـِن يف األَصـحِّ َعلَّلـ   فـََقْصـُر ُمْتـَرٍف َعَلْيـِه يـُنـْ

يعين أن األصح عند األصوليني أنه جيوز التعليل بالطرفني من األقسام األربعة املذكورة 
يف البيتني الذين قبل هذا البيت؛ والطرفان مها حصول احلكمة املقصودة من ترتب احلكم 

بذلك الوصف املناسب الذي يلزم  على الوصف املناسب يف الشك أو الوهم فيجوز التعليل
  .من ترتب احلكم عليه حصول حكمته شكاً أو َوْمهاً 

وعلى جواز التعليل به ينقل عن الفقهاء جواز قصر املرتفه أي املتنعم، واملرتفه يف سفره 
وقيل ال جيوز التعليل . للصالة مع أن حكمة مشروعية القصر له وهي املشقة مظنون انتفاؤها

ول احلكمة يف األول، ومرجوحيته يف الرابع؛ وأما إذا لزم من ترتب احلكم يف حص به للشك
               .  عليه حصول احلكمة ظنا أو يقيناً فيجوز التعليل به اتفاقاً 



ــهْ    ُمثَّ اْلُمناِسُب َعنيُت احلِْْكَمــهْ    ِمْنـُه َضروريٌّ َوجـاَ تَِتمَّ
  : ترتب احلكم على ثالثة أقسام يعين أن املناسب أي احلكمة احلاصلة من

  .منه ضروري وهو ما كان حتصيله سبباً للسالمة من هالك البدن أو الدين
أي ومنه تتميمي وهو ما يف حتصيله حث على مكارم األخالق واتباع ) وجا تتمة(

  . أحسن املناهج يف العبادات واملعامالت
  اْلَقـِويَّ يف الــرَّواجِ َوقَـدِّم    بينَـُهماَ َمـا يـَْنَتِمـي لِْلَحــاِج 

إن املقصود من ترتب احلكم عليه : أي بني مرتبيت املناسب املذكورتني مرتبة ثالثة، وهي
  .قد يكون حاجياً، وهو ما تدعو احلاجة إليه ومل تلجئ إليه الضرورة

يعين أن القوي أي األقوى من هذه املرتب الثالثة يقدم يف الرواج أي ...) وقدم(قوله 
عتبار على ما دونه عند تعارض األقيسة، فيقدم القياس املشتمل على احلكمة اليت يف اال

تدعو الضرورة إليها على القياس املشتمل على اليت تدعو احلاجة إليها فقط؛ وهذا على 
  .القياس املشتمل على احلكمة املستحسنة عادة

  :مث شرع يف تعداد الضروريات فقال
  َماٌل إىل َضـرورٍة تـَْنَتِســبُ    َنَسـُب  ِديٌن َونـَْفٌس ُمثَّ َعْقـلٌ 

  : يعين أن الضروريات ستة
وهو احلكمة املقصودة من ترتب احلكم الذي هو وجوب قتل  ،حفظ الدين: منها

  .املرتد على الوصف املناسب الذي هو الردة أعاذنا اهللا واملسلمني منها
الذي هو القصاص على حفظ النفس، وهو احلكمة املقصودة من ترتب احلكم : ومنها

  .الوصف املناسب الذي هو القتل العمد العدوان
حفظ العقل، وهو احلكمة املقصودة من ترتب احلكم الذي هو حد شارب : ومنها

  .اخلمر على الوصف املناسب وهو السكر
حفظ النسب، وهو احلكمة املقصودة من ترتب احلكم الذي هو حد الزنا على : ومنها

  .زنا أعاذنا اهللا واملسلمني منهمااملناسب الذي هو ال



حفظ املال، وهو احلكمة املقصودة من ترتب احلكم الذي هو حد السرقة على : ومنها
وإمنا كان حفظ املال ضرورياً . الوصف املناسب الذي هو أخذ املال خفية من حرز مثله

  .لتوقف البنية عليه
      .   يف ويل النكاحوالعدالة ضرورية يف الشاهد، حاجية يف اإلمام، تتميمية 

، َوْلتَـْعِطَفـْن ُمَساِويَــا   ِعْرضاً َعلى اْلماِل َتُكْن ُمواِفيـاَ    َوَرتـَِّنبْ
يعين أنه جيب الرتتيب بني ما ذكر من الضروريات، فكل واحد منها دون ما ) ورتنب(

  :بقوله قبله يف الرتبة، فيقدم عليه عند التعارض إال املال والعرض، وأشار إىل تساويهما
يعين أن حفظ العرض معطوف على حفظ املال مع التساوي ...) ولتعطفن مساويا(

  .أي موافقاً ألهل األصول) تكن موافيا(ومعىن . بينهما يف الرتبة
هو احلكمة املقصودة من ترتب حد القذف على الوصف املناسب : وحفظ العرض

  .الذي هو القذف
فما كان من : مذهب السبكي؛ والظاهر التفصيلوتسوية املال مع العرض مطلقًا هو 

حفظ العرض آئًال حلفظ النسب كتحرمي القذف فهو أرفع من املال وما سوى ذلك منه فهو 
     .   دون املال يف الرتبة

  يف ُكلِّ ِشْرعـٍة ِمَن اَألْديــانِ    َفِحْفظَُها َحْتٌم َعَلى اإلْنســانِ 
ذكورة حتم أي واجب على كل إنسان مكلف يعين أن حفظ هذه الضروريات الستة امل

يف كل شريعة من مجيع األديان، فقد أمجع أهل الشرائع أي الرسل من لدن آدم إىل اآلن على 
  .وجوب حفظها

  َكاحلَـدِّ فيما ُيْسِكُر اْلقليــِل    َأحلِْْق بِـِه َما كان ذا َتْكميـلِ 
مله املبالغ يف حفظه كثبوت يعين أنه يلحق بالضروري ما كان ذا تكميل له، أي مك

كون القليل يدعو إىل الكثري، واحلكمة : احلد يف تناول القليل من جنس املسكر؛ والعلة
أي من ترتب احلد على الوصف املناسب الذي هو كون القليل املقصودة من تشريع احلد فيه 

      .يدعو إىل الكثري حفظ العقل من كل ما يدعو إىل تفويته
َر الذي َنَسَخ شْرَعُه السُّبُـلْ     شرائِع الرُُّســلْ َوْهَو حالٌل يف   َغيـْ



يعين أن تناول القليل مما يسكر جنسه ـ وهو ال يسكر ـ حالل يف شرائع الرسل املتقدمة 
الذي نسخ شرعه السبل أي الشرائع، وأما القدر املسكر منها فحرام إمجاعاً  إال شرع النيب 

  .نيف كل شريعة من لدن آدم إىل اآل
إن اخلمر كانت حالًال يف أول اإلسالم فجوابه أن ذلك ليس : وأما قول النووي
  :باإلباحة الشرعية، بل

  براءًة ليسـت من اْألَْحكــامِ    أَباَحهـا يف َأوَِّل اإلســـالمِ 
ا) براءة. يف أول اإلسالم ( رسول اهللا ) أباحها( يف أول  أي ترك الناس يشربو

ي ) ليست من األحكام(وتلك . هلم عنها على وجه الرباءة األصلية اإلسالم من غري 
الشرعية على الصحيح كرتكه هلم يتناولون غريها يف أول اإلسالم حىت يرد فيه نص من الشارع 

        .   بتحرميه؛ وذلك الرتك ال يسمى تقريراً ألن الشريعة نزلت منجمة شيئاً فشيئاً 
جــارُة احلــ      اِجيُّ َواْلبَـْيُع فَاْإلِ

يعين أن احلاجي كاحلكمة املقصودة من شرع البيع أي من ترتبه على الوصف املناسب 
  .الذي هو االحتياج إىل املعاوضة؛ واحلكمة هي ملك الذات

وكاحلكمة املقصودة من شرع اإلجارة، وهي ملك املنفعة، والعلة هي االحتياج إىل 
   .  املعاوضة أيضاً 

   ٌق َجـِليُّ ِخيــاُر بـَْيٍع الِحـ  
يعين أن جواز اخليار يف البيع الحق باحلاجي، جليٌّ حلوقُه به، ألنه مكمل للحكمة 
املقصودة من مشروعية البيع وهي امللك؛ ألن الرتوي أشد تكميًال للملك من عدمه، ألن 

  .الغالب سالمة املرتوي من الغنب
  .   النكاح ومن مكمل احلاجي اعتبار الكفء يف النكاح فإنه داع إىل دوام

ــُم لـَدى احلُـذَّاقِ    َحثٌّ َعَلى َمَكـارِِم األخـالقِ    َوَما يـَُتمِّ
يعين أن احلكمة املتممة للمصلحة مفيدة لدى حذاق األصوليني باحلث على مكارم 

  .األخالق أي مبا فيه حث عليها
  َمْنِصبِ َكَسْلِب اَالْعُبِد شريَف الْ    ِمْنُه اْلُموافِـُق ُأصـوَل اْلَمْذَهبِ 



قسم منها موافق ألصول املذهب أي مذهب : يعين أن احلكمة التتميمية على قسمني
  .مالك أي قواعده؛ وقسم منها خمالف هلا

كسلب األعبد أي العبيد شريف املنصب أي املنصب الشريف كأهلية الشهادة : األول
  . ووالية النكاح والقضاء واإلمامة
  ورة؛ منع العبد األهلية املذك: فاحلكم
  أي الوصف املناسب الذي ترتب عليه احلكم نقصه بالرق عن ذلك املقام؛ : والعلة

اجلري على مكارم : واحلكمة املقصودة من ترتب احلكم على الوصف املناسب
  .األخالق وما يستحسن عادة؛ إذ يقبح عادة االقتداء برقيق والتحاكم إليه واحلكم بقوله

  َعلى اَألقـاِرِب َذِوي اإلْمـَالقِ    فـاقِ َوُحْرَمــِة اْلَقـَذِر َواإلن
  .أي النجاسة) القذر(بيع ) حرمة(وكـ

  .عدُم الطهارة: والوصُف املناسب املرتتب عليه هذا احلكم
اجلرُي على مكارم األخالق وما يستحسن عادة؛ إذ : واحلكمُة املقصودة من ترتبه عليه

، وذلك كله خمالف ملكارم األخالق بيع القذر مستقبح عادة ألنه يستلزم كيله أو وزنه
  .وحماسن العادة

أي الفقراء كاألوالد والوالدين ) على األقارب ذوي اإلمالق. اإلنفاق (كوجوب ) و(
  .على املوسر

واحلكم املقصودة . القرابة: والوصف املناسب املرتتب عليه احلكم. الوجوب: فاحلكمُ 
ن العادة؛ إذ يقبح عادة على الرجل عدم اجلري على مكارم األخالق وحماس: من ترتبه عليه

             . مواساة والديه أو أوالده مع احتياجهم إليه وهو موسر
  َوَحنْـُوُه َوَأْكـُل َما صيَد يـَُؤمْ    َوَما يُعـارُض ِكتابـٌة َسلَــمْ 

يعين أن القسم الثاين من قسمي احلكمة التتميمية ـ وهو الذي ) وما يعارض كتابة(
  .ي خيالف قواعد مذهب مالك ـ كتابة، أي كاملقصود من شرع الكتابة لفك الرقبةيعارض أ

أي الوصف املناسب الذي ترتب هذا احلكم عليه فك : ندب الكتابة؛ والعلة: فاحلكم
اجلري على حماسن العادة من تكرمي بين : الرقبة من الرق؛ واحلكمة املقصودة من ترتبه عليه

  .آدم عن االسرتقاق



ا خارمة لقاعدة وخمالفة  بيع الشخص بعض ماله ] منع[الكتابة لقواعد املذهب أ
  .ببعض

احلكمة املقصودة : أي ومما خيالف قواعد املذهب من احلكمة التتميمية) وحنوه. سلم (
  .من شرع السلم وحنوه كاملساقات وبيع الغائب ملا فيها من الغرر واجلهل

حتياج بعض الناس إليه يف معاشه لعدم ا: هو جواز السلم لكل أحد؛ والعلة: فاحلكم
اجلري على حماسن العادة من : العوض عنده، ومقدار احلاجة غري منضبط؛ واحلكمة

      .   االستغناء عن الناس به
يعين أن احلكمة يف جواز أكل الصيد يؤم أي يقصد عدها من ) وأكل ما صيد يؤم(

ت فيه، وعدم تسهيل املوت على أقسام احلكمة املخالفة لقواعد املذهب لبقاء الفضال
  .احليوان

احتياج بعض الناس إليه يف : هو جواز األكل ملا صيد لكل أحد؛ والعلة: فاحلكم
اجلري على حماسن العادة من االستغناء عن : معاشه مع عدم ضبط مقدار احلاجة؛ واحلكمة

  .الناس به
ناِســِب ُمَؤثـٌِّر ذُِكـرْ 

ُ
     ِمَن امل

ر من املناسب أي من أقسامه ألن الوصف املناسب ينقسم إىل أربعة يعين أن املؤثر ذك
ما . مؤثر ومالئم وغريب ومرسل: أقسام لكن املؤثر واملالئم يف احلقيقة قسم واحد أل

  .داخالن يف الوصف املناسب املعترب شرعاً 
  : وإىل تفسري املؤثر أشار الناظم بقوله

    ِـرْ بالنَِّص َواإلمجاِع نـَْوُعـُه اْعتُب  
     يف النَّوِع لِْلُحْكِم،

اعترب الشارع بالنص واإلمجاع نوعه يف نوع  يعين أن الوصف املناسب املؤثر هو الذي
  . احلكم أي عني الوصف املناسب يف عني احلكم؛ فاملراد بالنوع العني

من مس ذكره "كتعليل نقض الوضوء مبس الذكر املستفاد من حديث : األول
  .دل على اعتبار عني مس الذكر يف عني نقض الوضوء ، فإن النص"فليتوضأ



كتعليل والية املال على الصغري بالصغر املستفاد من اإلمجاع ألنه واقع على أن : والثاين
الذي هو  الصغر علة لوالية املال على الصغري، فقد اعترب الشارع باإلمجاع عني الوصف

    .الصغري الصغر يف عني احلكم الذي هو وجوب الوالية على مال
  ِبَذيْـِن َبْل تـََرتـُُّب اُحلْكِم َظَهرْ    َوإْن َملْ يـُْعَتبَـرْ                  

     َعلى ِوفاقِــِه فَـَذا اْلُمالئِـمُ 
أي وإن مل يعترب الشارع عني الوصف يف عني احلكم بنص وال إمجاع بل اعتربها فيها 

حلكم معه؛ فذا الوصف املنسب هو على وفاقه أي الوصف حيث ثبت ابسبب ترتب احلكم 
  : املالئم أي هو املسمى باملالئم ملالءمته احلكم، وهو على ثالثة أقسام

    ُأَْقواُه َما ذََكـَر قـَْبـُل القاِسـم  
أي القسم الذي يذكره القاسم هلا ) ما ذكر قبل القاسم(أي أقوى أقسامه ) أقواه(و

  . ين أقوى أقوى من الثالثفاألول أقوى من الثاين والثا. قبل أي أوال
  َعْكٍس َوِمْن ِجنٍس بآَخٍر زُِكـنْ    ِمِن اْعِتباِر النَّوِع يف اجلنِس َوِمنْ 

وهو اعتبار نوع الوصف أي  ،أي أقوى أقسام املالئم أوهلا) من اعتبار النوع يف اجلنس(
لوصف عينه يف جنس احلكم بالنص أو اإلمجاع، فبسبب هذا االعتبار يعترب الشرع عني ا

املذكور يف عني كل فرد من جنس احلكم املذكور الذي اعترب عني الوصف يف جنسه بالنص 
أو اإلمجاع بسبب ترتب احلكم على وفق الوصف حيث ثبت احلكم معه إحلاقا للحكم الفرد 

كاعتبار الشارع لعني الوصف الذي هو الصغر يف : عينه فيهجبنسه جبامع الوصف املعترب 
فيلزم من ذلك اعتبار عني  ،و الوالية حيث اعترب يف والية املال باإلمجاعجنس احلكم الذي ه

ا فرد من أفراد الوالية اليت اعترب عني  الوصف املذكور وهو الصغر يف عني والية النكاح، أل
الوصف يف جنسها بسبب ترتب احلكم الذي هو مطلق الوالية على وفق الوصف الذي هو 

لذي هو والية النكاح جبنسه الذي هو مطلق الوالية جبامع الصغر إحلاقا للحكم الفرد ا
الوصف املعترب عينه فيه الذي هو الصغر ألنه حاصل الواليتني لرتتب مطلق الوالية الشامل 

  .هلما على وفقه
عكس القسم األول، وهو أي  )عكس. ومن : (ظم إىل القسم الثاين بقولهوأشار النا

احلكم بالنص واإلمجاع، فيلزم من ذلك اعتباره لعني كل يف عني اعتبار الشارع جلنس الوصف 



املذكور يف عني نظري احلكم بسبب الذي اعترب جنس الوصف فرد من أفراد جنس الوصف 
أو عينه بسبب ترتب احلكم على وفق الوصف املذكور حيث ثبت مع جنسه إحلاقًا لنظري 

كاعتبار الشارع جلنس : هماجنسه يف عينه ألنه حاصل فياحلكم به جبامع الوصف املعترب 
الوصف الذي هو احلرج يف عني احلكم الذي هو جواز اجلمع يف السفر بالنص فيلزم من 
ذلك اعتباره لعني الوصف املذكور يف عني نظري احلكم الذي هو جواز اجلمع ليلة املطر 
بسبب ترتب الذي هو جواز اجلمع يف السفر على وفق جنس الوصف الذي هو مطلق 

حلاقًا لنظري احلكم به جبامع الوصف املعترب جنسه فيه، وهو احلرج ألنه حاصل يف احلرج إ
  .حال اجلمعني

أي هو اعتبار ) ومن جنس بآخر زكن: (وأشار إىل الثالث من أقسام املالئم بقوله
الشارع جلنس الوصف يف جنس احلكم بالنص أو اإلمجاع، وبلزم من ذلك اعتباره لعني 

كاعتباره : سبب ترتب احلكم على وفق الوصف حيث ثبت معهالوصف يف عني احلكم ب
الذي هو اجلناية العمد العدوان يف جنس احلكم الذي هو القصاص بالنص، جلنس الوصف 

فيلزم من ذلك اعتباره لعني الوصف الذي هو القتل باملثقل عمدًا عدوانًا ألنه فرد من أفراد 
أيضًا بسبب ترتب احلكم الذي هو مطلق  اجلناية يف عني احلكم الذي هو القصاص باملثقل

القصاص على وفق الوصف الذي هو مطلق اجلناية، حيث ثبت جنس احلكم مع جنس 
الوصف إحلاقًا للقتل باملثقل بالقتل احملدد جبامع الوصف املعترب جنسه الذي هو كون كل 

  .منهما جناية يف جنس حكمهما
شرع يتكلم على بيان جنس  وملا تكلم على اعتبار جنس الوصف يف جنس احلكم

  :احلكم األخص وجنسه األعم، وجنس الوصف األخص وجنسه األعم؛ وبدأ باحلكم فقال
  اهي اْلَعْصـرِ ـأَِو اْلُوجوُب ِلُمض   ِمْثِل اَخلْمــرِ  َمْنُع   َأَخصُّ ُحْكمٍ 

  اْصَطَحْب  َوُهَو بِالتَّْخيِري يف الَوْضعِ    َدُه الطَّلَـبْ ـَفُمطَلُق اُحلْكَمْنيِ بـَعْ 
     َفَكْونُُه ُحْكماً، 

ا حترمي اخلمر  يعين أن احلكم له أجناس عال ومتوسط وسافل؛ فأخص أجناسه أي أقر
مثًال أو وجوب الصالة كالعصر مثًال؛ فيلي ذلك مطلق احلكمني، أي مطلق التحرمي ومطلق 



مع التخيري يف الوجوب؛ فيلي ذلك كونه طلبًا أي مطلوبًا وهو أي مطلق الطلب مصطحب 
  .الوضع أي الرتبة؛ فيلي ذلك كونه حكماً 

رمي يتناول كل حمرم األول أخص من الثاين، والثاين أخص من الثالث، ألن مطلق التح
ومطلق الطلب يتناول كل  ؛ومطلق الوجوب يتناول كل واجب صالة وغريها اخلمر وغريها؛

؛ ومطلق احلكم مًا أو غريهمطلوب سواء كان مطلوب الرتك أو مطلوب الفعل طلبًا جاز 
  .يتناول كل حكم مطلوباً أو غريه كاجلائز ألنه حكم
          :فقال مث أشار إىل بيان أجناس الوصف املناسب

  ُمناِسـٌب َخصََّصـُه ذو الُعْرفِ    َكَما يف الَوْصـفِ               
  ـْذ ُعِلَمـاَكْوُن َحمَلِّـَها ِمَن الَّ    َمْصَلحٌة َوِضدُّهـا بـَْعــُد َفَما

يعين أن الوصف له أجناس متفاوتة يف اخلصوص والعموم، منها ) كما يف الوصف( 
  . عال ومنها متوسط ومنها سافل

  . كونه وصفاً تناط به األحكام ألنه يشمل املناسب وغريه: فأعمها
خصصه (أي كونه وصفاً مناسباً ألنه أخص من مطلق الوصف ) مناسب(فيليه وصف 

  .    أي جعله أخص منه صاحب العرف األصويل) ذو العرف
أي بعد كونه مناسبًا يف الرتبة فهو ) مصلحة وضدها بعد(وكون الوصف املناسب 

  .أخص منه
أي ) كون حملها(أي مصلحة أو مفسدة ) ما(يلي ذلك كون الوصف املناسب )فـ(

  .التتميمياتقبل أي من الضروريات أو احلاجيات أو  )من الذ علما(املصلحة أو املفسدة 
  :فإذا ظهر لك اجلنس العايل واملتوسط والسافل للحكم والوصف

؛ ِم اْألََخـصَّ      فـََقـدِّ
من جنس الوصف واحلكم على األعم منهما، فيقدم السافل على ) فقدم األخص(

املتوسط، واملتوسط على البعيد، ألن ما كان االشرتاك فيه بالسافل فهو األغلب على الظن 
  :وما كان باملتوسط فهو أغلب على الظن مما كان باجلنس البعيد توسط؛مما كان بامل

فالوصف املناسب  ؛ولذلك قدمت البنوة يف املرياث على األخوة، واألخوة على العمومة
استحقاق اإلرث، وكل من البنوة واألخوة وصف : البنوة واألخوة مثًال، واحلكم: لإلرث



األخوة، فإذا اجتمعا مليت بأن مات وله ابن يوجب اإلرث لكن البنوة أخص بالرجل من 
وأخ قدمت البنوة فيستحق االبن املرياث دون األخ، وذلك ألن االبن فرع األب، واألخ فرع 

  .أصله، وفرع الشيء أقرب إليه من فرع أصله
  :        مث شرع يتكلم على القسم الثاين من أقسام الوصف املناسب وهو الغريب، فقال

  أَْلغَـى اْعِتبـارَُه اْلَعلي الرَّقيبُ    َواْلَغريــبُ                    
يعين أن الوصف املناسب الغريب أي املسمى بالغريب هو الذي ألغى ربنا العلي 
. الرقيب اعتباره أي مل يعتربه يف ذلك احلكم بنص وال إمجاع وال برتتيب احلكم على وفقه

لل به كما يف مواقعة امللك يف رمضان فإن حاله وإمنا مسي غريبًا لبعده عن االعتبار فال يع
يناسب التكفري بالصوم ابتداء دون االعتقاء واإلطعام لسهولة بذل املال عليه يف شهوة 
الفرج، لكن الشارع ألغى ذلك املناسب بتخري املكفر بينه وبني اإلطعام واإلعتاق من غري 

  .تفرقة بني ملك وغريه
قسام الوصف املناسب وهو املرسل أي املهما من مث أشار إىل القسم الثالث من أ

  :االعتبار واإللغاء بقوله
  ُقْل َواْلُمْرَسـلُ  ١فـَُهَو االْسِتْصالحُ    َواْلَوْصُف َحْيُث االْعِتَباُر ُجيَْهلُ 

بأن مل يدل دليل على إلغائه وال  يعين أن الوصف املناسب إذا جهل اعتبار الشارع له
  .االصطالح وباملرسلعلى اعتباره فهو املسمى ب

مذهب مالك  وجواز التعليل به ؛مسي باالصطالح ملا فيه من مطلق املصلحة للناس
  .وأباه األكثر من العلماء

     :وإىل كونه مذهب مالك أشار الناظم بقوله
     نـَْقبَـلُـُه ِلَعَمـِل الصَّحابَـــهْ 

رعاية للمصلحة حىت يعين أنا معاشر املالكية جنوز العمل بالوصف املناسب املرسل 
هو : هو احلكم؛ وتوقع اإلقرار: جوز مالك ضرب املتهم بالسرقة ليقر؛ فجواز الضرب

  .املصلحة املرسلة

                                                 
  ..).فهو االصطالح(يف نسخة الشرح  ١



ا، فإن من املقطوع به  وإمنا جوز املالكية العمل باملصلحة املرسلة لعمل الصحابة 
م كانوا يتعلقون باملصاحل يف وجوه الرأي ما مل يدل الدليل على إلغ اء تلك املصلحة ورده أ

  .  أكثر العلماء
    َْكالنـَّْقـِط لِْلُمْصَحِف َواْلِكتابَـه  

يعين أن املرسل كالنقط للمصحف وشكله ألجل حفظه من التصحيف، وككتابته 
  .ألجل حفظه من النسيان

  .  ومنه حرق عثمان للمصاحف ومجع الناس على مصحف واحد خوف االختالف
يـقِ    َوَهـْدِم جاِر َمْسِجـٍد للضِّيـقِ    لِْلفــاروِق  تـَْولِيَـِة الصِّدِّ

عمر بن اخلطاب )لـ(اخلالفة ) الصديق(أيب بكر  خليفة رسول اهللا ) تولية(منه )و(
ا) الفاروق( ا: فتوليته. رضي اهللا عنهما لكونه أحق  هو الوصف : هو احلكم؛ وكونه أحق 

  .املناسب املرسل
) للضيق(أي جماور للمسجد ) جار مسجد(أو غريه  بيت وقفاً ) هدم(منه أيضا ) و(

اور له لتوسعته     .  أي ضيق املسجد؛ فيهدم البيت ا
ِة َجتْديِد النِّــدا   َوالسِّْجِن َتدويُن الدَّواويِن بَـَدا   َوَعَمِل السِّكَّ

لتسهل على  للمسلمني عملها عمر بن اخلطاب ) عمل السكة(منه أيضًا ) و(
سهولة املعاملة على : ؛ والوصف املناسب املرسللة؛ فاحلكم جواز عمل السكةالناس املعام

  .الناس
لآلذان الثاين يوم اجلمعة لكثرة الناس؛  أي جتديد عثمان ) جتديد الندا(ومنه 

  .هو جواز جتديد النداء؛ والوصف املناسب املرسل كثرة الناس: فاحلكم
ة أهل اجلرائم، ومل يكن يف زمن رسول أي اختاذه، اختذه عمر ملعاقب) السجن(منه )و(

: هو جواز اختاذ السجن؛ والوصف املناسب املرسل: وال أيب بكر سجن؛ فاحلكم اهللا 
  .والسجن بفتح السني بغة اجلمع. معاقبة أهل اجلرائم

أي ومن املرسل تدوين الدواوين أي كتابة أمساء اجلند، وأول ) تدوين الدواوين بدا(ومنه 
ا عمر ب    .      ن اخلطاب من دو

َر َمْرجوٍح ُعلِـمْ    َأْخرِْم ُمناِسباً ِلمفَسٍد لَــزِمْ    لِْلُحْكِم َوْهَو َغيـْ



أي أبطل مناسبة الوصف املناسب فال يعلل به بسبب مفسد لزم احلكم أي مالزم 
للحكم، وهو أي املفسد علم حال كونه غري مرجوح بل راجح على مصلحة الوصف 

فال يعلل بذلك الوصف املناسب إذ ال مصلحة مع ا؛ وإذا كان كذلك املناسب أو مساو هل
املفسدة الراجحة أو املساوية خالفًا لإلمام الرازي يف قوله ببقاء املناسبة مع موافقته على 

  .انتفاء احلكم لوجود املانع عنده وعلى األول النتفاء العلة
الح، فال جيوز ألن فك األسارى من أيدي العدو بالس: ومن فروع هذه املسألة

املصلحة الناشئة عن فكهم أرجح منها املفسدة الناشئة عنه وهي إعانة الكفار على املسلمني 
   .  بالسالح
  

  السَّادُس الشََّبهُ 
  

  .أي السادس من مسالك العلة الشََّبه
بفتحتني وهو اسم مصدر ألشبه إذا أريد به املسلك الدال على العلية، وإذا أريد به 

  . ة فهو وصف مبعىن املشبه بضم امليمنفس العل
قيقة هذا املسلك هي  واملعرف هنا هو الوصف املشتمل عليه املسلك ال املسلك، وح

  .  اً يهكون الوصف شب
َبُه اْلُمْسَتلزُِم اْلُمناِسباَ       َوالشَّ

يعين أن الشبه هو الوصف املستلزم الوصف املناسب للحكم بالذات أي هو الوصف 
والقياس به هو املسمى بقياس الداللة؛ وهو اجلمع مبا : م بالتبع؛ قال اللقايناملناسب للحك

  .   فالشبه دون املناسب بالذات وفوق الطردي. يالزم العلة
   ِمْثُل اْلُوُضو َيْستَـْلزُِم التـََّقرُّبَا  

أي مثال القياس الثابت بالشبه أي الوصف املستلزم للمناسب قياس الوضوء على 
ته إياه يف كون كل منهما طهارة إذ الطهارة تستلزم التقرب أي التيمم يف  وجوب النية ملشا

التعبد املناسب لوجوب النية فيهما، وأما نفس الطهارة فال يناسب وجوب النية يف التيمم فال 
ا فيه الذي هو التعبد،  ا فيه إال بسبب استلزامها للوصف املناسب لوجو يعلل به وجو



وء يف وجوب النية جبامع كون كل منهما طهارة تستلزم الوصف املناسب فيقاس عليه الوض
  . الذي هو التعبد

  َوِمْثله لِْلُحْكِم ال الَغريبِ    َمَع اْعِتباِر ِجْنِسِه الَقريبِ 
يعين أن الشرع يقبل القياس بالوصف املستلزم للوصف املناسب مع اعتباره جلنس 

احلكم القريب ال الغريب، أي ال يعترب اجلنس  الوصف القريب يف مثله للحكم أي يف جنس
  . البعيد من الوصف واحلكم

ته إياه يف عدم بناء : مثاله قياس اخلل على الدهن يف عدم إزالة النجاسة به ملشا
القنطرة على جنسه املستلزم لقلته املناسبة لعدم إزالة النجاسة به؛ فالوصف اجلامع بني اخلل 

على جنس كل منهما، وهو ال يناسب احلكم املعلل به الذي هو والدهن عدم بناء القنطرة 
عدم إزالة النجاسة بالدهن لكنه يستلزم القلة وهي وصف مناسب للحكم املذكور ألن 
مشروعية الطهارة من النجاس عامة؛ والشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود عند  

بعيد عن القواعد الشرعية؛ وقد شهد كل أحد ألن تكليف الكل مبا ال جيده إال البعض 
الشرع بتأثري جنس القلة، والتعذر يف عدم مشروعية الطهارة بدليل أن املاء إذا قل واشتدت 

  .    احلاجة إليه فإنه يسقط األمر به ويتوجه التيمم
  وََملْ يـَُنْط ُمناِسٌب بِالسَّْمعِ    َصالُحُه َملْ يُْدَر دوَن الشَّرْعِ 

الشبه ملا يرتتب عليه ال تدرى دون الشرع أي ال يدركها العقل لو مل يعين أن صالحية 
فاشرتاط النية يف الطهارة لو مل يرد الشرع به يف التيمم ملا أدرك العقل . يرد الشرع باعتباره

  .اعتبارها فيها
خبالف الوصف املناسب للحكم فإنه مل ينط أي مل يعلق صالحه ملا يرتتب عليه من 

أي مبا يسمع عن الشارع بل يدرك صالحه لذلك بالعقل لو مل يرد الشرع األحكام بالسمع 
  .باعتباره

  فـَتَـرُْكُه باِالتِّفاِق أَثِْبتِ    وحيُثما أَْمَكَن قـَْيُس الِعلَِّة 
تهد قياس  أي وإذا أمكن قياس العلة املشتمل على املناسب بالذات فأثبت أيها ا

  .تفاق عليهالشبه املشتمل على املناسب بالتبع باال
     إالَّ فِفي قبولِِه تـََردُّدُ 



عند ) تردد(أي قياس الشبه ) ففي قبوله(ميكن قياس العلة بأن مل توجد علة ) إال(و
مث استقر على رده  القاضي أيب بكر الباقالين، فقبله مرة كالشافعي نظرًا إىل شبهه باملناسب

   .نظراً إىل شبهه بالطرد
    ُوَّ اْألَْجَودُ َغَلَبُة اْألَْشباِه ه  

يعين أن قياس غلبة األشباه هو أجود أنواع قياس الشبه أي هو أقواها؛ وهو أي قياس 
غلبة األشباه إحلاق فرع مرتدد بني أصلني بأحدمها الغالب شبهه به يف احلكم والصفة على 

  .شبهه باآلخر فيهما
دد بني أصلني يشبههما الالزم يف قتل العبد هل هو الدية أو قيمته، إذ العبد مرت : مثاله

يف احلكم والصفة احلر واملال، لكن شبهه للمال يف احلكم والصفة أغلب من شبهه باحلر 
أما شبهه باملال يف احلكم فلكونه يباع ويشرتى ويوهب ويعار، وأما يف الصفة فتفاوت . فيهما

. معاقب قيمته حبسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة؛ ويشبه احلر يف أنه آدمي خماطب مثاب
  . فتعني إحلاقه باملال فتجب على قاتله قيمته فقط

  .      فقياس غلبة األشباه قسم من قياس الشبه، وقيل هو عينه
  َفِصَفٍة فقْط َلَدى ذي الِعْلمِ    يف اُحلْكِم والصِّفِة ُمثَّ اُحلْكمِ 

  :يعين أن قياس غلبة األشباه ثالثة أنواع
  . كم والصفة معاً كما تقدمنوع تكون غلبة األشباه فيه يف احل

  .ونوع تكون فيه يف احلكم فقط ومل أظفر له مبثال
والنوع الثالث تكون فيه يف الصفة فقط ومثله يف نشر البنود بإحلاق األقوات بالرب 

  .  ومل يظهر يل كون هذا اإلحلاق من قياس غلبة األشباه بعد البحث والنظر. والشعري يف الربا
  كالَقْيِس لِْلخْيِل عَلى اَحلمريِ    ى للصُّورِ َوابُن ُعَليََّة يـَرَ 

يعين أن امساعيل بن علية يرى جواز العمل بقياس الشبه الصوري ألجل الشبه يف 
ا علة للحكم، كقياس اخليل على احلمري والبغال يف حرمة  الصورة أي اخللقة اليت يظن كو

ياس املين على البيض لشبهه به األكل وعدم وجوب الزكاة جبامع الشبه الصوري بينهما؛ وكق
  .يف الصورة يف الطهارة

  



  الدوران الوجوديُّ والعدميُّ : السابع
  وقد ُيسمَّى بالدوران فقط، وبالطَّرد والعكس

  
  :هذا هو السابع من مسالك العلة

  َوْصٍف َويَنتفي َلَدى اْلُفُقودِ    َأْن يُوَجَد اُحلكُم َلَدى ُوجوِد 
وجد احلكم كلما وجد الوصف وينتفي لدى الفقود أي كلما يعين أن الدوران هو أن ي

  .فقد؛ والفقود مصدر فقد
  َلُه؛   واْلوصٌف ذو تناُسٍب أَِو اْحَتَملْ 

أي واحلال أن الوصف الذي يدور معه احلكم وجودًا وعدمًا ذو تناسب أي ظاهر 
  .التناسب أو احتمل له أي أو حمتمل للتناسب إن مل يكن ظاهراً فيه

         ْوإالَّ فـََعِن اْلَقْصِد اْعتَـَزل  
وإال تكن املناسبة ظاهرة وال حمتملة فالوصف الدائر معه احلكم وجودًا وعدمًا معتزل 

  .عن القصد أي ال يعلل به ذلك احلكم
     َوُهَو ِعنَد األكثريَن َسَندُ 

وقيل  يعين أن الدوران املذكور سند أي حجة ظنية عند األكثرين من املالكية وغريهم،
إنه قطعي يف إفادة العلية؛ ومذهب األقل أنه ليس بسند أي حجة ال قطعًا وال ظنا وهو 
اختيار ابن احلاجب تبعًا للرازي والغزايل جلواز أن يكون الوصف مالزمًا للعلة ال نفسها  

ا دائرة مع اإلسكار وجوداً وعدماً وليست علة لتحرمي اخلمر   . كرائحة اخلمر املخصوصة فإ
    ُيف صورٍة أَْو صوَرتـَْنيِ يُوَجد  

يعين أن الدوران قد يوجد يف صورة واحدة أي يف حمل واحد كعصري العنب فإنه كان 
مباحًا قبل إسكاره فلما وجد فيه اإلسكار حرم؛ فلما زال منه اإلسكار بصريورته خال زالت 

  .واحد وهو عصري العنبوجوداً وعدماً يف حمل احلرمة وعادت اإلباحة فدار احلكم مع العلة 
وقد يوجد الدوران يف صورتني أي يف حملني يدور احلكم مع الوصف فيهما بأن يوجد 
معه يف أحد احمللني وينعدم النعدامه يف الثاين كالقمح والكتان، وجد احلكم الذي هو الربا يف 

لذي هو األول ملا وجد فيه الوصف الذي هو الطعم، وعدم يف الثاين ملا عدم فيه الوصف ا



فدار احلكم مع الوصف أي العلة وجودًا وعدمًا يف حملني مها القمح والكتان فوجد . الطعم
   .   يف القمح ملا وجد فيه الوصف أي الطعم وعدم يف الكتان ملا عدم فيه

  والناَِّفعاِت عاِجًال والضَّائَِرْه    َأْصٌل كبٌري يف أُموِر اْآلِخرهْ 
اآلخرة ويف األمور النافعات عاجًال أي يف الدنيا   أموريعين أن الدوران أصل كبري يف

  .ويف األمور الضائرة أي الضارة يف الدنيا أيضاً 
  

  الدَّوراُن الُوجوِديُّ وهو الطَّردُ 
  

  .أي يسمى بكل منهما
  واِالْقِرتاُن ِيف انِتفا اْلَوْصِف اْحنََظلْ    وجوُد ُحْكٍم حيُثما الوصُف َحَصلْ 

لوجودي هو وجود احلكم حيثما حصل الوصف أي حيثما وجد أي  يعين أن الدوران ا
  كلما وجد الوصف وجد احلكم؛ 

واالقرتان يف انتفا الوصف احنظل أي واقرتان احلكم بالوصف يف حال انتفائه منحظل 
  . أي ممنوع فال يعدم الوصف عند عدم احلكم

  تِ َوتـََبٍع فيِه لدى الثِّقا   وَملْ َيُكْن تَناُسٌب بِالذَّاتِ 
أي واحلال أن الوصف يف الدوران الوجودي ال تناسب فيه بني الوصف واحلكم عند    

  .الثقاة أي احملققني ال بالذات وال بالتبع وإال كان قياس علة أو قياس شبه
     َوَردَُّه النـَّْقُل َعِن الصَّحابَهْ 

نقول عنهم أي ورد التعليل بالوصف يف الدوران الوجودي النقل عن الصحابة؛ فإن امل
العمل باملناسب دون غريه ألنه ال يتضمن جلب مصلحة وال درء مفسدة؛ وما ال يتضمن 

  .   واحدة منهما ال يعترب شرعاً فال يعلل به عند أكثر األصوليني
    َْوَمْن رَأى بِاَألْصِل َقْد َأجابَه  

انع له أي ومن رأى جواز التعليل به أي بالوصف يف الدوران الوجودي قد أجاب امل
باألصل أي بأن األصل يف هذه املقارنة أي مقارنة احلكم للوصف يف الوجود بأن يوجد 

  .احلكم كلما وجد الوصف كون الوصف علة للحكم نفياً للتعبد حبسب اإلمكان



  لَْيَس ِمبَْسلٍك لِِتْلَك فاْعَلِم    َواْلَعْكُس َوْهَو الدَّوراُن اْلَعَدِمي
  :ى بالدوران العدمي ليس مبسلك لتلك أي العلة؛ وهويعين أن العكس وهو املسم

     َأْن يـَْنَتِفي اُحلْكُم َمَىت اْلَوْصُف انـْتَـَفى
  .أي هو أن ينتفي احلكم كلما انتفى الوصف

   َوما َلَدى الُوجوِد ِإثـَْرُه اقْـتَـَفى  
 أي واحلال أنه ما اقتفى أي احلكم أثر الوصف لدى الوجود، أي ال يوجد كلما وجد،

  .  فقد ينتفي احلكم مع وجود الوصف
  

  تنقيُح المنــاط
  

  .التنقيح لغة التهذيب، واملنط مكان النوط أي التعليق
  .ذيب علة احلكم بالتصفية وإزالة ما ال يصلح عما يصلح: ويف اإلصطالح

ا أي معلق عليها وهذا هو التاسع من . ومسيت العلة باملناط ألن احلكم منوط 
  : به قال أكثر األمةمسالك العلة؛ و 

  بِاْلَوْصِف ظاِهٌر ِمَن التَّنزيلِ    َوُهَو َأْن جيَِي على التـَّْعليلِ 
  َعِن اْعِتبار الشَّارِِع اْلُمْجَتِهُد    أَِو اْحلديِث فاْخلُصوَص َيْطُردُ 

. على التعليل (أي أن يدل ) أن جيي(أي تنقيح املناط يف اصطالح األصوليني ) وهو(
) احلديث(نص ظاهر من ) أو(أي القرآن ) ظاهر من التنزيل(كم نص للح) بالوصف

له أي ) عن اعتبار الشارع(أي فيطرد خصوص الوصف ) فاخلصوَص َيْطُردُ (الصحيح، 
تهد(خصوص الوصف الفقيه الناظر    .، وينيط احلكم مبعىن الوصف األعم)ا

لى احملصنات من فعليهن نصف ما عقوله تعاىل يف حد اإلماء : مثاله يف القرآن
، فمعىن اإلناث اخلاص إناث األرقاء، واملعىن العام الرق الشامل هلن مع الذكور العذاب

تهد بنظره املعىن اخلاص أي معىن اللفظ اخلاص الذي هو اإلناث عن اعتبار  منهم؛ فطرد ا
كم الشارع، لكون الشارع ال يعترب تشطري احلد يف إناث األرقاء دون ذكورهم، وأناط احل

  .الذي هو تشطري احلد مبعىن اللفظ العام الذي هو الرق الشامل للذكور واإلناث



يضرب صدره وينتف شعره  جاء أعرايب إىل رسول اهللا "حديث : ومثاله من احلديث
؛ فمعىن هذا اللفظ اخلاص مجاع الزوجة "ويقول هلكت وأهلكت واقعت أهلي يف رمضان

لشامل له مع األكل والشرب، فطرد مالك وأبو حنيفة ومعناه العام مطلق اإلفطار عمدًا ا
معىن اللفظ اخلاص الذي هو مجاع الزوجة لعدم اعتبار الشارع له وأناط احلكم الذي هو 

   .      وجوب الكفارة باملعىن العام الذي هو مطلق اإلفطار الشامل له مع األكل والشرب
  ْريٍ ِمْن َدليٍل راِئقِ َوماَ ِبغَ    َفِمنُه ماَ كاَن بِِإْلغاَ الفارِقِ 

تهد  يعين أن تنقيح املناط منه ما كان بإلغاء الفارق املنطوق به يف احلكم بأن يبني ا
عدم تأثريه فيه فيثبت احلكم ملا اشرتكا فيه ألنه إذا مل يفارق الفرع األصل إال فيما ال يؤثر 

  .ته يف الفرعفينبغي اشرتاكهما يف املؤثر فيلزم من ثبوت احلكم يف األصل ثبو 
ومن تنقيح املناط أيضًا ما كان بغري إلغاء الفارق بل بغريه من دليل رائق أي معجب 

  .لصحته
يسمى تنقيح املناط وإلغاء الفارق وهو العاشر من مسالك العلة عند السبكي : األول

  .ومل جيعله قسماً من تنقيح املناط
  .يسمى تنقيح املناط فقط: والثاين

  : قطعي ومنه ظين وإلغاء الفارق منه
األول كإحلاق صب البول يف املاء الراكد بالبول فيه يف الكراهة إذ ال فارق بينهما إال 
أنه استقر يف األول يف وعاء قبل جعله يف املاء الراكد، وهذا الفارق ملغى لعدم تأثريه يف 

  .احلكم
من أعتق شركاً "والظين كإحلاق األمة بالعبد يف سراية العتق الثابت حبديث الصحيحني 

إذ ال فارق بني العبد واألمة فتثبت السراية يف األمة ملشاركتها للعبد يف عني " له يف عبد اخل
وإمنا كان هذا املثال ظنيًا الحتمال اعتبار الشارع الذكورية يف العبد . السراية من األحكام

  . إذا كن حرائر ليستقل بسبب العتق يف اجلهاد واجلمعة وغريمها مما ال مدخل لإلناث فيه
ناِط أْن جتَِي أَْوصافُ 

َ
  فـَبَـْعُضَها يَْأِيت َلُه احنِْذافُ    ِمَن امل

أي من تنقيح املناط أن جتيء أوصاف يف حمل احلكم فبعضها يأيت له احنذاف أي 
تهد باجتهاده         .حيذفه ا



  ُتِفَياتـََرتُُّب احلُْْكِم َعَلْيِه اقْـ    َعِن اْعِتبارِِه َوما َقْد بَِقَيا
أي والذي بقي من األوصاف ) وما قد بقيا(أي ال يعتربه بل جيعله ملغى ) عن اعتباره(

أي اتبع ترتب احلكم عليه بأن ) ترتب احلكم عليه اقتفيا(بعد حذف ذلك البعض امللغى 
  .يناط احلكم به

: هفاحلاصل أن االجتهاد واقع يف احلذف والتعيني كما تقدم يف السرب والتقسيم؛ مثال
حديث األعرايب املتقدم يف املوافعة يف رمضان؛ ألغوا فيه كونه أعرابيًا يضرب صدره وينتف 
شعره وكون املوطوءة زوجة وكون الوطء يف القبل، ألن هذه األوصاف كلها ال تصلح 
للتعليل؛ فبقي عند الشافعي اجلماع يف رمضان فأناط احلكم الذي هو التكفري به دون غريه 

ونقح مالك وأبو حنيفة الباقي عند الشافعي بأن ألغيا خصوص اجلماع وأناط من املفطرات، 
احلكم باإلفطار عمداً ليدخل األكل والشرب فيه عمداً ملا فيه من انتهاك حرمة رمضان فقد 

  .نقحاه مرتني، ونقحه الشافعي مرة واحدة
  ِلَفايف اْلَفرِْع َحتقيَق َمناٍط أُ    َحتْقيُق ِعلٍَّة َعليها ائْـُتِلَفا

ا علة حكم األصل يف الفرع ألف أي وجد  يعين أن حتقيق وجود العلة املتفق على كو
ا  حال كونه حتقيق مناط أي هو املسمى بتحقيق املناط كتحقيق وجود العلة املتفق على كو
علة قطع السارق وهي أخذ املال خفية من حرز مثله يف النباش للقبور ألخذ األكفان فيقطع 

ا علة القطع فيهإحلاقاً ب   .   السارق لتحقيق العلة املتفق على كو
  ِعلِّيََّة َلُه َعلى الَّذي اْعُتِمدْ    َواْلَعْجُز َعْن ِإْبطاِل َوْصٍف َملْ يُِفْد 

يعين أن عجز اخلصم عن إبطال علية وصف ال يفيد عليته أي ذلك الوصف فال 
  .       ب اجلمهور خالفاً أليب إسحاقيكون ذلك العجز مسلكاً على القول املعتمد وهو مذه

  ِبِه َعَلى الذي اْرَتضاُه الناسُ    َكذا إذا َما أَْمَكَن اْلِقياسُ 
يعين أن إمكان القياس بالوصف على تقدير كونه علة لكونه متعدياً ال يفيد علية ذلك 

  .الوصف على القول الذي ارتضاه الناس أي اجلمهور وقيل يفيدها
  

  القــوادح
  



  . الدليل علة كان أو غريها، أي هذا مبحثهاأي يف
  َمسَّاُه بِالنـَّْقِض ُوعاُة الِعْلمِ    منها ُوجوُد اْلَوْصِف دون اُحلْكمِ 

بأن ختلف  بدون احلكمأي من القوادح يف العلة وجود الوصف أي العلة يف صورة 
أو ظنًا أو احلكم عن العلة يف صورة أو صورتني فأكثر سواء كانت العلة منصوصة قطعًا 

مستنبطة، وسواء كان التخلف بسبب وجود مانع أو فقد شرط أو غريمها؛ وُيَسمِّي هذا 
ا عند الشافعي  التخلَف وعاُة علم األصول أي ُحفَّاظُه بالنقض أي نقض العلة فال يعلل 

  .واختاره السبكي ١وجل الصحابة
زايل بأنه ليس ردا واستشكل القدح بالتخلف يف املنصوصة ألنه رد للنص فأجاب الغ

للنص ألنا نستبني بعد ورود التخلف أن ما ذكر يف النص ليس متام العلة بل جزء منها،  
مث مل يتوضأ من احلجامة " الوضوء مبا خرج: "خارج فينقض الطهر أخذاً من قوله : كقولنا

نصوصة وإن  فنعلم أن العلة هي اخلروج من املخرج املعتاد ال مطلق اخلروج؛ وهذا جيري يف امل
كان نصها قطعي املنت والداللة وإن أفاد القطع بأن العلة كذا ال يستلزم القطع بأن كذا 
مبجرده أو مطلقًا هو العلة الحتمال أن يعترب معه شيء آخر كانتفاء مانع؛ فإن أفاد النص 

  . ذلك بالقطع مل يتصور حينئذ ختلف حىت خيتلف يف القدح به
  َبْل ُهَو َختْصيٌص وَذا ُمَصحَّحُ    يـَْقَدحُ َواْألَْكَثروَن عندهْم ال 

يعين أن ختلف احلكم عن العلة ال يقدح فيها عند األكثرين من أصحاب مالك وأيب 
حنيفة وأمحد، بل هو أي ختلف احلكم عن العلة ختصيص للعلة عندهم كتخصيص العام 

العلة، ألن  ببعض مدلوله ألنه إذا خرجت عنه بعض الصور بقي حجة فيما عداها وكذلك
وهذا القول مصحح عند . تناول املناسبة جلميع الصور كتناول الداللة اللغوية جلميع الصور

القرايف وهو املشهور وسواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة كتخلف القصاص عن العلة 
اليت هي القتل العمد العدوان ملكافئ يف قتل األب لولده فال يقتل به فقد وجدت العلة 

    .ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ف احلكم وهي منصوصة يف قوله تعاىل وختل
  إْن َيُك اِالْسِتْنباُط ال التَّنصيصُ    َوَقْد ُروي عن ماِلٍك َختْصيصُ 

                                                 
 ) وجل أصحابه(لعلها  ١



يعين أنه روي عن اإلمام مالك وأمحد وأكثر احلنفية جواز ختصيص العلة ببعض الصور 
بت هلا االستنباط أي بأن كانت مستنبطة فال يقدح فيها بسبب التخلف املذكور إن يك املث

التخلف ال إن كانت مثبتة بالتنصيص عليها فال يكون التخلف ختصيصًا هلا بل يقدح فيها 
وذلك ألن دليل املستنبطة اقرتان احلكم وال وجود له يف صورة التخلف فال يدل على العلية 

  .لصورة التخلف وانتفاء احلكم فيها يبطله فيها خبالف املنصوصة فإن دليلها النص الشامل
     وعكُس هذا قْد رواُه اْلبَـْعضُ 

يعين أن بعض أهل األصول وهو األكثر رأى عكس هذا القول، وهو أن التخلف 
قادح يف املستنبطة دون املنصوصة ألن الشارع له أن يطلق العام ويريد بعضه مؤخرًا بيانه إىل 

ته د إذا علل بشيء حكمًا وختلف عن العلة يف صورة فليس له وقت احلاجة إليه خبالف ا
  . أن يقول أردت غري هذه الصورة

    َُوُمْنتَـَقى ذي اِالْخِتصاِر النـَّْقض  
  َولَْيَس فيَما استُنِبَطْت ِبضائِرِ    ِإْن َملْ َتُكْن منصوصًة بظاِهرِ 

     إْن َجا ِلَفْقِد الشَّْرِط َأْو ِلَما ُمِنعْ 
ختار عند صاحب االختصار وهو ابن احلاجب هو النقض للعلة املنصوصة يعين أن امل

عام حملل التخلف ) ظاهر(نص )منصوصة بـ(أي العلة ) إن مل تكن(بتخلف احلكم عنها 
  .وغريه بأن كانت بنص قطعي لقبول الظاهر للتخصيص

أي يف العلة املستنبطة ) فيما استنبطت(التخلف عند ابن احلاجب أيضًا ) وليس(
أجل )أو لـ(فيها ) فقد الشرط(أجل )لـ(التخلف ) إن جا(أي ليس بقادح فيها ) بضائر(

  . أي املانع منها) ما منع(وجود 
فالقدح على هذا إمنا يكون يف املنصوصة بالقطع أو بظاهر خاص أو املستنبطة؛ 

  .والتخلف لغري مانع أو فقد شرط
لعام والظاهر اخلاص مبحل وهذا وهو الستحالة التخلف يف القاطع ا: قال زكرياء

  .    النقض، وال تعارض يف اخلاص بغري حمل النقض
    ْوالوْقُف ِيف ِمْثِل اْلَعرايَا َقْد َوَقع  



يعين أن االتفاق قد وقع على أن ختلف احلكم عن علته ال يقدح إذا كان متخلفًا عن 
ذ بتمر أو زبيب فإنه علته عند كل مذهب مثل بيع العرايا وهي بيع الرطب أو العنب قبل اجل

ا  جائز؛ فقد ختلف فيها احلكم الذي هو حرمة الربا عن علته عند كل قائل من املذاهب أل
الطعم والقوت واالدخار أو الكيل أو املالية؛ إذ قد نقل اإلمجاع على أن حرمة الربا ال تعلل 

عنها يف بيع  إال بأحد هذه األمور، وقد وجدت األربعة يف التمر والزبيب، وختلف احلكم
العرية فال يقدح ختلفه عنها ألن اإلمجاع على حصر الربا فيها أي األربعة أقوى من التخلف 

  .     فال يقدح فيها
  َمْنُع انتفاِء اُحلكِم فيما َقْد َرَوْوا   َجوابُُه َمْنُع ُوجوِد الَوْصِف َأوْ 

نع املستدل وجود يعين أن جواب التخلف على القول بأنه قادح مطلقًا أو مقيدًا م
الوصف أي العلة يف صورة ختلف احلكم كمنع وجود القتل العمد العدوان ملكافئ الذي هو 

  .علة القصاص يف قتل األب لولده بسبب رميه له حبديدة وحنوها مما حيتمل التأديب
أو منع املستدل النتفاء احلكم يف الصورة اليت وجد فيها الوصف أي العلة كمنعنا نفي 

  .عن األب حالة ذحبه لولده أو شقه لبطنه وحنو ذلك مما ال حيتمل التأديبالقصاص 
     َواْلَكْسُر قاِدٌح؛

ا يبطل احلكم املرتب عليها   . يعين أن الكسر قادح يف العلة أي مبطل هلا، وببطال
  َختَلَُّف اِحلْكَمِة عنُه َمْن َدَرى   َوِمْنُه ذََكراَ                         

ختلَف احلكمة عن : ر من الكسر أي من أنواعه َمْن درى علَم األصولأي وذك
  . الوصف أي العلة

ومعىن ختلف احلكمة عن العلة أن توجد العلة دون حكمتها كمن مسكنه على البحر 
ونزل منه يف سفينة قطعت به مسافة القصر يف حلظة من غري مشقة، فقد وجدت علة القصر 

ها اليت هي املشقة وذلك قادح يف العلة فيبطل احلكم وهي السفر واملسافة دون حكمت
املرتتب عليها وهو القصر فال جيوز له عند من يقول بانتفاء احلكم النتفاء احلكمة ال من 

  .  يقول بثبوته للمظنة
جيِء بِالَبَدلْ    َوِمنُه ِإْبطاٌل ِجلُْزٍء َواحلَِيْل 

َ
  ضاَقْت عليِه يف امل



املعرتض جلزء من العلة املركبة بأن يبني أنه ملغي لوجود أي ومن أنواع الكسر إبطال 
احلكم عند انتفائه ونقضه ملا بقي بأن يبني عدم تأثريه يف احلكم واحلال أن املستدل ضاقت 
يء ببدل اجلزء املبطل، فإن جاء ببدل يصلح للعلية سقط االعرتاض  عليه احليل يف ا

  :واستقام الدليل؛ وله صورتان
يأيت املستدل ببدل الوصف املسقط عن االعتبار كما يف وجوب أداء أن : إحدامها

هي صالة جيب قضاؤها لو مل تفعل فيجب أداؤها قياساً : صالة اخلوف، فيقول املستدل
ا صالة جيب قضاؤها هو العلة، ووجوب األداء هو احلكم فيعرتض . على صالة األمن؛ فكو

فيأيت املستدل بعبادة بدل . كالقضاء  بأن خصوص الصالة ملغي ألن احلج واجب األداء
فيعرتض عليه البدل أيضا بصوم احلائض فإنه عبادة . عبادة جيب قضاؤها اخل: صالة فيقول

  .جيب قضاؤها وال جيب أداؤها بل حيرم
إال جزء الذي هو وجوب أن ال يأيت ببدل املبطل فال يبقى له يف املثال : الصورة الثانية

     .ضالقضاء فيعرتض بصوم احلائ
ادِ    يـَْقَدُح دوَن النَّصِّ بِالتَّمادِ    وَعَدُم اْلَعكِس مع احتِّ

  .العكس لغة رد أول الشيء إىل آخره
ويف اصطالح األصوليني انتفاء احلكم النتفاء العلة وعدمه هو وجود احلكم مع انتفاء 

  .العلة
رود نص يدل أنه يقدح مع احتاد العلة أي عند من يوجب احتادها دون و : ومعىن البيت

على استمرار احلكم مع انتفاء العلة فإن ورد نص بذلك مل يقدح؛ وأما من جيوز تعدد العلة 
فال يقدح عنده مطلقًا جلواز وجود احلكم لعلة أخرى ألن العلل الشرعية خيلف بعضها 

     .   بعضاً 
  َفذاَك النتقاِضِه َيصريُ    والوصُف إْن يـُْعَدم َلُه تأثريُ 

تأثري الوصف أي العلة يف احلكم أن يكون غري مناسب للحكم يصري يعين أن عدم 
  .النتقاضه أي يوجبه

  َوذاِت االْسِتنباِط واخلِْالفِ    ُخصَّ ِبذي الِعلَِّة بِاْئِتالفِ 



يعين أن القدح بعدم التأثري خمصوص بالقياس ذي العلة باتفاق، ألن قياس العلة هو 
العلة ذات االستنباط، واخلالف أي العلة املستنبطة املشتمل على املناسب، وخمصوص أيضًا ب

املختلف فيها من قياس املعىن؛ فال يدخل يف قياس الشبه والطرد وال يف العلة املنصوصة وال 
مع عليها لعدم اشرتاط ظهور املناسبة فيهما   .     املستنبطة ا

  ِبِه،   ُعلِّالَ  ١َجييُء يف الطَّْرِديِّ حيثُ 
عدم التأثري جييء يف الوصف الطردي إذا علل به احلكم كتعليل احلنفية يعين أن القدح ب

بعدم القصر ليلحق الصبح باملغرب يف عدم جتويز تقدمي اآلذان عدم جواز تقدمي اآلذان 
فيعرتض بأن عدم القصر طردي يف . العلة عندهم يف املغربجبامع عدم القصر الذي هو 

ينه وبينه وال تأثري له فيه لوجود عدم جواز تقدمي عدم جواز تقدمي اآلذان أي ال مناسبة ب
  . اآلذان مع انتفاء عدم القصر يف الصالة اليت تقصر كالظهرين والعشاء

        ََوَقْد َجييُء فيما ُأصِّال  
  .أي يف األصل) فيما أصال(أي القدح بعدم التأثري ) وقد جييء(

&٣٢٩ &  

                                                 
  ).حني علال(يف نسخة الشرح   ١



  

     
     
     

  ِممَّْن يـََرى تـََعدُّداً َذا ُسْقمِ    ْكمِ َوذاَ بِِإْبدا ِعلٍَّة لِْلحُ 
  َفِمْنُه ماَ لَْيَس ِلَفْيٍد ُجيَْلبُ    َوَقْد جيَِي يف اُحلْكِم َوْهَو َأْضُرُب 

  أَْو َال َوِيف اْلَعْفِو ِخالٌف َقْد ُسِطرْ    َوماَ ِلَفْيٍد َعْن ضرورٍة ذُِكرْ 
  َوْصِف واْلَقْدُح ِبِه ال يـُْعتَـَرضْ بِال   والَقْلُب ِإثْباُت الَّذي اُحلْكَم نـََقضْ 

  َمْع اَنَّ رَْأَي اَخلْصِم فيِه ُمْنَتِقضْ    َفمنُه َما َصحََّح رَْأَي اْلُمْعَرتِضْ 
  أَِو الطِّباِق َرْأي ذي اخلِْصامِ    َومنُه َما يـَْبُطُل باْلِتزامِ 

ساواِت ُنِسبْ 
ُ
  َسِلبْ ثُبوُت ُحْكَمْنيِ َالْصِل يـَنْ    َومنُه ما إىل امل

  َوواِحٌد ِمْن َذْيِن ذو ِخالفِ    ُحْكٌم َعِن اْلَفرِْع بِاِالْئِتالفِ 
  َكْوُن التَّساوي واِجباً من ُمْنَتِقدْ    فـَيُـْلِحُق اْلَفرَْع باَالْصِل فـََريِْد 

  بـَْعُض ُشروِح اَجلْمِع البِن السُّبِكي   قَبولُُه فيِه ِخالفاً َحيِْكي
ليِل ُمْسَجالَ    َقْدُحُه َجالَ  َواْلَقْوُل بِاملوَجبِ    َوُهَو َتْسليُم الدَّ

ليَل اْستلَزَما   ِلَما ِمَن الصَُّوِر فيِه اْخَتَصَما   ِمْن ماِنٍع َأنَّ الدَّ
  ِمْن ُشْهَرٍة ِخلَْوِفِه َأْن ُحتَْظالَ    َعمَّا ِمَن اْلُمَقدِّماِت َقْد َخالَ 
  ِإْبداُء ُخمَْتٍص بِاَالْصِل َقْد َصَلحْ    حْ واْلَفْرُق بْنيَ اْلَفرِْع واْألَْصِل َقدَ 
  ِإالَّ َفَال فـَْرٌق أُناٌس ُكبَـرَا   أَْو ماِنٍع يف اْلَفرِْع واجلَْْمَع يـََرى

ُد اْألَْصِل ِلَفرٍْع ُمْعَتَمدْ    ِإْذ يوِجُب اْلُقوََّة َتْكثُري السََّندْ    تـََعدُّ
  قاَل ال َيْكفيِه بَعُض اْلُعَرفَاوَ    َفالَفْرُق بـَْينُه َوَأْصٍل َقْد َكَفى

ْجموعِ 
َ
  َفواِحٌد َيْكفيِه ال اَجلميعِ    َوقيَل إْن َأحلََْق بِامل

  َيْكِفي جواُب واِحٍد قوالنِ    َوَهْل إذا اْشتَـَغَل بِالتِّْبيانِ 
ليُل حاِئداً َعِن السََّننْ    ِمَن القواِدِح فساُد الَوْضِع َأنْ    جيَِي الدَّ

ثْباِت ِمْن َعديلِ    تَّوسيِع والتَّْسهيلِ كاَألْخِذ لل   َوالنـَّْفِي واْإلِ
  َوالذِّْكِر أَْو َحديِثِه اْلُمطاعِ    ِمنُه اعتباُر اْلَوْصِف بِاإلمجاعِ 
ِة اْألَساسِ    ِيف ناِقِض احلُْْكِم ِبذا اْلِقياسِ    َجوابُُه ِبِصحَّ
  ِتباِر ُكلُّ َمْن َوَعىَفساَد االعْ    َواخلُْلُف للنَّصِّ َأِو اْمجاٍع َدَعا
  وَكونُُه َذا الَوْجِه ِممَّا يـُْنتَـَقى   وذاَك مشْن هذا َأَخصُّ ُمْطَلَقا

ْنِع ال َيضريُ 
َ
  كاَن َلُه التـَّْقدُمي والتَّاخريُ    َوَمجُْعُه بِامل

  َمْنُع ُوجوِد ِعلٍَّة ِلْألَْصلِ    ِمَن اْلَقواِدِح َكَما ِيف النـَّْقلِ 
  ِبِه َوَقْدُحُه ُهَو اْلُمَعوَّلُ    يَِّة َما يـَُعلَّلُ َوَمْنُع ِعلِّ 

الَ  ََْ  ْ ْ َأ لَّ  َ ْ    َُظال َلك   ْ ٌْظ َأل   َل



  
  
  

  كتاب االجتهاد في الفروع
  

  .وهو لغة بذل الطاقة فيما فيه مشقة
  : ويف االصطالح أشار إليه بقوله
  ظَنا بَِأنَّ ذاَك َحْتٌم َمَثالَ    َبْذُل الفقيِه الُوْسَع أْن ُحيَصِّالَ 

سع أي وسعه يف النظر يف األدلة ألجل يعين أن االجتهاد يف االصطالح بذل الفقيه الو 
واجب مثًال أو ] أن حيصل الظن بأن ذاك أي حكم اهللا يف املسألة املنظور فيها حتم أ

  .مندوب أو مكروه أو حرام
     وذاَك مْع ُجمَْتِهٍد رديفُ 

تهد أي مرادف له يف عرف أهل  يعين أن ذاك أي الفقيه الباذل وسعه رديف مع ا
  .  األصول

    َما َلُه ُحيَقُِّق التَّْكليفُ و  
رور للمجتهد، يعين أن  ما مبتدأ خربه التكليف، وحيقق مبين للفاعل، والضمري ا
تهد ال يكون جمتهدًا إال إذا ثبتت له هذه الشروط اليت منها التكليف؛ ألن غري املكلف  ا

  أصًال     من صيب وجمنون مل يكمل عقله حىت يعترب قوله، وأحرى إن مل يكن له عقل
     َوْهَو شديُد اْلَفْهِم طَْبعاً،

تهد البد فيه أن يكون شديد الفهم طبعًا ـ أي سجية ـ ملقاصد الشارع يف   يعين أن ا
  . كالمه

  فيَمْن بِِإنكاِر القياس قد ُعِرفْ    َواْخُتِلفْ                            
عد من أهل االجتهاد وهو هل ي: أي اختلف فيمن أنكر حجية القياس كالظاهرية

  .اختيار السبكي والقاضي عبد الوهاب أو ال يعد منهم مطلقاً، أو إذا أنكر القياس اجللي
  ذي العقِل قبل صارِف النقولِ    قد َعَرَف التكليَف بالدليلِ 



تهد البد أن يكون عارفًا بالدليل العقلي أي الرباءة األصلية أي عارفاً  يعين أن ا
ا قبل صارف النقول أي إىل أن يصرف عنها صارف من النقل أي  بوجوب التمسك

  .فإن صرف عنها عمل به نصا كان أو إمجاعاً أو قياساً . الشرع
  ِعْلِم األصوِل َوبالغٍة َمجَعْ    والنَّحَو وامليزاَن واللَُّغَة َمعْ 

تهد البد أن جيمع النحو وامليزان أي املنطق، والبالغة أي ال واللغة بيان، يعين أن ا
ذه العلوم احملتاج إليه عربيًة كانت أو شرعية أو عرفية ، وعلم األصول أي بأن يكون عارفًا 

  . منها؛ وكلما كمل معرفة واحد من تلك العلوم كان االجتهاد أمت
  ِحفِظ اْلُمتوِن عند أهِل الضَّبطِ    َومْوِضَع األحكاِم دوَن شرطِ 

تهد أن ي عرف مواضع األحكام من الكتاب والسنة، وال يشرتط يعين أنه يشرتط يف ا
عليه حفظ املتون أي األلفاظ عند أهل الضبط أي أهل االتقان لعلم األصول مع أن حفظها 

  .     أحسن وأكملُ 
     ذو رتبٍة ُوْسطى ِبُكلِّ ما َغبَـْر 

تهد أن يكون ذا رتبة وسطى أي متوسطة يف كل ما غرب أي  يعين أنه يشرتط يف ا
مضى ذكره من العلوم، فال يكفيه األقل، وال حيتاج لبلوغ الغاية، وقيل جيب التبحر فيما 

  .  خيتلف بسببه املعىن ويكتفى بالتوسط فيما عدا ذلك
     َْوِعْلُم االمجاعاِت ِممَّا يـُْعَتبَـر  

  . يعين أن علم اإلمجاعات أي معرفته مما يعترب شرطاً يف إيقاع االجتهاد كي ال خيرقه
     َشْرِط االحاِد َوماَ تواَتراَ كَ 

أي كما يشرتط يف االجتهاد أيضًا معرفة شرط خرب اآلحاد، وهو فقد قيود املتواتر، 
ومعرفة شرط اخلرب املتواتر وهو كونه خرب مجع يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة عن 

  . حمسوس
    ََوماَ صحيحاً أو ضعيفاً قد َجرا  

تهد ما جرى صحيحاً وما جرى ضعيفاً يعين أنه يشرتط يف االجتها د أيضاً أن يعرف ا
  . من األحاديث أي شرط الصحة والضعف ليقدم الصحيح على الضعيف

     وما عليِه أو بِه النَّسُخ َوَقعْ 



أي والبد أن يعرف أيضًا ما وقع عليه النسخ وهو املنسوخ، وما وقع به وهو الناسخ 
  .  يعكسليقدم الثاين على األول وإال فقد 

    ٌَوَسَبُب النُّزوِل َشْرٌط ُمتََّبع  
يعين أن معرفة أسباب النزول يف اآليات واألحاديث شرٌط يف إيقاع االجتهاد متبع أي 

  .، ألن معرفتها ترشد إىل فهم املرادمتفق عليه
     َكحاَلِة الرُّواِة واألصحابِ 

تهد حلالة رو  اة احلديث من رد وقبول أي كما يشرتط يف إيقاع االجتهاد معرفة ا
ومعرفته . وزيادة يف الثقة والعلم والورع فيعمل برواية املقبول دون غريه،ويقدم الزائد على غريه

أيضا حلالة الصحابة أي أحكامهم وفتاويهم، وزيادة ألحدهم يف الفقه والورع، ويعرف األكرب 
  .  على األصاغرمن األصغر، فيقدم الفتوى لعمومها والزائد على غريه، واألكابر 

    َِوقـَلَِّدْن يف ذاَ على الصواب  
تهد التقليد يف ذا، أي ما ذكر من الشروط من معرفة اإلمجاعات إىل  يعين أنه يكفي ا

  .معرفة أحوال الصحابة بأن يقلد أئمة كل من الشروط على القول الصواب
إىل صحيحي  فإن فقد األئمة فليقلد الكتب املصنفة يف ذلك، فريجع يف األحاديث

البخاري ومسلم، ويف الصحابة لإلصابة البن حجر، ويف أحوال الرواة للمدارك لعياض، ويف 
  .اإلمجاعات إلمجاعات ابن املنذر، ويف أسباب النزول للسيوطي؛ وهكذا

  .   ومقابل الصواب لألبياري ال يكفي التقليد فيما ذكر
  ِع والكالِم ينحِظلْ علَم الفرو    َوليس اِالجتهاُد ِممَّْن قْد َجِهلْ 

يعين أن االجتهاد ليس ينحظل أي ميتنع من العامل اجلاهل لعلم الفروع أي املسائل اليت 
استخرجها غريه؛ إذ ال حاجة له فيها، وال من اجلاهل لعلم الكالم إلمكان االستنباط ممن 

  .   برتك النظر أم الجيزم بعقائد اإلسالم تقليداً بناء على صحة إميان املقلد سواء قلنا إنه عاص 
     َكالَعْبِد واألُنثى،

أي كما ال ينحظل االجتهاد من العبد واألنثى جلواز أن يبلغ بعض النساء وبعض 
ن ناقصات عقل ألن ذلك إمنا هو يف  العبيد مرتبة االجتهاد؛ وال مينع ذلك يف النساء كو

  .اجلملة ال يف كل فرد، وال مينعه يف العبيد خدمة السادات



األصح أنه يشرتط فيه أيضًا أن يعرف من احلساب ما تصح به املسائل احلسابية و 
  .  الفقهية

  عدالٌة على الذي يْنَتِخبُ    كذا ال ِجتبُ                         
تهد عدم وجوب العدالة عند أهل األصول  أي كعدم وجوب احلرية والذكورة يف ا

  .وقيل يشرتط ليعتمد علة قولهجلواز أن يبلغ الفاسق مرتبة االجتهاد، 
ْطَلُق،

ُ
     هذاَ ُهَو امل

تهد املطلق، وهو الناظر يف األدلة الشرعية من  أي هذا الذي كنا نذكر شروطه هو ا
  . غري التزام مذهب إمام معني

  ُمْنَسِفَل الرُّتْـَبِة عنه يوجدُ    واْلُمَقيَّدُ                              
تهد ) و( أي ) منسفل الرتبة عنه يوجد(هو جمتهد املذهب وجمتهد الفتوى ) يداملق(ا
تهد املطلق، ألن املطلق إمامه يوجد  حالة كونه منسفل الرتبة أي منحطها عنه أي عن ا
  . وقدوته

     ُمْلَتزٌِم ُأصوَل ذاَك اْلُمْطَلقِ 
  .أي إمامه املعني) أصول ذاك املطلق(مراعاة ) ملتزم(وهو أي املقيد 

    ِفـََلْيَس يعدوها على اْلُمَحقَّق  
أي فال يتعداها إىل نصوص غري إمامه على القول احملقق أي املشهور أي فال جيوز له  

  .أن يتعداها خالفاً للخمي يف أنه خيرج على قواعد غريه
  منصوصًة أْم ال حوى معقولُهْ    ُجمَْتِهُد اْلَمْذَهِب َمْن أصولُهْ 
الذي حوى معقوله أي عقله أصول مذهبه حال كون تلك يعين أن جمتهد املذهب هو 

  .األصول منصوصة إلمامه أم ال أي مستنبطة من كالمه
  على ُنصوِص ذلك اإلمامِ    َوَشْرطُُه التَّْخريُج لألحكامِ 

تهد املقيد أن يكون له قدرة على التخريج لألحكام على  يعين أنه يشرتط يف ا
  .زم هو هلانصوص ذلك اإلمام أي أصوله امللت

استنباطه هلا منها كأن يقيس ما سكت عنه إمامه على ما نص : ومعىن خترجيه هلا عليها
  . عليه لوجود علة ما نص عليه فيما سكت عنه



  قوًال على قوٍل، وذاك أَْرَجحُ    ُجمْتهُد الُفتيا الذي يـَُرجِّحُ 
أطلقهما ذلك يعين أن جمتهد الفتيا هو الذي يرجح قوال إلمامه على قول له آخر 

  . اإلمام بأن مل ينص على ترجيح واحد منهما
  .  أي أعلى رتبة من جمتهد الفتوى) أرجح(أي جمتهد املذهب ) وذاك(

اَ    ِجلاِهِل األصوِل أن يُفِيت ِمباَ    نـََقَل ُمْستوًىف فقْط َوأَممِّ
ه يعين أنه جيوز جلاهل علم األصول أن يفيت مبا نقله عن إمامه أو أحد من أصحاب

حال كونه مستوىف القيود بأن حيفظ ما فيه من الروايات واألقوال، ويعلم خاصها وعامها 
  .ومقيدها ومطلقها فيجوز له أن يفيت به فقط أي دون ما مل يستوفه، فال جيوز له أن يفيت به

  .أي اقتد به فيما نقل مستوىف) وأمما: (قوله
اضحات واملشكالت ومعرفة وجاهل األصول هو القائم حبفظ املذهب وفهمه يف الو 

عامه وخاصه ومطلقه ومقيده لكنه عنده ضعف يف تقدير أدلته وحترير أقيسته جلهله 
     . باألصول

  أو يف قضيٍَّة وبعٌض قْد رَبطْ    جيوُز اِالجتهاُد يف فنٍّ فقطْ 
يعين أن الصحيح أنه جيوز جتزؤ االجتهاد فيجوز يف فن فقط أي دون غريه من الفنون  

  . ة دون البيوع والعكسكاألنكح
تهد رتبة االجتهاد يف قضية واحدة دون غريها كما وقع البن  وكذا جيوز أن يبلغ ا
القاسم يف مسائل معدودة خالف فيها مالكاً فنظر فيها فيها نظراً مطلقاً أي غري معتمد على 

جتهاد يف وبعض العلماء ربط العلوم واملسائل بعضها ببعض فال جيوز عنده اال. أصول مالك
بعضها دون بعض الحتمال أن يكون فيما مل يبلغ فيه رتبة االجتهاد معارضًا ملا بلغه فيه 

  .  خبالف من أحاط بالكل ونظر فيه
  وقوِعِه ِمَن النَِّيبِّ قد روواْ    واخلُْلَف يف جواِز اِالجتهاِد َأوْ 

نقلوا عن يعين أن متأخري األصوليني كابن احلاجب والسبكي والقرايف رووا أي 
  . فيما ال نص فيه، ويف وقوعه بناء على جوازه متقدميهم اخلالف يف جواز االجتهاد للنيب 

والصحيح جوازه وهو مذهب اجلمهور خالفًا لبعض الشافعية واجلبائي وابنه لقدرته 
وقيل جيوز يف اآلراء . وُردَّ بأن إنزال الوحي ليس يف قدرته. على اليقني بالتلقي من الوحي



وقال القرايف جيوز يف القضاء بال خالف، واختار اآلمدي والسبكي . روب ومينع يف غريهاواحل
وابن احلاجب وقوعه؛ وقيل بعدم وقوعه؛ وقيل بالوقف، وصححه الغزايل؛ وقال إذا قاس النيب 

  فرعًا على أصل صار الفرع أصًال بالنص فيقاس عليه، وكذا إذا اجتمعت األمة على
  .        ار الفرع أصًال يقاس عليه خالفاً لألبياريإحلاق فرع بأصل ص

     َوواِجُب الِعصمِة َميَْنُع اْجلََنفْ 
مينع اجلنف أي اخلطأ يف اجتهاده بناء على جوازه؛  يعين أن وجوب العصمة له 

يف اجتهاده هو املختار ومذهب احملققني ، وهو احلق، ومقابله  وامتناع اخلطأ يف حقه 
  .  ال أن قائله يقول إنه ال يقر عليه بل ينبه عليه سريعاً؛ وسائر األنبياء مثلهقبيح مستبشع إ

    ْوَصحََّح اْلوقوَع عصَرُه السََّلف  
يف عصره  يعين أن السلف أي قدماء األصوليني صححوا وقوع االجتهاد من غريه 

  .وقيل بالوقفخبالف غريه،  مطلقاً، وقيل مل يقع مطلقاً، وقيل مل يقع للحاضر يف قطره 
     َوَوحِِّد اْلُمصيَب يف اْلَعْقِليِّ 

يعين أن املصيب من املختلفني يف األمر العقلي ـ وهو ما ال يتوقف على مسع ـ واحٌد ال 
  . اجلميع، وقد خيطئون مجيعاً، واملصيب من أصاب احلق يف نفس األمر

    َِّوماِلٌك رءاُه يف الَفْرِعي  
أى أن املصيب يف األمر الفرعي وهو مسائل الفقه اليت ال قاطع يعين أن اإلمام مالكاً ر  

فيها واحد أيضا، وهذا هو األصح من مذهبه، وهو مذهب اجلمهور، وحجتهم أن اهللا تعاىل 
  .  شرع وجودها يف النقيضني فيتحد احلكم

 ُ ُ    فاُحلْكُم يف َمْذَهِبِه ُمَعنيَّ   َلُه على الصحيِح ما يـُبَـنيِّ
 تعاىل يف الواقعة يف مذهب مالك معني قبل حصول االجتهاد لكنه يعين أن حكم اهللا

. غري معلوم له أي ذلك احلكم املعني، ما يبينه أي يظهره للمجتهد من أمارة أي دليل ظين
فمن أصاب ذلك احلكم املعني فهو املصيب ومن أخطأه فهو املخطئ وال إمث عليه لغموض 

  .   الصحيحأمارته بل له أجر على اجتهاده هذا هو 
  ِإصابة له الثَّواب اْرَتَسَما   ُخمِْطُئُه َوِإْن عليِه احنَتماَ 



تهد املخطئ لذلك احلكم املعني يرتسم له الثواب، أي يثبت له األجر لبذله  يعين أن ا
تهد  وسعه يف طلبه، وإن قلنا إن إصابته له واجبة عليه بناء على وجوب اإلصابة على ا

افأحرى إذا مشينا ع   . لى القول بعدم وجو
ْجَتِهدْ    َوَمْن رأى ُكال ًمصيباً يـَْعَتِقدْ 

ُ
  ألَنَُّه يْتَبُع َظنَّ امل

تهدين يف الفرعيات ) ومن رأى كال( أي موافقاً للصواب وهو األشعري ) مصيباً (من ا
أي حكم ) ألنه. يعتقد (والقاضي وأبو يوسف وحممد صاحب أيب حنيفة وابن شريح فإنه 

تهد( يف املسألة الفرعية اهللا أي يتبعه باعتبار تعلق احلكم التنجيزي به ومبقلديه ) يتبع ظن ا
تهد يف املسألة الفرعية أنه حكم  ال باعتبار ذات احلكم ألنه قدمي فال يتبع غريه؛ فما ظنه ا

  .لقاضياهللا فيها فهو حكم اهللا تعاىل يف حقه وحق مقلديه؛ والقائل بأنه تابع له األشعري وا
َ احلُْْكَم َحَكمْ    ِبِه ِلَدْرٍء أَْو ِجلَْلب َقْد َأملَْ    أو مث ماَ َلْو َعنيَّ

فيها ) احلكم(اهللا ) لو عني(أي شيء مناسب من وجوه ) ما(أي يف املسألة ) أو مث(
أي مبا يناسب ذلك الشيء وهو مظنون كل جمتهد ألن كل مظنون من ) به. حكم (

تهدين يناسب ذلك الشيء الذي يف املسألة من وجه من تلك الوجوه، ومناسبته  مظنونات ا
يف درء مفسدة من وجه من أي لدرء مفسدة أي لكون ذلك احلكم راجحاً ) لدرء(له تكون 

تهد حترميًا  تهد ) أو(تلك الوجوه إذا كان احلكم الذي ظن ا لكونه أي احلكم الذي ظنه ا
ه من تلك الوجوه أيضًا إذا كان احلكم الذي أي راجحًا يف جلب مصلحة من وج) جللب(

تهد وجوباً أو ندباً أو جوازاً  أي قد حصل فيه ما ذكر من الدرأ أو اجللب؛ ) قد أمل. (ظن ا
ذا أبو يوسف وحممد وابن شريح   . والقائل 

  َواِالْجِتهاِد دوَن االنتهاءِ    ِلذاَ ُيَصوِّبوَن يف ابِْتداءِ 
     َواُحلكِم،
لثالثة املذكورين يصوبون من مل يصادف ذلك الشيء يف االبتداء دون يعين أن ا

االنتهاء أي يف االجتهاد دون احلكم، وبعبارة أصاب يف االجتهاد أنه بذل وسعه وذلك هو 
الالزم له ألنه مقدوره دون االنتهاء أي احلكم ألنه مل يصادف الشيء الذي لو حكم اهللا 

  .لكان به



الثالثة غري اخلطأ عند اجلمهور، ألن اخلطأ هنا مهناه عدم  واخلطأ يف احلكم هنا عند
مصادفته ما لو حكم اهللا لكان به، فُعدَّ خمطئًا لعدم مصادفته ما حكم اهللا به بعينه يف نفس 

  .   األمر
  يف الَفرِْع قاِطٌع ولكن قد ُجِهلْ    َوْهَو واِحٌد مىت ُعِقلْ                 

الفرعية يكون واحدًا إذا علم يف الفرع الذي اختلف فيه  يعين أن املصيب يف املسألة
تهدون دليل قاطع من نص أو إمجاع من جهة املنت والداللة معًا بأن يكون صرحيًا متواتراً  ا
تهدين حال اختالفهم يف الفرع الوارد هو فيه؛ فاملصيب منهم من وافق  ولكنه جمهول عند ا

   .يوافقه وقيل على اخلالف املذكور ذلك القاطع فقط اتفاقاً دون من مل
  يف َنَظٍر وْفقاً لَدى َمْن َقْد َدَرى   َوُهَو آمثٌ مىت ماَ َقصَّراَ 

تهد يأمث اتفاقًا إذا قصر يف النظر يف املسألة لرتكه الواجب وهو استفراغ  يعين أن ا
  .وسعه

  اْمتَـَنعْ  دوَن ُشذوٍذ نـَْقُضُه قد   َواُحلْكُم ِمْن ُجمَْتِهٍد كيف َوَقعْ 
تهد أي مطلقًا أو  يعين أن احلكم بني اخلصمني الواقع من جمتهد كيف كان ذلك ا
مقيداً بنوعيه إذا كان غري شاذ جداً أو صار إليه برتجيح قد امتنع نقضه مطلقاً أي سواء كان 
هو الناقض له أو غريه؛ ولو ظهر أن غريه أصوب على املختار ألنه يؤدي إىل نقض النقض 

  .سلسل فتفوت مصلحة نصب احلكامفيت
إذا مل ظهر أنه غريه أصوب من احلاكم به فقط، أما  نا أنه ينقض إنومشهور مذهب

وإذا كان شاذا جداً أو صار إليه من غري ترجيح فإنه . يظهر أن غريه أصوب فال ينقض اتفاقاً 
  .ينقض اتفاقاً منه ومن غريه

  :وامتناع نقضه مقيد مبا أشار إليه بقوله
  قد رأَْوا ١قاعدًة خاَلَف فيها    إذا النَّصَّ أَِو اِإلْمجاَع َأوْ ِإالَّ 

تهد املذكور إال إذا خالف نصا من كتاب أو سنة متواترة  يعين أنه ميتنع نقض حكم ا
أو ظاهرًا منهما أو إمجاعًا قطعيًا أو ظنيًا أو قاعدة متفقًا عليها أو مشهورة من غري معارض 

   .جوباً منه أو من غريهأرجح فإنه ينقض و 

                                                 
 .واملثبت من الشرح) خالف فيما(يف نسخة املنظومة  ١



  على اَألَصحِّ،   أَِو اْجِتهاَدُه، أِو الَقْيَس اجلَِلي
تهد إذا خالف اجتهاده بأن خرج فيه عن رأيه وما يؤدي إليه  يعين أن حكم ا

  .اجتهاده بتقليده لغريه بالتزام أو غريه ينقضه هو فقط
لذي ال شك يف صحته  وينقضه هو وغريه إذا خالف القياس اجللي أي الواضح وهو ا

  .كاحلكم بقبول شهادة الكافر ألن الفاسق ال تقبل شهادته والكافر أشد منه فسوقاً 
ال ينقض ما خالف نصا أو إمجاعاً : مقابل لقول ابن عبد احلكم) على األصح: (قوله

   .  أو قياساً جليا 
                        َأْو ِبَغْريِ اْلُمْعَتِلي  

     ِبِه،حكم يف َمْذهَ 
أي أو كان احلاكم غري جمتهد بأن كان مقلدًا صرفًا وحكم بغري املعتلي أي بغري 

ألن حمض املشهور من مذهب إمامه أو قول أصحابه فإنه ينقض حكمه وجوباً منه ومن غريه 
  .املقلد ال حيكم بغري املشهور إال لغرض فاسد

جيِح فالنـَّْقُض اْحنََظلْ ِلرُتْـبَ    َوِإْن َوَصلْ                              ِة الرتَّ
أي وإن وصل احلاكم بغري املشهور من مذهبه لرتبة االجتهاد يف الرتجيح فالنقض 

  .حلكمه احنظل أي امتنع ألنه جيوز له اإلفتاء والقضاء والعمل بالضعيف إذا ترجح عنده
ي مرتبة اجلاهل وهذه املرتبة معدومة يف بالدنا هذه وكذا املرتبة اليت تليها، وه: قلت

باألصول، لكن هذه توجد نادراً، وإمنا حيكم قضاة بالدنا هذه باحلدس والتخمني ضلوا 
  .  فأضلوا نسأل اهللا السالمة يف الدين والدنيا واآلخرة

ِم الضَّعيَف ِإْن َجَرى َعَملْ    ِبِه َألْجِل َسَبٍب َقِد اتََّصلْ    َوَقدِّ
العمل به على املشهور إذا ختالفا إذا جرى يعين أنه جيب تقدمي القول الضعيف يف 

العمل بالضعيف ألجل سبب اتصل بزمننا أي وجد عندنا من حصول مصلحة أو درء 
  .مفسدة وإال فال يعمل بالضعيف اجلاري به العمل

وإمنا رجح العمل الضعيف ألن لشيوخ املذهب املتأخرين تصحيحات لبعض الروايات 
، وجرى بتصحيحهم عمل احلكام والفتيا ملا اقتضته واألقوال عدلوا فيها عن املشهور



ذه املثابة ال  املصلحة؛ واألحكام جتري مع األعراف، قاله القرايف وابن رشد؛ فعمل ليس 
  .جيوز اعتباره
وال سيما عمل بالدنا هذه فإنه ال يرجح شيئا ألنه غري مستند على مصلحة ومل : قلت

اتباع اهلوى واملقرر له اجلهلة العوام فال جيوز اعتباره وال يقرره العلماء أهل الرتجيح بل استناده 
  . االلتفات إليه ألنه باطل ال أصل له

  َنّص ِإماِمِه الذي َلُه َلزِمْ    َوَهْل يَقيُس ذو اُألصوِل ِإْن ُعِدمْ 
  َوبـَْعُضُهْم بَِنصِِّه تـََعلََّقا   َمَع الِتزاِم ماَ َلُه، َأْو ُمْطَلَقا

م اخت  هل يقيس ذو األصول أي هل جيوز له أن يقيس يف مسألة إن : لفوايعين أ
عدم فيها نص إمامه املالزم هو له مع التزامه ما إلمامه من األصول فال يقيس على أصل 
  . غريه إذا كان خمالفاً ألصول إمامه؛ وهذا هو طريق ابن رشد واملازري والتونسي وأكثر املالكية

قيس مطلقًا أي من غري التزام ألصول إمامه بل يقيس وقيل جيوز له أن ي) أو مطلقا(
  .؛ وهذا قول اللخمي وفعلهعليها وعلى غريها مع وجودها

أي وقال بعضهم وهو ابن العريب جيب على العامل باألصول ) وبعضهم بنصه قد تعلقا(
  .التعلق بنص إمامه فال حيكم وال يفيت إال بشيء مسعه منه

يف مسألة نصا إلمامه وال أصًال ووجد فيه نصا لغريه   وأما إذا مل جيد املالكي مثالً 
  .كالشافعي مثًال أو أصًال وجب عليه اتباع ذلك، ويقدم نصه على أصله

وجاهل األصول ال جيوز له القياس أصًال بل يقف على نصوص مذهبه فإن مل جيد 
     . نصا يف مذهبه يف مسألة ووجده يف غريه وجب عليه اتباعه

  ِإْن َيُك ال ِلقاِطٍع قْد َرَجَعا   َضمَّْن ذو اجِتهاٍد َضيـََّعاوََملْ يُ 
تهد ال يضمن إذا أتلف شيئاً بفتواه أو حكمه لبذله وسعه الواجب عليه إذا   يعين أن ا
كان رجع لغري دليل قاطع، فإن كان رجوعه لقاطع من كتاب أو سنة متواترة أو إمجاع ضمن 

  .لتقصريه
ُ    أو ال َيْضَمنُ  إالَّ َفهْل َيْضَمنُ    إن َملْ َيُكْن منه َتوٍل بـَنيِّ



أي وإال يكن املضيع بفتواه أو حكمه جمتهدًا فهل يضمن ما أتلف كما عند املازري، 
أو ال يضمن كما عند ابن رشد ألنه غرور . وجيب أن يؤدب ما مل يتقدم له اشتغال بالعلم

  .بالقول
ته د املفيت أو احلاكم تول بني بنفسه ملا ضيع وحمل اخلالف إن مل يكن منه أي غري ا

  . بل أمر به فقط، وإال بأن تواله بنفسه فإنه يضمن باتفاق؛ وحمله أيضاً إن مل يكن منتصباً 
  ذاَك ِوفاقاً عنَد َمْن ُحيَرِّرُ    َوِإْن َيُكْن ُمْنَتِصباً فالنََّظرُ 

تهد ) وإن يكن( تلف شيئًا بواحد منهما للفتوى أو القضاء أو أ) منتصباً (أي غري ا
املسائل أي حيققها وهو ) وفاقاً عند من حيرر(أي التضمني ) ذاك. النظر (الذي يقتضيه ) فـ(

  . احلطاب
  

  فصل في التقليد في الفروع
  

وهو لغة جعل القالدة يف العنق املقلَّد بفتح الالم؛ فكأن السائل جعل قالدة يف عنف 
  .الفقيه املفيت

  :ليه بقولهويف االصطالح أشار إ
  ِعْلِم َدليِلِه الذي تََأصَّالَ    ُهَو اْلِتزاُم مْذَهِب اْلَغْريِ ِبالَ 

يعين أن التقليد يف عرف أهل األصول هو التزام األخذ ملذهب الغري من غري معرفة 
الذي تأصال أي األصلي، وسواء كان املذهب قوًال أو فعًال أو تقريرًا خالفاً لدليله اخلاص 
  . صيصه املذهب بالقول دون الفعلللمحلي يف خت

َر ذي اْجِتهاٍد ُمْطَلقِ    َوإْن ُمَقيَّداً إذا َملْ َيِطقِ    يـَْلَزُم َغيـْ
يعين أن التقليد يلزم من ليس جمتهداً مطلقًا وإن كان جمتهداً مقيَّداً بقسميه إذا مل يطق 

جتهاد وهو الراجح أي مقيد االجتهاد بل عجز عنه يف بعض املسائل بناء على جواز جتزؤ اال
  .فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمونلقوله تعاىل 

  لَِنَظٍر قد رزقوه ُمتَِّسعْ    َوُهَو لِْلُمْجَتِهديَن َميَْتِنعْ 



يعين أن التقليد ممتنع للمجتهدين املطلقني ألجل نظر قد رزقوه من اهللا يسع مجيع 
ما إن حصل ظن احلكم باالجتهاد بالفعل املسائل بالصالحية عند مالك وأكثر أهل السنة، أ

  . يف املسألة فإنه حيرم عليه التقليد فيها إمجاعاً 
يِن واْلِعْلِم اْلَورَْع    َولَْيَس يف فتواُه ُمْفٍت يـُتََّبعْ    ِإْن َملْ ُيِضْق للدِّ

يعين أنه ال جيوز اتباع املفيت يف فتواه إن مل يضف الورع للدين والعلم أي إن مل يتصف 
  .ذه الصفات الثالث لعدم الثقة مبن عدمت فيه خصلة منها

تهد بأقسامه الثالثة: والعامل : والورع. ممتثل األوامر وجمتنب النواهي: وذو الدين. ا
  .متقي الشبهات

ذه الصفات جاز االقتداء به والعمل بفتواه   . فإن اتصف 
لعمل بفتواه أيضًا إذا وأما الناقل الصرف وهو من ليس له حظ من االجتهاد فيجوز ا

ا وكانت مشهورة   . استوىف شروطها وقيودها وخمصصا
  أَْو َحَصَل اْلَقْطُع َفاالْسِتفتاَ اْحنََظرْ    َمْن َملْ َيُكْن بِالعلِم واْلَعْدِل اْشتَـَهرْ 

يعين أنه ال جيوز االستفتاء إال ملن اشتهر بالعلم والعدل بني الناس كانتصابه والناس    
ه ومل ينكر ذلك أهل العلم والدين عليه؛ أو حصل القطع عند مستفتيه بوفور علمه يستفتون

  . ظر أي ممنوعوعدالته، وإال فاستفتاؤه منح
، وقيل يكفي جمرد ١واألصح وجوب البحث عن علمه وعدالته وورعه على املستفيت

ما للمستفيت بظاهر  واألصح االكتفاء. اشتهاره بني الناس وإن مل حيصل علم وال ظن 
وقيل البد من اثنني يف جواز استفتاء . العدالة واالكتفاء خبرب الواحد عنه ما أي العلم والعدالة

  .من علم علمه وجهلت عدالته احتماالن
  

  إذا ُمماِثٌل َعَرى وما ذََكرْ    وواِجٌب َجتْديُد ذي الرَّأِي النََّظرْ 
داُمَغيـٌِّر ؛    للنَّصِّ ِمثَل ماَ إذاَ  َجتَدَّداَ    ِإالَّ فـََلْن ُجيَدِّ

يعين أنه جيب على ذي الرأي أي االجتهاد مطلقًا كان أو مقيدًا إذا وقعت حادثة 
ونظر فيها جتديده النظر أي االجتهاد إذا عرض مماثل للواقعة املتقدمة اليت نظر فيها واحلال 

                                                 
  !!يون والقنوات الفضائيةحال الناس اآلن االتباع واالنسياق إىل من ُيشهِّره التلفز  ١



جتدد له ما يغريه  أنه ما ذكر النص أي الدليل األول الذي اعتمده فيها أوًال؛ أو ذكر له ولكن
أي دليل آخر يقتضي الرجوع عنه؛ وإمنا وجب عليه التجديد لعله يظهر له حظًا يف األوىل، 
ألن اهللا تعاىل خالق على الدوام فيخلق له إدراك علم أو مصلحة مل يكن عنده قبل؛ وإمهاله 

تهد ال جيوز له التقصري   .     النظر تقصري، وا
أن كان ذاكرًا للدليل يف األوىل ومل يتجدد له ما يغريه فال أي وإال ب) إال فلن جيددا(

    .     جيب عليه جتديد النظر
  َمْن َعمَّ ِإْن ُمماِثُل اْلفتوى يـَُعدْ    َوَهْل ُيَكرُِّر ُسؤاَل اْلُمْجَتِهدْ 

يعين أن ابن القصار حكى خالفًا يف العامي إذا استفىت جمتهدًا مستقًال أو منتسبًا يف 
تهد أو : عاد للعامي مماثل تلك احلادثة اليت وقعت فيها الفتوى حادثة مث هل يكرر سؤال ا

  ال جيب عليه تكريره؟ 
تهد حيا، وأما إذا كان ميتًا فإنه ال جيب عليه  واألصح أنه ال يلزمه، وهذا إذا كان ا

  . إعادة السؤال عنها ثانياً اتفاقاً 
     َوثانياً ذا النـَّْقِل ِصْرفاً َأمهِْلِ 

يعين أن العامي له أن يهمل ذا النقل الصرف أي اخلالص من شائبة االجتهاد أي 
يهمل سؤاله ثانيًا إذا استفتاه أوًال يف حادثة وعاد مماثلها، إذ ال حاجة إىل إعادة السؤال إليه 

تهد بأقسامه الثالثة   .     ألنه ال حظ له من النظر؛ واخلالف إمنا هو يف ا
    ْعنَد استواِء السُُّبلِ  َوَخيـَِّرن  

يعين أن العامل خيري العامي إذا استفتاه يف مسألة فيها أقوال مستوية يف العمل بأيها شاء 
  .  إذا مل يكن بني قائليها تفاوت؛ وقيل يأخذ العامي بأغلظ األقوال لالحتياط

  َوَقدَّم اَألْورََع ُكلُّ الُقَدماَ    َوزائداً يف الِعْلِم بـَْعٌض َقدَّماَ 
أي وإن كان بني قائلي األقوال املستوية تفاوت يف العلم بأن كان أحدمها عامل واآلخر 
أعلم أي زائداً يف العلم عليه مع استوائهما يف الدين والورع فإن بعض العلماء يقدم الزائد يف 

  .وهو األقرب: قال الرازي. العلم على العامل أي يوجب األخذ بقوله



قائلني يف الدين والورع مع استوائهما يف العلم فإن كل العلماء وإن كان التفاوت بني ال
القدماء يقدمون األدين على ذي الدين أي يوجبون األخذ بقوله ألن لزيادة الدين والورع 

  .تأثرياً يف التثبت يف االجتهاد وغريه
  َوُهَو َمْفضوٌل ِبال اسِتْبعادِ    َوجائٌز تـَْقليُد ذي اْجِتهادِ 

تقليد العامي للمجتهد املفضول يف العلم والورع مع وجود الفاضل له  يعين أنه جيوز
فيهما بال استبعاد وهو مذهب احلمهور وصححه الفهري ورجحه ابن احلاجب لوقوعه يف 

  . زمن الصحابة وغريهم منتشراً متكرراً من غري نكري
  داِر احلبور والقصور ُجِعالَ    فكلُّ َمْذَهٍب وسيلًة إىل

ا  يعين أن كل  تهدين جعله اهللا تعاىل وسيلة يتوصل  مذهب من مذاهب األئمة ا
م وإن  إىل دار احلبور أي النعيم والقصور العالية وهي اجلنة ألن كال منهم على هدى من ر

  .تفاوتوا يف العلم والورع
  َلَدْيِه َحبٌْث عن إماٍم ُمْنَتَخبْ    وموجب تـَْقليَد االرَجِح َوَجبْ 

ب لتقدمي األرجح أي الفاضل يف العلم وهو ابن القصار من املالكية وابن يعين أن املوج
شريح والغزايل من الشافعية جيب عنده على العامي البحث عن إمام جمتهد منتخب عنده أي 
خمتار راجح يف العلم والدين فيقلده وميتنع تقليد املفضول يف العلم والدين مع وجود الفاضل 

  .فيهما عنده
  َصحَّ لُه الشَّْأُو الَّذي ال يُْدَركُ    فاإلماُم ماِلُك  إذا مسَِْعتَ 

أي إذا مسعت أيها الطالب لألرجح يف العلم والدين بناء على وجوب تقليده فاعلم أن 
اإلمام مالكًا رمحه اهللا تعاىل صح وثبت له الشأو أي السبق يف العلوم والغاية اليت ال يدركها 

تهدين من عصر التاب   .عني فمن بعدهمأحد من ا
  يف ُكلِّ َفنٍّ كالكتاِب واْألَثـَرْ    ِلْألَثَِر الصَّحيِح َمْع ُحْسِن النََّظرْ 

يوشك : "أي أن مالكاً إمنا ثبت له السبق ألجل األثر الصحيح الوارد فيه وهو قوله 
 ، ألن"أن يضرب الناس أكباد اإلبل يف طلب العلم وال جيدون عاملًا أعلم من عامل املدينة

العلماء فسروه مبالك ألنه املراد بعامل املدينة عند اإلطالق، وليس من األئمة إمام من أهل 
املدينة إال هو، فهو املعين باحلديث من غري مرية، إذ مل يوجد لغريه من علماء املدينة ممن 



تقدمه أو عاصره أو جاء بعده إال بعض ما وجد له، ولذا مل يشك السلف أنه املراد 
  .باحلديث

ملا ثبت له من حسن النظر أي التصرف يف كل فن من الفنون  وثبت له السبق أيضًا 
      .كالكتاب والسنة والعربية واألصول وغري ذلك مع مجعه ملسائل االتفاق واالختالف

  بـَْيِع طروِس الفقِه اَالن َقْد نُِفي   َواخلُلُف تقليِد َمْن ماَت َوِيف 
تهدين انعقد اإلمجاع اليوم يعين أن اخلالف الذي كان يف جوا ز تقليد امليت لوجود ا

تهدين، وعلى جواز بيع كتب الفقه وإال تعطلت األحكام   .على انتفائه لعدم ا
سؤوِل ال التـََّعنُّتِ    َوَلَك أْن َتْسَأَل للتَّثَبُّتِ 

َ
  َعْن َمْأَخِذ امل

املسؤول عنه لطلب يعين أنه جيوز لك أيها العامي أن تسأل العامل عن مأخذ احلكم 
  .التثبت أي زيادة الثبوت ال للتعنت أي قصد إظهار عجزه أو خطئه فال جيوز

  إْن َملْ َيكن ُعْذٌر باِالكِتَنانِ    ُمثَّ عليِه غايُة اْلبيانِ 
أي على العامل املفيت إذا سأله العامي عن مأخذ احلكم للتثبت أن يبني له املأخذ غاية 

بالعامي عذر مينعه من فهم املأخذ بسبب اكتنانه أي خفائه فال  البيان إلرشاده إن مل يكن
  .يبينه له صوناً لنفسه عن التعب فيما ال يفيد، ويعتذر له خبفاء املدرك

  إىل اُحلطاِم جاِعَل الرضا اْلَوَطرْ    يُنَدُب لِْلُمْفِيت اّطرَاُحُه النََّظْر 
  َس اْألَْشرارِ ُحماشياً جمالِ    ُمتَِّصفاً ِحبِْلَيِة اْلوقاِر 

يعين أنه يندب للمفيت أن يطرح النظر إىل حطام الدنيا بل يكتفي مبا يف يده عما يف 
داية العوام، وحال كونه  أيدي الناس حال كونه جاعل الرضا أي رضا اهللا تعلى هو وطره 

الس األشرار أي  السفهاء متصفًا حبلية الوقار أي صفة الوقار وحال كونه حماشيًا أي جمتنبًا 
  .إال أن تلجأ الضرورة إىل ذلك

  َختْلو إىل تـََزْلُزِل اْلقواِعدِ    واْألَْرُض ال عْن قائٍم ُجمَْتِهدِ 
يعين أن األرض ال ختلو عن إمام قائم جمتهد مطلق أو مقيد قائم هللا باحلجة على خلقه 

ا يف  تفوض إليه الفتوى وينصر السنة بالتعليم واألمر باتباعها وينكر البدعة وحي ذر من ارتكا
ا  كل زمن إىل تزلزل القواعد أي قواعد الزمان بأن خيتل نظام الدنيا كطلوع الشمس من مغر

  . وتزلزهلا تعطلها واإلعراض عنها. أو قواعد الدين



  َمَع احتماِل كونِِه بِالنـَّْقلِ    َوُهَو جائٌِز ِحبُْكِم اْلَعْقلِ 
القواعد جائز يف حكم العقل مع احتمال   يعين أن خلو الزمان من جمتهد قبل تزلزل

  .كونه أي جوازه بالنقل أي بالشرع أيضاً 
  َمْن َعمَّ فالرجوُع عنُه ُمْنَحِظلْ    َوإْن ِبقوِل ذي اْجتهاٍد قْد َعِملْ 

يعين أن العامي إذا عمل بقول جمتهد ميتنع عليه الرجوع عنه إىل قول غريه يف مثلها ألنه 
  .هباً راغ من العمل به؛ وهذا إذا مل يكن ملتزماً مذقد التزم ذلك القول بالف

  ِإالَّ الذي َشرََع َأْو يـَْلَتزِمُ    إالَّ فـََهْل يـَْلَزُم أَْو ال يـَْلَزمُ 
تهد فهل يلزمه العمل به مبجرد اإلفتاء ألنه يف  أي وإال يعمل بقوله بعد ما أفتاه ا

تهد أو ال يلزمه العمل به إال  بالشروع فيه؛ أو يلتزم العمل به يف تلك حقه كالدليل يف حق ا
  . احلادثة وإال مل يلزمه

  َجيوُز ِلِإلْمجاِع عند األْكَثِر    ُرجوُعُه ِلَغْريِِه يف آِخرِ 
تهد الذي أفتاه يف حكم آخر غري الذي أفتاه فيه  يعين أن رجوع العامي إىل غري ا

امي السؤال لكل عامل كما حكاه على أنه جيوز للع جيوز عند األكثر إلمجاع الصحابة 
    .احلطاب يف حاشيته

  وتـَْفصيٌل َأَصحُّ ما نُِقلْ  ،أَْو ال   َوُذو التزاِم َمذَهٍب هْل يـَْنَتِقْل 
م اختلفوا يف امللتزم ملذهب معني هل جيوز له االنتقال عنه إىل غريه أم ال؟   يعين أ

فيما مل يعمل به، وال االنتقال عنه القول بالتفصيل وهو أنه جيوز له : وأصح األقوال فيه
  . جيوز له فيما عمل به

  بِأَنَُّه البُدَّ أْن يـَْعَتِقداَ    َوَمْن أجاَز لِْلُخروِج قـَيَّداَ 
  ِخبُْلِف اِالْمجاِع َوإالَّ َميَْتِنعْ    فضًال َلُه َوأَنَُّه َملْ يـَْبَتدِعْ 

  :د جوازه بثالثة قيوديعين أن من أجاز اخلروج للعامي من مذهب إىل مذهب قيَّ 
  .أن يعقد فضل املنتقل إليها: أحدها
يبتدع املنتقل مبخالفته اإلمجاع بالتلفيق بني املذهبني؛ كمن تزوج بغري ] ال[أن : وثانيها

ا أحد   .صداق وال ويل وال شهود، فإن هذه الصورة جممع على حترميها إذ مل يقل 



  : أشار إليه إليه بقوله: ١]الثالث[والقيد 
  قاٍض ِبِه بِالنـَّْقِض ُحْكُمُه يـَُؤمْ    َعَدِم التَّقليِد فيما لْو َحَكمْ وَ 

أي ويشرتط أيضًا يف جواز االنتقال أن ال يقلد املنتقل املذهب املنتقل إليه فيما ينقض 
  .  به حكم احلاكم، وهو ما خالف نصا أو إمجاعاً أو قاعدة متفقاً عليها أو قياساً جليا 

  َفُصْنُع َغْريِ واِحٍد ُمَبجَّلِ    ْذُهُب ِبَغْريِ اْألَوَّلِ أماَّ التَّمَ 
يعين أن التمذهب بغري املذهب األول الذي كان عليه املقلد بأن ينتقل من مذهب 
مالك مثًال إىل الشافعي أو بالعكس فصنع غري واحد من العلماء املبجلني أي املعظمني أي 

    . فهو جائز
ِة اِإلْسالِم وال   واْبِن دقيِق العيِد ذي الفتاِوي   طَّحاِويَكُحجَّ

وهو الغزايل انتقل من مذهب الشافع إىل مذهب مالك آخر عمره ) كحجة اإلسالم(
كتقي ) و(انتقل من مذهب الشافعي إىل مذهب أيب حنيفة ) الطحاوي(كأيب جعفر ) و(

الشافعي، وكان فإنه انتقل من مذهب مالك إىل مذهب ) ابن دقيق العيد ذي الفتاوي(الدين 
  .يفيت يف املذهبني

جيحِ    ِإْن يـَْنَتِقْل ِلَغَرٍض صحيحِ    َككونِِه سْهًال أَِو الرتَّ
أي يشرتط يف جواز االنتقال للمالزم ملذهب معني أن ينتقل لغرض صحيح أي شرعي  
ا ككون املنتقل إليه سهال أو املنتقل منه صعب، وكرتجيح املنتقل إليه عنده على املنتقل منه مل

ا؛ وقيل جيب عليه االنتقال بالرتجيح   .رأى من وضوح أدلته وقو
نا بِالَقْيسِ    عَلى ُمهاِجٍر ألُمِّ قـَْيسِ    َوُذمَّ َمْن نوى الدُّ

يعين أن من نوى بانتقاله من مذهب إىل مذهب الدنا أي غرضًا دنيويًا كأخذه من 
  .ذموماملنتقل إليه وهو غري مضطر إليها مذلك املذهب أهل أحباس 

باملدينة  وإمنا ذم ألنه ممنوع بالقياس على من هاجر من مكة أو غريها إىل النيب 
جرته الدنيا كمهاجر أم قيس رجل هاجر من مكة إىل املدينة ألجل امرأة تسمى أم : قاصداً 

    . قيس
  َمْن َعمَّ فـَْلتُِبْح َلُه ماَ َقَصداَ    َوِإْن َعِن الَقْصَدْيِن َقْد َجتَرَّداَ 

                                                 
  .والشك أنه خطأ يف النسخ) الثاين(يف األصل   ١



أي وإن جترد العامي عن القصدين أي قصد الدنيا وقصد الدين أي مل يقصد بانتقاله 
  .أي االنتقال، وأما الفقيه فيكره له أو مينع) فْلتُِبْح له ما قصدا(من مذهبه إىل غريه أحدمها 

ُة فـَْرِضِه على َمْن َقُصراَ    ًمثَّ اْلِتزاُم َمْذَهٍب َقْد ذُِكراَ    ِصحَّ
نقل عن األصوليني صحة وجوب التزام مذهب معني على من قصر  يعين أن ذكر أي

  .  باعه عن رتبة االجتهاد املطلق؛ وقيل ال يلزمه التزام مذهب معني
  َوقـَْفُو َغْريِهاَ اجلَْميُع َمنَـَعْه    واْلُمْجَمُع اْلَيوَم عليِه اْألَْربـََعهْ 

مع اليوم على وجوب تقليده املذاهب األربعة مذهب أيب حنيفة ومالك  :يعين أن ا
والشافعي وأمحد، ومنع مجيع العلماء قفو غريها أي اتباع غري املذاهب األربعة من القرن 
الثامن الذي انقرض فيه مذهب الظاهرية إىل هذا القرن الثالث عشر وهلم جراَّ سواء كان 

  . اتباع التزام أو جمرد تقليد يف بعض املسائل ألن مذاهب غريهم مل حترر
  ديَن اْهلَُدى ألَنَُّه ُجمَْتِهدُ     َجييَء الفاِطمي اْلُمَجدِّدُ حىتَّ 

دد  يعين أن تقليد األئمة األربعة جممع على وجوبه اآلن حىت جييء املهدي الفاطمي ا
لدين اهلدى فال جيب تقليدهم بل جيوز ملن متذهب مبذهب من مذاهبهم أن ينتقل إىل 

تهدين ميأل مذهب املهدي الفاطمي ألنه جمتهد جم دد ملا عفى من رسم الدين؛ وهو آخر ا
  . األرض عدًال بعد ما ملئت جوراً 

وهو من ولد فاطمة وأمه من ولد العباس امسه حممد وكنيته أبو القاسم ولقبه املهدي 
ويقال أن على خده األمين شامة وعيناه  يف اخلُلق بالضم ال يف اخلَلق بالفتح،  يشبه النيب 
ما كوكبا   .ن دريانكأ
فمن علم هذا اتضح عنده أن دعوى حممد املهدي التنواجيوي كذب حمض : قلت

وزور، ولقد محله عليها حب الرياسة، ألنه خمالف للمهدي املنتظر يف الصورة وكل صفة، ألن 
والتنواجيوي ال يبلغ رتبة العوام يف عرف العلماء فأحرى رتبة  املهدي عامل جمتهد مطلق

جداً ألنه مناط الثريا منه  تهدون؛ وألن خلقه بعيد من خلق رسول اهللا العلماء فأحرى ا
كما يعلم ذلك من اجتمع به ولو مرة؛ وألنه أيضاً ال يكىن أبا القاسم؛ وال شامة على خده؛ 
وعيناه ليستا كالكوكبتني غري الدريني فأحرى الدريان؛ فليس موافقًا للمهدي إال يف االسم، 

  !   ملسمى، وذلك مذهب فاسدفزعم أن االسم عني ا



  َوَضرُب اَالْغواِر َمَع اْألَْجنادِ    أَنـَْهْيُت ماَ َمجََّعُه اْجِتهاِدي
  ِممَّا اْنَطَوْت عليِه ُكْتُب اْلَمَهَرهْ    ِممَّا أَفاَدنِيِه َدْرُس اْلبَـَررَْه 

ى أي أمت ما مجعه اجتهاده أي بذل طاقته وضربه األغوار من البال د أي ذكر أنه أ
املنخفض منها، واألجناد منها أي املرتفع منها لطلب العلوم مما أفاده تدريس العلماء الربرة أي 

  .البارين له باإلحسان إليه ببذل املسائل إليه املنطوية عليها كتب الفقهاء املهرة
  واَجلمِع واآلياِت والتـَّْلويحِ    َكالشَّرِْح لِلتَّنقيِح والتَّنقيحِ 

  َمَع حواٍش تعجب اْلُمطالَِعا   ْبِن حلولو الالِمَعاُمطاِلعاً الِ 
أي ) واجلمع(لشهاب الدبن القرايف املالكي ) كالشرح للتنقيح والتنقيح: (وتلك الكتب

) والتلويح(البينات حاشية للعبادي على احمللي ) واآليات(مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي 
أيب العباس أمحد بن أيب زيد )مطالعًا لـ(كونه   شرح لسعد الدين التفتزاين على التنقيح؛ حال

مطالعته ) مع) (الالمعا(املالكي شرحه على مجع اجلوامع املسمى الضياء ) ابن حلولو(
لنفاستها كحواشي ابن أيب شريف وحواشي ) تعجب املطالعا(نفيسة على احمللي ) حواش(

        . الشيخ زكريا وحواشي اللقاين وشهاب الدين عمرية
َُكمِّلِ    ْمُد للَِّه اْلَعِليِّ اْلُمْجزِلِ فَاحلَْ 

  اْلماِنِح الَفْضِل لََنا امل
زل   .املعطي: املكثر العطايا؛ واملانح: ا

  َلْو كاَن َما يف األْرِض يل ميُِدُّ    لِِنَعٍم عنها َيِكلُّ اْلَعدُّ 
ا فال يستطيع أحد أن حيصيها لقوله تعاىل     حتصوهاوإن تعدوا نعمة اهللا اللكثر

  َعَلى الَّذي ِبِه اْجنََلى الظَّالُم    ُمثَّ صالُة اِهللا والسَّالمُ 
  َوَأْهِلِه من بعد ما األرَض مسا   ُحمَمَُّدٍ◌ الَّذي َمسَا على السََّما 

  واللُّْطَف ِيب يف ُكلِّ أَْمٍر َقْد َقَضى   اُحلْسىن َوَزْيداً َوالرَِّضا ١فأْسَألُ 
حبمد اهللا تعاىل وحسن عونه لثالث لياٍل بقني من مجادى األوىل وقد كمل هذا الشرح 

  .من العام التاسع والثمانني بعد املائتني واأللف بقرية والتة يوم السبت عشية
مع التصرف فيه باالختصار حبذف املستغىن عنه وإبقاء ومعتمدي فيه نشر البنود 

مل منه وإزالة إشكا ل املشكل منه وإبدال العبارة مبا هو احملتاج إليه مع إيضاح الفهم وا

                                                 
 ).فاسأله(يف نسخة الشرح   ١



أوضح منها، حىت إين كثريًا ما أشرح البيت بعبارة ال يوجد منها لفظ واحد يف نشر البنود؛ 
ورمبا نقلت من الغيث اهلامع للعراقي والضياء الالمع حللولو واحمللي على مجع اجلوامع إذا 

لت متثيًال ووجدته يف واحد من يدي من نشر البنود؛ أو أمهوجدت خلًال يف النسخة اليت ب
  .الكتب الثالثة

وهذا آخر ما أردته من شرحه، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا 
حممد خامت النبيئني وإمام املرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني وتابعيهم وتابعي التابعني هلم 

  . بإحسان إىل يوم الدين
حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وهو حسبنا ونعم واحلمد هللا رب العاملني وال 

     .   الوكيل؛ وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  
  
  
  
  

 ُمساً لَـُه والعـلويَّ الـُمْنَتَمى  يقوُل عبُد اهللا وْهَو اْرَتَسَمــا 
 ِمَن اَجلَدى الذي ُدهوراً غاَضـا اَحلْمُد لِلَِّه الـذي أفـاَضــا  

َلَهــا َحمْصـوالَ   َجَعَل الُفـروَع واُألصــوالَ وَ   ِلَمْن يَروُم نـَيـْ
َجـلِّي والـَوَرى إىل َورَا َوَشاَد ذاَ الديَن ِمبَْن ساَد الَوَرى

ُ
 فـَْهَو امل

ـٍد ُمنَـوِِّر الُقـلــوبِ   وَكاِشِف الَكْرِب َلَدى الُكروبِ  ُحمَمَّ
 َوآلِـِه َوَمْن ِلَشْرِعــِه انـَْتَمـى ــاَصلَّى َعَلْيـِه َربـُّنَـا َوَسلَّمَ 

 ُرْجَحانَـُه لَـُه الَكثيـُر َذَهبَـا  هـذا َوحَني َقْد رأيُت اْلَمْذَهَبا
َقا ُمْغِربِ    يف ُكلِّ ُقْطٍر ِمْن نـََواحي اْلَمْغِربِ  َوَما ِسـواُه ِمثْـُل َعنـْ
  ُفصولِـــهِ ـٌة ِلِذي ماَ فيِه بـُْغي أردُت أْن أمجـَع من ُأصولِــِه 

  لدى الفنون غيـره ُحمَــرِّرَا  ُمْنَتِبذاً عن مقَصدي ما ذُِكــراَ 
ـعــودِ    ِلُمْبَتغـي الرُّقِـيِّ والصُّعــودِ   َمسَّْيتُـُه َمرَاقِـَي السُّ



 َونـَْفَعـُه للقارئيـن أبـــداَ   َأْستوِهُب اَهللا الَكريـَم الـَمَدَدا
َمــةٌ   ُمـَقدِّ

طَّلِــِيب   أَوَُّل َمْن أَلََّفــُه يف الُكتُــبِ 
ُ
 ُحمَمَُّد بُن شـاِفِع امل

رُُه كـاَن لَــُه سليَقــهْ   ِمْثُل الذي لِْلُعْرِب ِمْن َخِليَقــهْ  َوَغيـْ
 وََكْونُـُه هذي فـََقْط َمْسمـوعُ  اْلَموضوعُ اَالْحَكــاُم واألدلَُّة 

 َوطُُرُق التـَّْرجيِح قـَْيـٌد تــايل الِ ُأصولُـُه َدالئِـُل اإلمجــ
 َويُْطَلُق اْألَْصُل على َما َقْد َرَجحْ  َوَما لالجتهاِد ِمْن شرٍط َوَضـحْ 

 فصـــل
 ِبِصَفِة الِفْعـِل َكَنْدٍب ُمْطلَقـا والَفرُْع ُحْكُم الشَّرِْع َقْد تـََعلََّقـا

  شَّرِْع َواْلِفْعِل َمناهـا النَّامـيلل   َوالفقُه ُهوَّ الِعْلُم باَألْحكــامِ 
  َوالِعْلِم بِالصَّالِح فيمـا َقْد َذَهبْ    أَِدلَُّة التفصيِل منها ُمْكَتَســبْ 

َناحي األْربـََعـهْ 
  يقوُل ال أدري َفُكـْن ُمتَِّبَعــْه    فالُكلُّ ِمْن أَْهِل امل

   لِْلُمَكلَِّف اْعَلَمــاَيِصحُّ ِفْعالً    َكالُم َريبِّ إْن تـََعلَّــَق ِمبَــا
  َفذاَك بِاُحلْكِم َلَدْيِهـْم يـُْعـَرفُ    ِمْن حيُث ِإنـَُّه بِـِه ُمَكلَّـفُ 

َُحــرَّمِ ـَغيبِ    َقْد ُكلَِّف الصَّيب َعَلى الذي اْعُتمي
  ِر َما َوَجـَب َوامل

  ْلـقُ أَْو طََلٌب فَــاَه ِبُكـلٍّ خَ    َوُهـَو ِإلْـزاُم الَّذي َيُشــقُّ 
  َفَال َتِضْق ِلَفْقِد فَـرٍْع َذْرَعــا   َلِكنَّـُه لَْيـَس يُفيـُد فـَْرعــاَ 

ــرْعُ    َوَأْصُل ُكلِّ َما َيُضرُّ الـَمْنــعُ    واُحلْكُم َما ِبِه َجييُء الشَّ
  َويف اُألصوِل بينهـم نِــزاعُ    ذو فـَْتــَرٍة بِالَفـرِْع َال يُراُع 

  َجْزماً فإجياٌب َلَدى ذي النـَّْقـلِ    ُمْقَتضي لِْلِفْعـلِ ُمثَّ اِخلطاُب الـ
  َجْزماً فـََتْحرٌمي َلُه اإلْمثُ انـَْتَسـبْ    وغريُُه النَّْدُب وما التـَّْرَك طَلَـبْ 
  ِخالَف اَالْوَىل وََكراهًة ُخــَذا   أَْو َال َمَع اُخلصـوِص أَْوىل َفِع َذا

باَحــُة اِخلطــابُ    ِفيِه استوى الِفْعُل واالجِتنـابُ    ِلذاَك َواْإلِ
  َقْد ُأِخَذْت فـََلْيَسْت الشَّْرِعيَّــهْ    َوَما ِمَن البَـراَءِة األْصلِـيَّــهْ 
  يف ُمْطَلِق اإلْذِن لدى َمْن َسَلَفـا   َوِهَي واَجلواُز قَــْد َتراَدفَــا



  ُكـلَّ ذي َتْكليـفِ   َشْرٌط يـَُعمُّ    َوالِعْلُم َواْلُوْسُع َعَلى اْلَمْعـروفِ 
  بَِأنَّ هذا مانِــٌع أَْو فَاِســدُ    وَّ الْـوارِدُ الوضِع هُ طاُب ُمثَّ خِ 

ُه َأْو أَنَُّه قَـْد َأْوَجبَــا   َشْرطاً يكوُن أْو يكوُن َسَببــاً    أَْو ِضدَّ
  ـاَواْلَفْرُض والواجُب َقْد َتوافـَقَ    َوُهَو ِمـْن َذاَك َأَعـمُّ ُمْطَلقـاً 

  فيِه اشِتباٌه لِْلَكراَهـِة انَتَمــا   َكاْحلَْتِم والالَّزِِم َمْكتوٍب وَمـا
  ِعْنَد انتفاِء َقْصـِد االمتثــالِ    َولَْيَس يف الواِجِب ِمن نــوالِ 

ُر َمـا ذََكْرتُـُه فـََغلَــطُ    فيَما لَـُه النـِّيَّــُة ال ُتْشتَـَرطُ    َوَغيـْ
  ِمْن َغْريِ َقْصِد َذا نـََعْم ُمَسلَّــمُ    ِلَمـا ُحيَــرَّمُ  َوِمثْـلُـُه التـَّْركُ 

  َتراَدَفْت ُمثَّ التََّطوُُّع انُتِخــبْ    فضيلٌة والنَّْدُب والذي اْسُتِحبْ 
  ِبذِْكِر َما فيِه ِمَن األْجـِر ُجبـي   َرغيبَـٌة َما َرغََّب فيـِه النَّبـي
  َوالنـَّْفَل ِمْن تِْلَك اْلُقيوِد َأْخــُلِ    ــلِ أَْو داَم ِفْعُلُه ِبَوْصـِف النـَّفْ 
  فيِه نيبُّ الرُّْشـِد َوالصَّــوابِ    َواألْمَر َبْل َأْعلَـَم بِالثـَّـوابِ 
  َعَلْيِه والظُّهـوُر فيـه َوجبَــا   َوُسنٌَّة َما َأْمحٌَد قَـْد َواظبَــا

ـَدا   ا ِبواِجٍب َفُخْذ َمـا قـُيِّــَداِمنـْهَ    َوبـَْعُضُهْم َمسَّى الذي َقْد َأكَّ
  يف َغْريِ َمـا َنَظَمـُه ُمَقــرِّبُ    َوالنـَّْفُل لْيَس بِالشُّروِع جيَِــبُ 

ــا باالبْتِـداِء تـَْلــَزمُ    ِقْف َواْسَتِمْع مساِئًال َقْد َحَكُموا َّ   بَِأ
نَــا   فـُنَـاَوُعْمـرٌة لَنَـا كذا اعِتَكا   صالتـَُنا وصوُمنَـا وَحجُّ

ْقتَـدي
ُ
  فـَيَـْلَزُم الَقَضا ِبَقطْـِع َعاِمــدِ    َطَوافـَُنا مع اْئِتَمــاِم امل
  َوَال لُزوَم يف اْنعِـداٍم يـُْعلَــمُ    الَعــَدمُ  َما ِمْن ُوجوِدِه َجييءُ 

بِْتَدا أَْو آِخـُر اَألْقســامِ    ِمبانِـٍع َميْنَــُع للـــدَّوامِ    واْإلِ
  راِء والرِّضاعِ ـْوِل اِالْسِتبْ ـَكالطَّ    ْن نِزاعِ ـدَّواَم عَ ـالُع ـأْو َميْنَ 

  َعَدُم َمْشروٍط َلَدى ذي الضَّْبـطِ    رِط ـداِم الشَّ ـِن اْنعِ ـَوالزٌِم مِ 
  ِمْنُه َوَما يف ذاَك َشيٌء قائِــمُ    َكَسبَـٍب َوَذا الُوجــوُد َالزِمُ 

  ُهـَو اجلالِـُب للنَّجــاِح  َوَما   واْجَتَمَع اجلميُع يف النكــاحِ 
ْنتَـَهــجْ    َوالرُّْكُن ُجْزُء الذَّاِت والشَّْرُط َخرَجْ 

ُ
  َوصيغٌة دليُلهـا يف امل



  َواْلَفْرُق بـَْعُضُهْم إليِه َقْد َذَهـبْ    َوَمَع ِعلَّـٍة َتراَدَف السَّبَــبْ 
  يــِه يـُْعـَرفُ َوَعَدُم الطََّلِب ف   َشْرُط الُوجوِب َما ِبِه ُنَكلَّــفُ 
  وََكبُـلوِغ بـَْعـِث االنبيــاءِ    ِمثُل ُدخوِل الوقـِت والنَّقــاءِ 
ـٍن ِمَن الِفْعــِل أََدا   َوَعَدِم الغفلَـِة والنَّــْوِم بـَدا    َوَمْع َمتَكُّ
ــٍة بِـِه اْعتِـدادُ    بِالِفْعِل ِمْنُه الطُّهـُر ُيْسَتفــادُ    َوَشْرُط ِصحَّ

  َوَعـْزُوُه لالتفـاِق ُوِجــَدا   ُط يف الوجوِب شرٌط يف اْألََداَوالشَّر 
ٌة ِوفـاُق ذي الَوْجَهيـنِ    للشَّرِع ُمْطَلقـاً ِبدوِن َمْيــنِ    َوِصحَّ
  َأْن َيْسُقَط الَقَضا َمَدى الدُّهـورِ    َويف العبـادِة لـَدى اُجلمهـورِ 

جيــدِ  أَوْ    ِء بِاَجلديـدِ اــيـُبـَْىن َعلى الَقضَ 
ُ
  أَوَِّل اَألْمِر لَـَدى امل

  َماموٍر لَـَدى ذي ُخْبـرِ  أَْو َظنّ    َوْهَي ِوفاقُـُه لِنَـْفـِس اْلْ◌أَْمــرِ 
ِة اْلَعْقِد يكـوُن األَثَــرُ    ويف الفساِد عكُس هذا َيْظَهـرُ    ِبِصحَّ

  ــفُ تـََعلُُّق اَحلقِّ َونـَْقـٌص يولَ    إْن َملْ تكْن حواَلٌة أْو تـَلَــفُ 
  َوِهَي أْن َيْسُقـَط االْقِتضــاءُ    ِكفايــُة اْلِعبـادِة اْإلجــزاءُ 

ٍة ِإْذ بِالعبـادِة ُخيَـصّْ    أَِو السُّقوُط لِْلَقَضا َوَذا َأَخـصّْ    ِمْن ِصحَّ
ُة الَقبوُل فيَها َيْدُخــلُ  ُقــلُ    َوالصِّحَّ   َوبـَْعُضُهْم ِلالْستِـواِء يـَنـْ

ْطلــوبِ َوُخصَِّص اْإلِ 
َ
  َوقيَل َبْل َخيْتَـصُّ باملكتـوبِ    ْجزاُء بِامل

ـَة بِالُبطــالنِ    َوْهَو اْلَفسـاُد ِعْنَد َأْهـِل الشَّانِ    َوقابِـِل الصِّحَّ
  ما نـَْهيُـُه لِْلَوْصِف ُيستفــادُ    َوخالـَف النعمـاُن فالفسـادُ 

  باسم األداء قُرِنَــاَهلَا َشْرعاً    اـٍت ُعيـِّنَ ـادِة ِبَوقْ ـُل الِعبـِفعْ 
  وَّلُ ــصِّ ُهَو اْلُمعَ ـِلعاِضِد النَّ    لُ ــوَكونُُه ِبِفْعِل بعٍض َحيْصُ 

  اءُ ـاً َقضـا يكوُن خارِجـَومَ    ِه أداءُ ــا يف َوْقتِ ــَل مَ ـَوقي
  اً ــقاً ُمَوسَّعـٍن ُمَضيَّ ـِمْن َزمَ    اــَوالوقُت َما َقدَّرَُه َمْن َشَرعَ 

  ُه َقْد علماـُق الَّذي َأْوَجبَ ـَسبْ    اــاً ِلمَ ـُه اْلَقَضا َتَدارُكَوِضدُّ 
  عْ ــَوِمْنُه َما فيِه اَجلواُز َقْد مسُِ    عْ ــا ُمنِ ـِمَن اْألداِء واِجٌب َومَ 

  رُِد اَألداءُ ــا يـَنـْفَ ـــمَ ـَورُبَّ    اءُ ــَع اْألَداُء َواْلَقضــَواْجَتمَ 



  اَدهْ ــاً إعـَتْكريُرَها لو خارِج   اَدهْ ــ، َوالِعبلِ ـَواتنفَيا قي النـَّفْ 
رَاــْذٍر قُ ـٍة ِلعُ ـإىل ُسهول   ُة ُحْكٌم ُغيـِّرَاـْذِر، َوالرُّْخصَ ـللعُ    دِّ

ُرها َعزي   يِّ ـِة اْألَصلِ ـــاِم ِعلَّ ـَمَع قي   يِّ ــُة النَّبِ ــمـَوَغيـْ
  ْم تـََردُّدُ ــِه هلَ ــرُُه فيـَوَغيْ    اً تُوَجدُ ـَوتِْلَك يف اْلَمْأذوِن َجْزم

َا َجتي ِلَما ُأخْ    نْ ـِه َقمِ ــَأْصٍل ِمبُْطَلِق اْمِتناعِ    نْ ـرَِج مِ ـَوُرمبَّ
ليــٍر صَ ــبَِنظَ    ولُ ــرِى اْلُوصــَوَما ِبِه لِْلَخبَ    لُ ـحَّ ُهَو الدَّ

  الً ــٍم ُمْسجَ َظنِّ ِحبُْكٍم َأْو ِلِعلْ    ٍر ِإَىل ــَوالنََّظُر املوِصُل ِمْن ِفكْ 
  رُ ـٌق َوذا ُمْشَتهِ ـُه َتْصديـَوَمعْ    وُّرُ ـا َتصَ ـاِالْدراُك ِمْن َغْريِ َقض

رُُه اْعِتقَ    مْ ـٍر ُعلِ ـُه دوَن تـََغيُّ ــَجازِمُ    مْ ــاٌد يـَنـَْقسِ ـِعْلماً َوَغيـْ
  قُ ـَو َال يُوافِ ـٍد ِإْن هُ ـأَْو فاسِ    قُ ــِإَىل َصحيٍح ِإْن َيُكْن َتطَابُ 

ِه َأْو َما اْعتَ    َوالَوْهُم َوالظَّنُّ َوَشكٌّ َما اْحَتَملْ    َدلْ ـِلرَاِجٍح أَْو ِضدِّ
  ْم بِنَـْفِيِه ُعِرفْ ـْزماً َوبـَْعُضهُ ـجَ    َد اْألَْكَثريَن َخيتِلفْ ـَوالِعْلُم عن

َا لَ  َحقِّ ـُه لَ ـَوِإمنَّ
ُ
  قِ ـِب التـََّعلُّ ـاُوٌت ِحبَسَ ــتـَفَ    قِ ــدى امل

ٍد ِلَمعْ ـَع تـَعَ ـمَ    مْ ـاٍد ُمْنَحتِ ـِمِن احتِّ  ُه ـا لَ ِلمَ    مْ ـلوٍم ُعلِ ـدُّ
  انُ ـمـي إليهما اإليـَهْل يـَْنَتم   انُ ـُد َوالنـُّْقصـِه الزَّيْ ـيـُبـَْىن َعَليْ 

ْحمودِ 
َ
  ودِ ـِم بِاْلَمْقصـاُء الِعلْ ـُهَو انِْتف   َواجلَْْهُل َجا يف اْلَمْذَهِب امل

  انُ ـُه اْكِتنـَوالِعْلُم يف السَّْهِو لَ    ْل ِنسيانُ ـَم قُ ـلِ ا عُ ـَزواُل مَ 
ْستَـهْ ـرُُه اْلَقبيـَوَغيْ    نُ ـُه َحسَ ـَه َعنْ ـَما رَبُّنا َملْ يـَنْ 

ُ
  َجنُ ـُح َوامل

  رِ ــَوَسفَ  َرضٍ ـَومَ َكَحاِئٍض    َهْل جيَُِب الصَّوُم َعَلى ذي الُعْذرِ 
  ُم َوَضحْ ـه َلَدْيهِ ـه فيـَوضعف   حْ ــُوجوبُُه يف َغْريِ اَالوَِّل َرجَ 

ِه ِلقائـأَْو ضِ    ْألَداـٍد لِ ـَوُهَو يف ُوجوب َقصْ    داــِه بَ ـٍل بِ ـدِّ
  ا َوَربُّ الَفْضلِ ـُث االَنِْبيَ ـباعِ    لِ ـِر اْلِفعْ ــُف ِبَغيْ ـَوَال ُيَكلِّ 

  صحيِح املْذَهبِ  َوالَكفُّ ِفْعٌل يف   يـوُب النَّبِ ـَفَكفَُّنا بِالنـَّْهِي َمْطل
  َوَسْرُدَها ِمْن بـَْعِد ذا البَـْيِت جيَِي   جِ ــَلُه فُروٌع ذُِكرْت يف اْلَمنـْهَ 

  اـاَدٍة َومَ ـٍم َشهَ ـَو َعَمٍد َرسْ    ِمْن ُشْرٍب اَْو َخْيٍط ذََكاٍة َفْضِل َما



  َذاـَمْأخَ ُمَفرٌِّط يف الَعْلِف َفاْدِر الْ    َذاـِن كَ ـَعطََّل نَاِظٌر َوذو الرَّهْ 
  مْ ــا ِممَّا ُعلِ ــَولِيـَُّها َوِشبـُْههَ    ِدْم ــوََكالَِّيت ُردَّْت ِبَعْيٍب َوعَ 

  اـْد ُحتَقِّقَ ـِل ِلإلْعالِم قَ ـبِالِفعْ    اـَل اْلَوْقِت َقْد تـََعلَّقَ ـَواَألْمُر قـَبْ 
لْ ـَوبـَعْ    رُّواــفَ  ْومٌ ـِس َوقـَحاَل التـََّلبُّ    رُّ ــزاِم َيْسَتمِ ــُد ِلْإلِ

  ِدمُ ــٍر يـُقْ ـَوَال َعَلْيِه دوَن َحظْ    دِّمُ ـُه يـُقَ َــ فـََلْيَس ُجيْزِي َمْن ل
  ىـِه ُمْرَتضَ ـلِْلِفْعِل َفالتـَّْقدُمي في   اـــَوَذا التـََّعبُّدي َوَما َمتَحَّضَ 

  َففيِه ُخْلٌف دوَن نصٍّ قْد ُجِلبْ    بْ ــَذا يـَْنَتسِ ـَوَما إىل هذا َوه
  هُ ــٍس ُمْنَتبِ ــَدى تـََلبُّ ـِإالَّ لَ    هُ ـــَر َال يـَُوجَّ ـإنَّ اْألَمْ  َوقالَ 

لَ    سِ ـبِالَكفِّ َوْهَي ِمْن أََدقِّ اُألسُ    سِ ــَلى التـََّلبُّ ـُه عَ ـَفاللَّْوُم قـَبـْ
ْمثُ ِبُشروٍع َقْد َحصَ    لْ ـِة فـَهَ ـَوِهَي يف فـَْرِض الِكفايَ    لْ ـَيْسُقُط اْإلِ

نــاً ُمصيـبُ    ـاِل َكلَّـَف الرَّقيـبُ ِتثـِلِالمْ    َفموِجـٌب َمتَكُّ
نَـــُه َواِالبْتِـال تَـَردَّدا   َشْرُط َمتَكٍُّن َعَلْيـِه انـَْفَقــَدا    أَْو بـَيـْ

  َمـْع ِعْلِم َمْن أُِمَر بِالذي اْمتَـنَـعْ    َعَلْيِه َتْكليٌف َجيـوُز َويـََقــعْ 
نصــورِ    َمْأُمــورِ يف ِعْلِم َمْن أََمـَر َكالْ 

َ
حقَِّق امل

ُ
ْذَهِب امل

َ
  يف امل

  كتاُب القرآِن ومباحُث اَألْقواِل 
     
     
     

  
  

  كتاُب القياس
  مْ ـوا يف ِعلَِّة اُحلْكِم ُوسِ ـِلِالْستِ    مْ ـِحبَْمِل َمْعلوٍم على َما َقْد ُعلِ 

  دْ ـحلَاِمِل َوالزَّْيُد َأسَ َفزِْد َلَدى ا   دْ ـا َفسَ ـُه ِلمَ ـَوِإْن تُرِْد ُمشولَ 
ْطلَ ـَواْحلَامِ 

ُ
  ا َرواُه اْلَواِحدُ ـَل مَ ـَو قـَبْ ـَوهْ    دُ ـُق َواْلُمَقيَّ ـُل امل

َلُه اْلَقْطعِ    َمجيِع َمْن َفِطنْ ِهْم ِعْنَد ـِإْمجَاعِ    نْ ـيُّ ِمْن َنصٍّ َومِ ـَوقـَبـْ



  يـاِد َقْد بُنِ ـى الَفسَ ِبِه الذي َعلَ    يـْد ُعنِ ـَوَما ُروي ِمْن َذمِِّه فـَقَ 
  ورُ ـا ُهَو اْلَمْشهـوازُُه فيهـجَ    رُ ــاَرُة التـَّْقديـدُّ َواْلَكفَّ ـواحلَ 

  بُ ـاِق يـُْنسَ ـا لالتِّفــَوَغيـُْرهَ    بُ ــَوُرْخَصٌة ِبَعْكِسَها والسَّبَ 
  ِه َجيْريـِض فـَْهَو فيـأَِو اْلَمحي   رِ ــَوإْن منُِي للُعْرِف َما َكالطُّهْ 

  أركانُــهُ 
  اــا فانـَْتِبهَ ـٌة راِبُعهَ ــَوِعلَّ    َوَما َقْد ُشبـَِّها )١(اْألَْصُل َوُحْكُمهُ 
  لِّ َواِحٍد ِممَّا نُِقلْ ـُل كُ ـتَْأصي   )٢(ُه َأْو َما َيُدلّْ ـَواُحلْكم َأْو َحمَلُّ 

  صِ ــخْ ُجييزُُه بِالنـَّْوِع َأْو بِالشَّ    صِّ ـْرِط نَ ـَوِقْس َعَلْيِه ُدوَن شَ 
  ُه اُحلذَّاقُ ـِه يَْأَىب َشْرطَ ــَعَليْ    اقُ ــا الِوفـٌة ُوجوُدهَ ـَوِعلَّ 

  اـى ُحقِّقَ ـِلَما ِمِن اْعِتَباِر اَالْدنَ    َوُحْكُم اَالْصِل َقْد َيُكوُن ُمْلَحَقا
  يُّ ــرِِه َمْرعِ ـرُُه ِلَغيْ ــَوَغيْ    يُّ ـُمْستَـْلِحُق الشَّْرِعي ُهَو الشَّْرعِ 

  ذاَك ُعِهَداـٌق كَ ـي َفُمْلحَ ـربَّ    َداـْد تـََعبَّ ـِه قَ ـٍع فيـَوَما ِبَقطْ 
  اسِ ـْد َعْن َسَنِن اْلِقيـَمَىت حيَِ    ُم اَألْصِل بِاألساسِ ـَولَْيَس ُحكْ 
  لُ ـس َحيْصُ ـأَِو التـََّعدِّي فيِه لي   لُ ـَس يـُْعقَ ــاُه لَيْ ـِلَكْونِِه َمْعنَ 
  انِ ـصِّ َفاألْمراِن ُقْل ِسيَّ ـيف النَّ    انِ ــُج اُحلْكمَ َدِر ـَوَحْيُثَما يـَنْ 

  نِ ـَشْرُط َجواِز اْلَقْيِس دوَن َميْ    َوالَوْفُق يف اُحلْكِم َلَدى اخلَْْصَمْنيِ 
  اـتـَرَكََّب اَالْصُل َلَدى َمْن َسَلفَ    ِن اْختَـَلَفا ــْن ِلِعلَّتَـيْ ـَو ِإْن َيكُ 

تََّبعْ    ْصُم َمَنعْ ُمرَكَُّب اْلَوْصِف إذا اخلَ 
ُ
  ُوجوَد َذا اْلَوْصِف يف اَالْصِل امل

ِم خِ ـَويف التـَّقَ    لُ ـَل يـُْقبَ ــي َوقيـَوَردُُّه انـُْتق   لُ ـالٌف يـُنـْقَ ـدُّ
  الَفْرعُ 

ََحلِّ عنَد جُ    اــا َتَشبـَّهَ ـاُحلْكُم يف َرْأٍي َومَ 
  َهاــلِّ النُّبَ ـِمَن امل

  َشْرٌط َويف الَقْطِع إىل الَقْطِع انـَْتَما   اــمَّمَ ِه ُمتَ ــُوجوُد َجاِمٍع بِ 
  ٌم ُمَدوَّنُ ـاِس َعلَ ــذا الِقيـلِ    ًة َفاَألْدَونُ ــْن ظَنـِّيَ ــَوإْن َتكُ 

                                                 
  ..)واألصل حكمه(يف ن م  )١(
  . وال يساعد عليه شرحه، فال شك أنه تصحيف) واحلكم أو حمله مما يدل(قي نسخة الشرح  )٢(



  اً َأْو ِجبِْنٍس يـَْقَتِفيـاُحلْكِم نـَْوع   اِعٍث َويفـِل بِبـَوالَفرُْع لألصْ 
  ِم يف الَفرِْع َكَوْقِع الِبيضِ ـُحكْ لِلْ    ضِ ـدِّ أَِو النَّقيـَوُمْقَتضي الضِ 

ْعتَ ـواْدَفْع بِتَـْرجيٍح لِ    ِبَعْكِس َما ِخالَف ُحْكٍم يـَْقَتِضي
ُ
  ِرضِ ـَذا امل

  الَ ـُه َمْن َأصَّ ـِه أَْوَجبَ ــِوفاقِ    اِع َعَلىـصِّ واِالمجْ ـَوَعَدُم النَّ 
لِيلْنيِ َوُحكْ    عِ ــرى َذا َمنْ ـُل يُ ظُهورُُه قـَبْ    رِْع ـُم اْلفَ ـَمْنَع الدَّ

  الِعلَّـــة
َِ ـُم ثابِ ـَواحلُْكْ    ِع الشَّارِعِ ـُمَعرُِّف اُحلْكِم ِبَوضْ    ا فاتَِّبعِ ـٌت 

َكلَّفينَ ـِمنْ    اــَوَوْصُفَها بِالبَـْعِث َما اْستُبينَ 
ُ
  ــاُه ِسَوى بـَْعِث امل

ْفِع والرَّفْ    نِ ـوِر دون َميْ ـظُّهُة الـَواِجبَ    نِ ــِع أَِو اَألْمَريْ ـلِلدَّ
َِ ـِإالَّ َفِحْكمَ    َوِمْن ُشروِط الَوْصِف اِالْنِضباطُ    اطُ ـــا يـُنَ ـٌة 

  ْن َدَرىـِعلََّة ُحْكٍم ِعْنَد ُكلِّ مَ    َوْهَي الَّيت ِمْن َأْجِلَها الَوْصُف َجَرا
  هْ رِْع والعرف َمنَى اخلَليقَ ـَوالشَّ    هْ ــِة واحلَِْقيقَ ــَو لِلُّغَ ـَوهْ 
  اـْد أَْذَهبَ ـا قَ ـواْمَنْع ِلِعلٍَّة مبَِ    اــا َتركَّبَ ـُل مبَِ ـْد يـَُعلَّ ـَوقَ 

  مْ ـيِّ ُعلِ ـاً َكِنْسبِ ـا ثُبوتِيـِلمَ    ِدمْ ـعُ بالَّذي َواخلُْلُف يف التـَّْعليِل 
َعلَّ ـَملْ تـُلْ 

ُ
  هْ ــخالِيٌة ِمْن ِحْكَمٌة يف اُجلْملَ    هْ ـَالِت ِعلَّ ـَف يف امل

  اعُ ــِه امتنـَس بِ ـُه لَيْ ـكنَّ الَ    الُع ـا اطِّ ـا يـُْعِوزُنَ ـــُرمبََّ وَ 
  اـالٌف ُعرِفَ ـِي خِ ـلِلظَّنِّ َوالنـَّفْ    اـَوِيف ثُبوِت اُحلْكِم ِعنَد االنتف

  هْ ــُه والتـَّْقِويَ ـَم امتناعُ ـلِيُـْعلَ    هْ ـْت ِمْن تـَْعِديَ ـَوَعلَّلوا ِمبَا َخلَ 
َها    رِدْ ـا يَ ـلٌّ لُزوِميـَوْصفاً ِإَذا كُ    ْزٌء َوزِدْ ـاُحلْكِم أَْو جُ َحمَلُّ ِمنـْ

  ٍة فـََقْد ُأِيب ـْن ِمْن ِصفَ ـَوِإْن َيكُ    ِب ـقِّ دوَن اللَّقَ ـَوَجاَز بِاْلُمْشتَ 
  يف ذاِت االْسِتْنباِط ُخْلٌف يـُْعَهدُ    دُّدُ ــٌة تـَعَ ـٌة َمْنصوصَ ــَوِعلَّ 

  َكالَقْطِع َمْع ُغْرِم ِنصاِب السَّرَِقهْ    لَكثُري َأْطَلَقهْ ِم اـَوذاَك يف اُحلكْ 
  رِمُ ـا ال ختَْ ــألصِلَها َالِكنـَّهَ    مُ ـْد تـَُعمِّ ـُص وقَ ـَوَقْد ُختَصِّ 

  رُ ـَو التَّْحريـوازُُه هُ ـا جَ ـهلََ    رُ ــُن والتـَّْقديـَوَشْرطَُها التـَّْعيي
  بْ ـاِنٍع َسبَ ـَمَىت َيُكْن ُوجوَد م   َوُمْقَتِضي احلُْْكِم ُوجوُدُه َوَجْب 



  اــْم ِخالَف َذا أبَانَ ـَوَفْخُرهُ    اــْرٍط َكانَ ـَكَذا إَذا انِْتَفاُء شَ 
  مساِلُك الِعلَّةِ 

  ْيِء َمَىت َما َحَصَال ـِة الشَّ ـِعلِّيَّ    ىـا َدلَّ َعلَ ــَوَمْسَلُك اْلِعلَِّة مَ 
لُ ــٍة فسبـــِلِعلَّ    لُ ـثْ اِالْمجاُع َفالنَّصُّ الصَّريُح مِ    واـب فَيتـْ

  ا ُعِلَماـَت اْلبَ ـَر َالٌم مثَُّ ـَظهَ    اـِمْن َأْجِل َذا فَـَنْحُو َكْي ِإَذْن َفمَ 
  هِ ــــُع بِالشَّبيـرِِه يـَْتبَ ـفـََغي   ِه ـارِِع فالفِقيــاُء للشَّ ـَفاْلفَ 

  ِم َملفوَظْنيِ دون ُخْلفِ ـبِاُحلكْ    َما اْقِرتاُن اْلَوْصفِ ـَوالثَّاِلُث اْإلي
  رُ ـَيضي ِلغْريَِهــاه ـــقران   رُ ـُف َأِو النَّظيــَوذلك الَوصْ 

َع َوْصفـاً َفَحَكـمْ    َوِذْكرُُه يف اُحلْكِم َوْصفاً قْد أَلَـمْ    َكَما إذا مسَِ
ُعـُه ِممـَّا يُفيـُت اْسَتِفِد    إن َملْ َيُكْن ِعلَّتَـُه لَـْم يُِفـدِ    َوَمنـْ

ْصطََلحْ    تـَْرتيَبُه اُحلْكَم َعَلْيـِه واتََّضــحْ 
ُ
  تـَْفريُق ُحْكَمْنيِ ِبَوْصِف امل

  تَناُسـُب الوصـِف َعَلى الِبناءِ    أَْو غايٍة َشـْرٍط أِو اْسِتْثنــاءِ 
ُر َوالتَّقسيُم ِقْسـٌم رابِـعُ    َأْن َحيُْصَر األوصاَف فيِه جاِمـعُ    والسَّبـْ

  َفَمـا بَِقـي تعيينُـُه ُمتَِّضـحُ    ذي لـهـا ال َيْصُلحُ َويـُْبِطَل الَّ 
  َحبَْثُت ُمثَّ بـَْعَد َحبِْثي ملْ َأِجـدْ    ُمْعَرتُِض اَحلْصِر يف َدْفعِـِه يَـرِدْ 
  َولَْيَس يف اَحلْصِر ِلظَـنٍّ َحظْـلُ    أَِو اْنِفقاُد َما ِسواهاَ اْألَْصــُل 

  لِْلَقطْـِع َوالظَّنِّـي ِسـواُه ُوِعَيا   ُمنِيَـاَوْهـَو َقْطعِـيٌّ ِإَذا َمـا 
يَّـُة الظَّنِّـيِّ رَْأُي اَألْكثَـرِ  نـاِظرِ    ُحجِّ

ُ
  يف حـقِّ نـاظٍر َويف امل

  َوفَـى بِـِه دوَن البياِن اْلَعَرضُ    إْن يـُْبِد َوْصفـاً زائـداً ُمْعَرتِضُ 
  َألْمـُر يف ِإْبطالِـِه ُمْنَبِهــمُ َوا   َوَقْطُع ذي السَّْربِ إذاً ُمْنَحتِــمُ 
ْنَخـزِلُ    أَْبِطْل ِلَما َطْرداً يُـراَ َويـَْبطُــلُ 

ُ
  َغْيـَر ُمنـاِسٍب لَـُه امل

  َوبِتَـَعدِّي َوْصِفِه الـذي اْجَتبَـى   َكذاَك بِاِإلْلَغا َوِإْن َقْد نَاَسبــاَ 
َناَسبَــُة َواإلخالَــهْ 

ُ
  لِـِك ِبال اْسِتحالَـهْ ِمَن اْلمسـا   ثُـمَّ امل

  َختْرُجيها َوبـَْعُضُهْم َال يـَْعَتبِــرْ    ُمثَّ بَِتْخريِج اْلمنــاِط َيْشَتِهـرْ 
  ِلِعلَّــٍة ِبذِْكـِر َما َسيَــرِدُ    َوُهـَو َأْن يـَُعيِّـَن اْلُمْجَتِهــدُ 



  ـْد قَـَدحْ ِممَّا قَ  َتقاُرٌن َواألْمنَ    ِمَن التناسِب الَّذي َمْعُه اتََّضـحْ 
  بِنَـْفـِي َغْيـرِِه ِمَن اْألَْحــوالِ    وواِجٌب حتقيـُق االْسِتقــاللِ 
نَــا   تـََرتَُّب اُحلْكِم َعليـِه َما اْعتَـنَـى   ُمثَّ املناِسـُب الَّذي َتضمَّ
  َمْفَسـَدٍة أَْو َجْلِب ذي َسـدادِ    بِـِه الَِّذي شرع ِمْن إْبعــادِ 

  ذا بِاَجلْزمِ ـا وَكَ ـا َوظَنـَشك   مِ ـِبَشرِْع احلُْكْ  َوَحيُْصُل الَقْصدُ 
  اــِل نكحـَكآِيٍس ِلَقْصِد َنسْ    اــَوَقْد َيكوُن النـَّْفُي فيِه أَْرَجحَ 

  لُ ـِه يـُنـْقَ ـَرٍف َعَليْ ـُر ُمتْ ـفـََقصْ    واـحِّ َعلَّلـِن يف األصَ ـبِالطََّرفـَيْ 
  هْ ــاَ تَِتمَّ ـُه َضروريٌّ َوجـِمنْ    هْ ــُمثَّ اْلُمناِسُب َعنيُت احلِْْكمَ 

  رَّواجِ ــِويَّ يف الـدِّم اْلقَ ـَوقَ    اِج ــي لِْلحَ ـا يـَْنَتمِ ـبينَـُهماَ مَ 
  بُ ــرورٍة تـَْنَتسِ ـَماٌل إىل ضَ    ُب ـٌل َنسَ ـِديٌن َونـَْفٌس ُمثَّ َعقْ 

  اـَ ِل َتُكْن ُمواِفيِعْرضاً َعلى اْلما   اــْن ُمَساِويَ ـَوَرتـَِّنبْ َوْلتَـْعِطفَ 
  انِ ــٍة ِمَن اَألْديـيف ُكلِّ ِشْرع   انِ ــَفِحْفظَُها َحْتٌم َعَلى اإلْنس

  ِل ــدِّ فيما ُيْسِكُر اْلقليـَكاحلَ    لِ ـِه َما كان ذا َتْكميـَأحلِْْق بِ 
َر الذي َنَسَخ شْرَعُه السُّبُ    لْ ــَوْهَو حالٌل يف شرائِع الرُّسُ    لْ ـَغيـْ

  امِ ــت من اْألَْحكـبراءًة ليس   المِ ـــا يف َأوَِّل اإلسـهأَباحَ 
  ِليُّ ـٌق جَ ـاُر بـَْيٍع الحِ ــِخي   اِجيُّ ــارُة احلــَواْلبَـْيُع فَاْإلِج

  القِ ـارِِم األخـَحثٌّ َعَلى َمكَ    ذَّاقٍ ـَدى احلُ ـُم لــَوَما يـَُتمِّ 
  اَالْعُبِد شريَف اْلَمْنِصبِ  َكَسْلبِ    وَل اْلَمْذَهبِ ـُق ُأصـِمْنُه اْلُموافِ 

  َالقِ ـاِرِب َذِوي اإلمْ ـَعلى اَألق   اقِ ـَذِر َواإلنفـِة اْلقَ ــَوُحْرمَ 
  ُل َما صيَد يـَُؤمْ ـُوُه َوَأكْ ـَوحنَْ    مْ ــٌة َسلَ ـارُض ِكتابـَوَما يُع

ناسِ 
ُ
  رْ ـُه اْعتُبِ ـبالنَِّص َواإلمجاِع نـَْوعُ    رْ ـٌر ذُكِ ـِب ُمَؤثِّ ــِمَن امل

  ُب اُحلْكِم َظَهرْ ـِن َبْل تـََرتُّ ـِبَذيْ    رْ ـيف النَّوِع لِْلُحْكِم َوإْن َملْ يـُْعَتبَ 
  مُ ـُل القاسِ ـَر قـَبْ ـأَْقواُه َما ذَكَ    مُ ـَذا اْلُمالئِ ـِه فَ ــَعلى ِوفاقِ 

  نْ ـَعْكٍس َوِمْن ِجنٍس بآَخٍر زُكِ    ِمِن اْعِتباِر النَّوِع يف اجلنِس َوِمنْ 
  رِ ـأَِو اْلُوجوُب ِلُمضاهي اْلَعصْ    رِ ــصُّ ُحْكٍم َمْنُع ِمْثِل اَخلمْ َأخَ 



  َوُهَو بِالتَّْخيِري يف الَوْضِع اْصَطَحْب    َفُمطَلُق اُحلْكَمْنيِ بـَْعـَدُه الطَّلَـبْ 
  ُمناِسـٌب َخصََّصـُه ذو الُعْرفِ    َفَكْونُُه ُحْكماً َكَما يف الَوْصـفِ 

  َكْوُن َحمَلِّـَها ِمَن الـَّْذ ُعِلَمـا   هـا بـَْعــُد َفَماَمْصَلحٌة َوِضدُّ 
ِم اْألََخـصَّ َواْلَغريــبُ    أَْلغَـى اْعِتبـارَُه اْلَعلي الرَّقيبُ    فـََقـدِّ

  فـَُهَو االْسِتْصالُح ُقْل َواْلُمْرَسـلُ    َواْلَوْصُف َحْيُث االْعِتَباُر ُجيَْهلُ 
  َكالنـَّْقـِط لِْلُمْصَحِف َواْلِكتابَـهْ    حابَـــهْ نـَْقبَـلُـُه ِلَعَمـِل الصَّ 

يـِق لِْلفــاروِق    َوَهـْدِم جاِر َمْسِجـٍد للضِّيـقِ    تـَْولِيَـِة الصِّدِّ
ِة َجتْديِد النِّــدا   َوالسِّْجِن َتدويُن الدَّواويِن بَـَدا   َوَعَمِل السِّكَّ
َر َمْرجوٍح ُعلِـمْ لِْلحُ    َأْخرِْم ُمناِسباً ِلمفَسٍد لَــزِمْ    ْكِم َوْهَو َغيـْ

  السَّادُس الشََّبهُ 
َبُه اْلُمْسَتلزُِم اْلُمناِسباَ    ِمْثُل اْلُوُضو َيْستَـْلزُِم التـََّقرُّبَا   َوالشَّ
  َوِمْثله لِْلُحْكِم ال الَغريبِ    َمَع اْعِتباِر ِجْنِسِه الَقريبِ 

   يـَُنْط ُمناِسٌب بِالسَّْمعِ وَملَْ    َصالُحُه َملْ يُْدَر دوَن الشَّرْعِ 
  فـَتَـرُْكُه باِالتِّفاِق أَثِْبتِ    وحيُثما أَْمَكَن قـَْيُس الِعلَِّة 

  َغَلَبُة اْألَْشباِه ُهوَّ اْألَْجَودُ    إالَّ فِفي قبولِِه تـََردُّدُ 
  َفِصَفٍة فقْط َلَدى ذي الِعْلمِ    يف اُحلْكِم والصِّفِة ُمثَّ اُحلْكمِ 

  كالَقْيِس لِْلخْيِل عَلى اَحلمريِ    يََّة يـََرى للصُّورِ َوابُن ُعلَ 
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  وقد ُيسمَّى بالدوران فقط، وبالطَّرد والعكس
  َوْصٍف َويَنتفي َلَدى اْلُفُقودِ    َأْن يُوَجَد اُحلكُم َلَدى ُوجوِد 

  فـََعِن اْلَقْصِد اْعتَـَزلْ  َلُه وإالَّ    واْلوصٌف ذو تناُسٍب أَِو اْحَتَملْ 
  يف صورٍة أَْو صوَرتـَْنيِ يُوَجدُ    َوُهَو ِعنَد األكثريَن َسَندُ 

  والناَِّفعاِت عاِجًال والضَّائَِرْه    َأْصٌل كبٌري يف أُموِر اْآلِخرهْ 
  الدَّوراُن الُوجوِديُّ وهو الطَّرُد 

  ِيف انِتفا اْلَوْصِف اْحنََظلْ  واِالْقِرتانُ    وجوُد ُحْكٍم حيُثما الوصُف َحَصلْ 



  َوتـََبٍع فيِه لدى الثِّقاتِ    وَملْ َيُكْن تَناُسٌب بِالذَّاتِ 
  َوَمْن رَأى بِاَألْصِل َقْد َأجابَهْ    َوَردَُّه النـَّْقُل َعِن الصَّحابَهْ 

  لَْيَس ِمبَْسلٍك لِِتْلَك فاْعَلِم    َواْلَعْكُس َوْهَو الدَّوراُن اْلَعَدِمي
  َوما َلَدى الُوجوِد ِإثـَْرُه اقْـتَـَفى   ْن يـَْنَتِفي اُحلْكُم َمَىت اْلَوْصُف انـْتَـَفىأَ 

  تنقيُح المنــاط
  بِاْلَوْصِف ظاِهٌر ِمَن التَّنزيلِ    َوُهَو َأْن جيَِي على التـَّْعليلِ 

  َعِن اْعِتبار الشَّارِِع اْلُمْجَتِهُد    فاْخلُصوَص َيْطُردُ أَِو اْحلديِث 
  َوماَ ِبَغْريٍ ِمْن َدليٍل راِئقِ    ِمنُه ماَ كاَن بِِإْلغاَ الفارِقِ فَ 

ناِط أْن جتَِي أَْوصافُ 
َ
  فـَبَـْعُضَها يَْأِيت َلُه احنِْذافُ    ِمَن امل

  تـََرتُُّب احلُْْكِم َعَلْيِه اقْـُتِفَيا   َعِن اْعِتبارِِه َوما َقْد بَِقَيا
  يف اْلَفرِْع َحتقيَق َمناٍط أُِلَفا   َحتْقيُق ِعلٍَّة َعليها ائْـُتِلَفا

  ِعلِّيََّة َلُه َعلى الَّذي اْعُتِمدْ    َواْلَعْجُز َعْن ِإْبطاِل َوْصٍف َملْ يُِفْد 
  ِبِه َعَلى الذي اْرَتضاُه الناسُ    َكذا إذا َما أَْمَكَن اْلِقياسُ 

  القــوادح
  ْقِض ُوعاُة الِعْلمِ َمسَّاُه بِالنـَّ    منها ُوجوُد اْلَوْصِف دون اُحلْكمِ 

  َبْل ُهَو َختْصيٌص وَذا ُمَصحَّحُ    َواْألَْكَثروَن عندهْم ال يـَْقَدحُ 
  إْن َيُك اِالْسِتْنباُط ال التَّنصيصُ    َوَقْد ُروي عن ماِلٍك َختْصيصُ 
  َوُمْنتَـَقى ذي اِالْخِتصاِر النـَّْقضُ    وعكُس هذا قْد رواُه اْلبَـْعضُ 

  َولَْيَس فيَما استُنِبَطْت ِبضائِرِ    اِهرِ منصوصًة بظِإْن َملْ َتُكْن 
  والوْقُف ِيف ِمْثِل اْلَعرايَا َقْد َوَقعْ    إْن َجا ِلَفْقِد الشَّْرِط َأْو ِلَما ُمِنعْ 

  َمْنُع انتفاِء اُحلكِم فيما َقْد َرَوْوا   َجوابُُه َمْنُع ُوجوِد الَوْصِف َأوْ 
  َختَلَُّف اِحلْكَمِة عنُه َمْن َدَرى   َكراَ َواْلَكْسُر قاِدٌح َوِمْنُه ذَ 

جيِء بِالَبَدلْ    َوِمنُه ِإْبطاٌل ِجلُْزٍء َواحلَِيْل 
َ
  ضاَقْت عليِه يف امل

ادِ    يـَْقّدُح دوَن النَّصِّ بِالتَّمادِ    وَعَدُم اْلَعكِس مع احتِّ
  َفذاَك النتقاِضِه َيصريُ    والوصُف إْن يـُْعَدم َلُه تأثريُ 



  َوذاِت االْسِتنباِط واخلِْالفِ    ِبذي الِعلَِّة بِاْئِتالفِ  ُخصَّ 
  ِبِه َوَقْد َجييُء فيما ُأصِّالَ    َجييُء يف الطَّْرِديِّ حيُث ُعلِّالَ 

  ِممَّْن يـََرى تـََعدُّداً َذا ُسْقمِ    َوذاَ بِِإْبدا ِعلٍَّة لِْلُحْكمِ 
  ْنُه ماَ لَْيَس ِلَفْيٍد ُجيَْلبُ َفمِ    َوَقْد جيَِي يف اُحلْكِم َوْهَو َأْضُرُب 

  أَْو َال َوِيف اْلَعْفِو ِخالٌف َقْد ُسِطرْ    َوماَ ِلَفْيٍد َعْن ضرورٍة ذُِكرْ 
  بِالَوْصِف واْلَقْدُح ِبِه ال يـُْعتَـَرضْ    والَقْلُب ِإثْباُت الَّذي اُحلْكَم نـََقضْ 

  ْأَي اَخلْصِم فيِه ُمْنَتِقضْ نَّ رَ اَ َمْع    َفمنُه َما َصحََّح رَْأَي اْلُمْعَرتِضْ 
  أَِو الطِّباِق َرْأي ذي اخلِْصامِ    َومنُه َما يـَْبُطُل باْلِتزامِ 

ساواِت ُنِسبْ 
ُ
  ثُبوُت ُحْكَمْنيِ َالْصِل يـَْنَسِلبْ    َومنُه ما إىل امل

  َوواِحٌد ِمْن َذْيِن ذو ِخالفِ    ُحْكٌم َعِن اْلَفرِْع بِاِالْئِتالفِ 
  َكْوُن التَّساوي واِجباً من ُمْنَتِقدْ    َفرَْع باَالْصِل فـََريِْد فـَيُـْلِحُق الْ 

  بـَْعُض ُشروِح اَجلْمِع البِن السُّبِكي   قَبولُُه فيِه ِخالفاً َحيِْكي
ليِل ُمْسَجالَ    َواْلَقْوُل بِاملوَجِب َقْدُحُه َجالَ    َوُهَو َتْسليُم الدَّ
ليَل اْستلَزمَ    اْخَتَصَما ِلَما ِمَن الصَُّوِر فيهِ    اِمْن ماِنٍع َأنَّ الدَّ

  ِمْن ُشْهَرٍة ِخلَْوِفِه َأْن ُحتَْظالَ    َعمَّا ِمَن اْلُمَقدِّماِت َقْد َخالَ 
  ِإْبداُء ُخمَْتٍص بِاَالْصِل َقْد َصَلحْ    واْلَفْرُق بْنيَ اْلَفرِْع واْألَْصِل َقَدحْ 
  ِإالَّ َفَال فـَْرٌق أُناٌس ُكبَـرَا   أَْو ماِنٍع يف اْلَفرِْع واجلَْْمَع يـََرى

ُد اْألَْصِل ِلَفرٍْع ُمْعَتَمدْ    ِإْذ يوِجُب اْلُقوََّة َتْكثُري السََّندْ    تـََعدُّ
  َوقاَل ال َيْكفيِه بَعُض اْلُعَرفَا   َفالَفْرُق بـَْينُه َوَأْصٍل َقْد َكَفى

ْجموعِ 
َ
  َجلميعِ َفواِحٌد َيْكفيِه ال ا   َوقيَل إْن َأحلََْق بِامل

  َيْكِفي جواُب واِحٍد قوالنِ    َوَهْل إذا اْشتَـَغَل بِالتِّْبيانِ 
ليُل حاِئداً َعِن السََّننْ    ِمَن القواِدِح فساُد الَوْضِع َأنْ    جيَِي الدَّ
ثْباِت ِمْن َعديلِ    كاَألْخِذ للتَّوسيِع والتَّْسهيلِ    َوالنـَّْفِي واْإلِ
  َوالذِّْكِر أَْو َحديِثِه اْلُمطاعِ    اعِ ِمنُه اعتباُر اْلَوْصِف بِاإلمج

ِة اْألَساسِ    ِيف ناِقِض احلُْْكِم ِبذا اْلِقياسِ    َجوابُُه ِبِصحَّ



  َفساَد االْعِتباِر ُكلُّ َمْن َوَعى   َواخلُْلُف للنَّصِّ َأِو اْمجاٍع َدَعا
  ْنتَـَقىوَكونُُه َذا الَوْجِه ِممَّا يُـ    وذاَك مشْن هذا َأَخصُّ ُمْطَلَقا

ْنِع ال َيضريُ 
َ
  كاَن َلُه التـَّْقدُمي والتَّاخريُ    َوَمجُْعُه بِامل

  َمْنُع ُوجوِد ِعلٍَّة ِلْألَْصلِ    ِمَن اْلَقواِدِح َكَما ِيف النـَّْقلِ 
  ِبِه َوَقْدُحُه ُهَو اْلُمَعوَّلُ    َوَمْنُع ِعلِّيَِّة َما يـَُعلَّلُ 

  َلْفٌظ ِألَْمَرْيِن وَلِكْن ُحِظالَ    ِمالَ َويـَْقَدُح التـَّْقسيُم َأْن َحيْتَ 
  َولَْيَس عنَد بـَْعِضِهْم بِالوارِدِ    ُوجوُد ِعلٍَّة بَِأْمٍر واِحدِ 

  أَِو الظُّهوِر فيِه باْسِتْشهادِ    َجوابُُه بِالَوْضِع ِيف اْلُمرادِ 
  أَِو اْألَخِري االعرتاُض َرَجَعا   َولِْلُمعاَرَضِة واملنِع مَعا

  دوَن احلِْكايِة َفَال َسبيالَ    ِرتاُض يـَْلَحُق الدَّليالَ واالعْ 
  ِإْذ َقْد َكَفى الَفْرُض واِالْحِتمالُ    والشَّْأُن ال يـُْعتَـَرُض اْلِمثالُ 

  خاتمٌة أي لكتاب القياس
  لِْلُحْكِم ِمْن َنصٍّ علْيِه يـَْنَبِين    َوُهَو َمْفروٌض إذا َملْ َيُكنِ 

  إالَّ عَلى َضْرٍب ِمَن التَّاويلِ    ْوِث واْجلليلِ َال يـَْنَتِمي لِْلغَ 
لِه َوالرَّسولِ    َوُهَو َمْعدوٌد ِمَن اُألصوِل    َوِشْرَعِة اْإلِ

  َجِلي وبِاخلَِفيِّ َعْكُسُه اْسَتِنبْ    َما فيِه نـَْفُي فارٍِق َوَلْو ِبَظنْ 
ْبِه َدأْباً َيْسَتِوي   ِن واِضٌح ِممَّا ُرِويَوبـَْنيَ َذيْ    َكْوُن اخلَِفي بِالشِّ
  أَْوَىل ُمساٍو أَْدَوٌن َقْد ُعرِفَا   قيَل اْجلَِلي َووَاِضٌح َوُذو اْخلََفا

َعا   اَوَما ِبذاِت ِعلٍَّة َقْد مجُِعَ    فيِه فـََقْيَس ِعلٍَّة َقْد مسُِ
  َفأَثـٌَر َفُحْكُمَها َكَما ُرِسمْ    جاِمُع ذي الدَّالَلِة الَّذي َلزِمْ 

  ِلَما ُدِعي اَجلْمَع بِنَـْفِي اْلفارِقِ    ْعىن اْألَْصِل عنُهْم َحقِّقِ ِقياَس مَ 
  كتــاُب االسـتدالل

  َولَْيَس بِاإلْمجاِع َوالتَّمثيلِ    َما لْيَس بِالنَّصِّ ِمَن الدَّليلِ 
ْنِطِقي واْلَعْكسِ 

َ
  َومنُه فـَْقُد الشَّْرِط دون لَْبسِ    ِمْنُه ِقياُس امل

  َكذا ُوجوُد ماِنٍع أَْو ما اقْـَتَضى   اْلَمْدَرِك مما يـُْرَتَضىُمثَّ انِتَفا 



  َعَلى ثُبوِت اُحلْكِم لِْلُكلِّيِّ    َوِمنُه االْسِتْقراُء بِاْجلُْزِئيِّ 
َر ذي الشِّقاقِ  ٌة باِالتِّفاقِ    فَإْن يـَُعمَّ َغيـْ   فـَُهوَّ ُحجَّ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     
     
     

  كتاب االجتهاد في الفروع
  ظَنا بَِأنَّ ذاَك َحْتٌم َمَثالَ    صِّالَ الُوْسَع أْن حيَُ  َبْذُل الفقيهِ 

  َلُه ُحيَقُِّق التَّْكليفُ  َوما   وذاَك مْع ُجمَْتِهٍد رديفُ 
  يف َمْن بِِإنكاِر القياس قد ُعِرفْ    ْخُتِلفْ اشديُد اْلَفْهِم طَْبعاً وَ  َوْهوَ 

  ذي العقِل قبل صارِف النقولِ    قد َعَرَف التكليَف بالدليلِ 
  ِعْلِم األصوِل َوبالغٍة َمجَعْ    وامليزاَن واللَُّغَة َمعْ  والنَّحوَ 

  ِحفِظ اْلُمتوِن عند أهِل الضَّبطِ    َومْوِضَع األحكاِم دوَن شرطِ 
  َوِعْلُم االمجاعاِت ِممَّا يـُْعَتبَـرْ    ذو رتبٍة ُوْسطى ِبُكلِّ ما َغبَـْر 

  فاً قد َجراَ َوماَ صحيحاً أو ضعي   َكَشْرِط االحاِد َوماَ تواَتراَ 
  َوَسَبُب النُّزوِل َشْرٌط ُمتََّبعٌ    وما عليِه أو بِه النَّسُخ َوَقعْ 
  َوقـَلَِّدْن يف ذاَ على الصوابِ    َكحاَلِة الرُّواِة واألصحابِ 

  علَم الفروِع والكالِم ينحِظلْ    َوليس اِالجتهاُد ِممَّْن قْد َجِهلْ 
  لٌة على الذي يْنَتِخبُ عدا   َكالَعْبِد واألُنثى كذا ال ِجتبُ 

ُْطَلُق واْلُمَقيَّدُ 
  ُمْنَسِفَل الرُّتْـَبِة عنه يوجدُ    هذاَ ُهَو امل

  فـََلْيَس يعدوها على اْلُمَحقَّقِ    ُمْلَتزٌِم ُأصوَل ذاَك اْلُمْطَلقِ 
  منصوصًة أْم ال حوى معقولُهْ    ُجمَْتِهُد اْلَمْذَهِب َمْن أصولُهْ 

  على ُنصوِص ذلك اإلمامِ    لألحكامِ َوَشْرطُُه التَّْخريُج 
  قوًال على قوٍل وذاك أَْرَجحُ    ُجمْتهُد الُفتيا الذي يـَُرجِّحُ 

  اَ نـََقَل ُمْستوًىف فقْط َوأَممِّ    ِجلاِهِل األصوِل أن يُفِيت ِمباَ 
  أو يف قضيٍَّة وبعٌض قْد رَبطْ    جتهاُد يف فنٍّ فقطْ جيوُز االِ 

  وقوِعِه ِمَن النَِّيبِّ قد روواْ    هاِد َأوْ واخلُْلَف يف جواِز اِالجت
  عصَرُه السََّلفْ  وَصحََّح اْلوقوعَ    َنُع اْجلََنفْ َوواِجُب الِعصمِة ميَْ 



  َوماِلٌك رءاُه يف الَفْرِعيِّ    اْلَعْقِليِّ  َوَوحِِّد اْلُمصيَب يف
 ُ ُ    فاُحلْكُم يف َمْذَهِبِه ُمَعنيَّ   َلُه على الصحيِح ما يـُبَـنيِّ
  ِإصابة له الثَّواب اْرَتَسَما   ُخمِْطُئُه َوِإْن عليِه احنَتماَ 

ْجَتِهدْ    َوَمْن رأى ُكال ًمصيباً يـَْعَتِقدْ 
ُ
  ألَنَُّه يْتَبُع َظنَّ امل

َ احلُْْكَم َحَكمْ    ِبِه ِلَدْرٍء أَْو ِجلَْلب َقْد َأملَْ    أو مث ماَ َلْو َعنيَّ
  َواِالْجِتهاِد دوَن االنتهاءِ    ِلذاَ ُيَصوِّبوَن يف ابِْتداءِ 

  يف الَفرِْع قاِطٌع ولكن قد ُجِهلْ    َواُحلكِم َوْهَو واِحٌد مىت ُعِقلْ 
  يف َنَظٍر وْفقاً لَدى َمْن َقْد َدَرى   َوُهَو آمثٌ مىت ماَ َقصَّراَ 

  دوَن ُشذوٍذ نـَْقُضُه قد اْمتَـَنعْ    َواُحلْكُم ِمْن ُجمَْتِهٍد كيف َوَقعْ 
  قد رأَْوا ١اقاعدًة خاَلَف فيه   إذا النَّصَّ أَِو اِإلْمجاَع َأوْ  ِإالَّ 

  على اَألَصحِّ َأْو ِبَغْريِ اْلُمْعَتِلي   أَِو اْجِتهاَدُه أِو الَقْيَس اجلَِلي
جيِح فالنـَّْقُض اْحنََظلْ    حكم يف َمْذَهِبِه َوِإْن َوَصلْ    ِلرُتْـَبِة الرتَّ

ِم الضَّعيَف ِإْن جَ    ِبِه َألْجِل َسَبٍب َقِد اتََّصلْ    َرى َعَملْ َوَقدِّ
  َنّص ِإماِمِه الذي َلُه َلزِمْ    َوَهْل يَقيُس ذو اُألصوِل ِإْن ُعِدمْ 

  بَِنصِِّه تـََعلََّقاَوبـَْعُضُهْم    َمَع الِتزاِم ماَ َلُه َأْو ُمْطَلَقا
  قْد َرَجَعا ِإْن َيُك ال ِلقاِطعٍ    وََملْ ُيَضمَّْن ذو اجِتهاٍد َضيـََّعا
ُ    إالَّ َفهْل َيْضَمُن أو ال َيْضَمنُ    إن َملْ َيُكْن منه َتوٍل بـَنيِّ

  ذاَك ِوفاقاً عنَد َمْن ُحيَرِّرُ    َوِإْن َيُكْن ُمْنَتِصباً فالنََّظرُ 
  فصل في التقليد في الفروع

  ِعْلِم َدليِلِه الذي تََأصَّالَ    ُهَو اْلِتزاُم مْذَهِب اْلَغْريِ ِبالَ 
َر ذي اْجِتهاٍد ُمْطَلقِ    َوإْن ُمَقيَّداً إذا َملْ َيِطقِ    يـَْلَزُم َغيـْ

  لَِنَظٍر قد رزقوه ُمتَِّسعْ    َوُهَو لِْلُمْجَتِهديَن َميَْتِنعْ 
يِن واْلِعْلِم اْلَورَْع    َولَْيَس يف فتواُه ُمْفٍت يـُتََّبعْ    ِإْن َملْ ُيِضْق للدِّ

  أَْو َحَصَل اْلَقْطُع َفاالْسِتفتاَ اْحنََظرْ    واْلَعْدِل اْشتَـَهرْ  َمْن َملْ َيُكْن بِالعلمِ 

                                                 
 .واملثبت من الشرح) خالف فيما(يف نسخة املنظومة  ١



  إذا ُمماِثٌل َعَرى وما ذََكرْ    وواِجٌب َجتْديُد ذي الرَّأِي النََّظرْ 
دا    للنَّصِّ ِمثَل ماَ إذاَ  َجتَدَّداَ    ُمَغيـٌِّر ِإالَّ فـََلْن ُجيَدِّ

  َمْن َعمَّ ِإْن ُمماِثُل اْلفتوى يـَُعدْ    َوَهْل ُيَكرُِّر ُسؤاَل اْلُمْجَتِهدْ 
  َوَخيـَِّرْن عنَد استواِء السُُّبلِ    َوثانياً ذا النـَّْقِل ِصْرفاً َأمهِْلِ 

  َوَقدَّم اَألْورََع ُكلُّ الُقَدماَ    َوزائداً يف الِعْلِم بـَْعٌض َقدَّماَ 
  دِ َوُهَو َمْفضوٌل ِبال اسِتْبعا   َوجائٌز تـَْقليُد ذي اْجِتهادِ 
  داِر احلبور والقصور ُجِعالَ    فكلُّ َمْذَهٍب وسيلًة إىل

  َلَدْيِه َحبٌْث عن إماٍم ُمْنَتَخبْ    وموجب تـَْقليَد االرَجِح َوَجبْ 
ْعَت فاإلماُم ماِلُك    َصحَّ لُه الشَّْأُو الَّذي ال يُْدَركُ    إذا مسَِ

  َفنٍّ كالكتاِب واْألَثـَرْ  يف ُكلِّ    ِلْألَثَِر الصَّحيِح َمْع ُحْسِن النََّظرْ 
  بـَْيِع طروِس الفقِه اَالن َقْد نُِفي   َواخلُلُف تقليِد َمْن ماَت َوِيف 

سؤوِل ال التـََّعنُّتِ    َوَلَك أْن َتْسَأَل للتَّثَبُّتِ 
َ
  َعْن َمْأَخِذ امل

  إْن َملْ َيكن ُعْذٌر باِالكِتَنانِ    ُمثَّ عليِه غايُة اْلبيانِ 
  إىل اُحلطاِم جاِعَل الرضا اْلَوَطرْ    ْفِيت اّطرَاُحُه النََّظْر يُنَدُب لِْلمُ 

  ُحماشياً جماِلَس اْألَْشرارِ    ُمتَِّصفاً ِحبِْلَيِة اْلوقاِر 
  َختْلو إىل تـََزْلُزِل اْلقواِعدِ    واْألَْرُض ال عْن قائٍم ُجمَْتِهدِ 

  بِالنـَّْقلِ  َمَع احتماِل كونِهِ    َوُهَو جائٌِز ِحبُْكِم اْلَعْقلِ 
  َمْن َعمَّ فالرجوُع عنُه ُمْنَحِظلْ    َوإْن ِبقوِل ذي اْجتهاٍد قْد َعِملْ 

  ِإالَّ الذي َشرََع َأْو يـَْلَتزِمُ    إالَّ فـََهْل يـَْلَزُم أَْو ال يـَْلَزمُ 
  َجيوُز ِلِإلْمجاِع عند األْكَثِر    يف آِخرِ  ُرجوُعُه ِلَغْريِهِ 

  أَْو ال وتـَْفصيٌل َأَصحُّ ما نُِقلْ    يـَْنَتِقْل  َوُذو التزاِم َمذَهٍب هلْ 
  بِأَنَُّه البُدَّ أْن يـَْعَتِقداَ    َوَمْن أجاَز لِْلُخروِج قـَيَّداَ 
  ِخبُْلِف اِالْمجاِع َوإالَّ َميَْتِنعْ    فضًال َلُه َوأَنَُّه َملْ يـَْبَتدِعْ 

  ْقِض ُحْكُمُه يـَُؤمْ قاٍض ِبِه بِالنـَّ    َوَعَدِم التَّقليِد فيما لْو َحَكمْ 
  َفُصْنُع َغْريِ واِحٍد ُمَبجَّلِ    أماَّ التََّمْذُهُب ِبَغْريِ اْألَوَّلِ 



ِة اِإلْسالِم والطَّحاِوي   واْبِن دقيِق العيِد ذي الفتاِوي   َكُحجَّ
جيحِ    ِإْن يـَْنَتِقْل ِلَغَرٍض صحيحِ    َككونِِه سْهًال أَِو الرتَّ

ن   عَلى ُمهاِجٍر ألُمِّ قـَْيسِ    ا بِالَقْيسِ َوُذمَّ َمْن نوى الدُّ
  َمْن َعمَّ فـَْلتُِبْح َلُه ماَ َقَصداَ    َوِإْن َعِن الَقْصَدْيِن َقْد َجتَرَّداَ 

ُة فـَْرِضِه على َمْن َقُصراَ    ًمثَّ اْلِتزاُم َمْذَهٍب َقْد ذُِكراَ    ِصحَّ
  ْريِهاَ اجلَْميُع َمنَـَعْه َوقـَْفُو غَ    واْلُمْجَمُع اْلَيوَم عليِه اْألَْربـََعهْ 

  ديَن اْهلَُدى ألَنَُّه ُجمَْتِهدُ    الفاِطمي اْلُمَجدِّدُ  حىتَّ َجييءَ 
  َوَضرُب اَالْغواِر َمَع اْألَْجنادِ    أَنـَْهْيُت ماَ َمجََّعُه اْجِتهاِدي

  هْ ِممَّا اْنَطَوْت عليِه ُكْتُب اْلَمَهرَ    ِممَّا أَفاَدنِيِه َدْرُس اْلبَـَررَْه 
  واَجلمِع واآلياِت والتـَّْلويحِ    َكالشَّرِْح لِلتَّنقيِح والتَّنقيحِ 
  َمَع حواٍش تعجب اْلُمطالَِعا   ُمطاِلعاً ِالْبِن حلولو الالِمَعا
َُكمِّلِ    فَاحلَْْمُد للَِّه اْلَعِليِّ اْلُمْجزِلِ 

  اْلماِنِح الَفْضِل لََنا امل
  َلْو كاَن َما يف األْرِض يل ميُِدُّ    لِِنَعمٍّ عنها َيِكلُّ اْلَعدُّ 
  َعَلى الَّذي ِبِه اْجنََلى الظَّالُم    ُمثَّ صالُة اِهللا والسَّالمُ 

  َوَأْهِلِه من بعد ما األرَض مسا   ُحمَمَُّدٍ◌ الَّذي َمسَا على السََّما 
  َقَضى واللُّْطَف ِيب يف ُكلِّ أَْمٍر َقدْ    فأْسَأُل اُحلْسىن َوَزْيداً َوالرَِّضا

 


