
لــَــّة يف الغَـلــَط   بـََياُن َمثـــَارَات    األد 

 األصويل الفقيه بقلم اإلمام

 الت  ل ْمَساين ابلشَّريف احلسين الشهري أمحد بن حممد هللا عبد أيب

 ( هـ 771 – 710) 

 

 به اعتىن

 عامر علي جالل
************************************* 

 الرحيم الرمحن هللا بسم

  بعد،، أما ، وصحبه آله وعلى حممد سيدان على والسالم والصالة العاملني بر  هلل احلمد

 من كثري  ابتعاد ذلك ومن ، واملعارف العلوم أبصول اجلهل كثرة  عصران آفات من فإن
 .  فهم لكل وضابط ، علم لكل أساس هي اليت العقلية العلوم عن العلم طلبة

 ، الغلط مبثارات يسمى ما ، للفهم نونيةالقا اآللة هو الذي املنطق علم موضوعات ومن
 .  والتصديق االستدالل أو والتصور، الفهم يف سواء ، اخللل حصول أسباب به ويقصد
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 بني مييز لكي مصادره، من العلم وطلب بصريته هللا فتح ملن هام املوضوع هذا وفهم
 ، الناس من كثري  دعاوى يف اخللل وجود له ويتبني ، املخلصني العلماء وبني العلم أدعياء
 .  واألصول املعتقد يف أو ، واألحكام الفقه يف سواء

 يف الغلط مثارات لبيان أفرده ، التلمساين الشريف لإلمام ، يديك بني الذي املؤلَّف وهذا
 الفقهية ابألمثلة وحشاه ، ابلتصنيف  ذلك إفراد منه الناس بعض لطلب مستجيبا   ، الفهم

 .  خاصة الفقه طلبة منها ليستفيد ، املنطق كتب  عنها ختلو ما غالبا   اليت

 خمطوطتني عن ، الوضيفي مصطفى األستاذ بتحقيق ، قبل من نشر قد الكتاب وهذا
 قد ابملغرب نشرها أن كما  ، املطبعية األخطاء من مجلة الكتاب يف وقع لكن ، مغربيتني
 املشرق بني تسري عاتواملطبو  الطباعة حركة أن بسبب ، املشرق قراء متناول عن أبعدها

 !!  السلحفاة بسري واملغرب
 

 كوبريلي  مكتبة مقتنيات من للكتاب مبخطوطة الوضيفي األستاذ طبعة مبقابلة فقمت
 ومنطق فلسفة 83) رقم حتت ابلقاهرة املخطوطات مبعهد ومصورهتا ، 1601/7 رقم حتت
 . ) 

 .  جيد نسخ خبط التاسع القرن يف النسخة هذه كتبت

 مع ، اإلمكان بقدر األخطاء من النص تصحيح طريقة على هبا االعتناء يف وجريت  
 انسخ من الواقعة الواضحة األخطاء إىل اإلشارة عن غافال   ، قشيبة حلة يف إخراجه

 إخراجه يكون أن راجيا   ،]  [      معقوفتني بني للنص مقيما   رأيته ما وضع مع ، املخطوطة
 .  التوفيق ويل سبحانه وهو ، القصد وراء من وهللا ، املصنف   ملراد مطابقا   الصفة هذه على

  الت ِّلِّْمَساين الشريف اإلمام
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 بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو القدوة الكبري الصدر الفقيه اجملتهد العالمة العامل اإلمام هو
 .  التلمساين ابلشريف املعروف ، احلسين ، علي بن حيىي بن علي

 ، يعقوب بن زيد أيب:  مثل وغريهم مشاخيها عن وأخذ ، هـ 710 سنة بتِّلِّْمَسان ولد
 ، والسطي ، املشذايل عمران وأيب ، التونسي السالم عبد وابن ، التلمسانيني اإلمام وابين

 .  به وانتفع كثريا    اآلبلي اإلمام والزم ، هدية بن هللا عبد أيب والقاضي

 ، وغريهم عصره علماء من والتعظيم ابلثناء حافلة وترمجته ، احملققني العلماء كبار  من كان
 ( . 445 - 430)  للتنبكيت االبتهاج نيل كتاب  املثال سبيل على انظر

 :  له ، التصنيف من مكثرا   يكن مل

 .  مشهور مطبوع ، جدا   جليل ، األصول على الفروع ابتناء إىل الوصول مفتاح

 .  خمطوط ، اخلوجني مجل وشرح

 .  الكتاب وهذا

 .  هـ 771 سنة بتلمسان تعاىل هللا رمحه تويف
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  الرحيم الرمحن هللا بسم

  تسليما   وسلم وصحبه وآله حممد سيدان على هللا وصلى

 أشتات جامع ، ظهره أهل وسيد عصره فريد ، العالمة  العامل الفقيه اإلمام الشيخ قال
 احلسين ، علي    بن محدأ العباس أيب العدل ابن حممد هللا عبد أبو السيد وحمققها، العلوم

 : وكرمه بـَمـن ِّه عنه وعفا هللا رمحه ، فيها ابلشريف املعروف ، الدار   التلمساين ، النسب

  العاملني رب هلل احلمد

 حصَرها منَّا ورغبت ، األدلة    يف الغلط مثارات عن - وإيَـّاكم هللا   وفَـَّقنا - سألتَ 
 ابهلل مستعينا   ، ذلك إىل فأجبت ك ، والفقهية العقلية ابلـم ث ول ومتثيلها ، الصناعي ابلوجه

 :              - املوفق وهللا - وأقول ، عليه ومتوكال  

 أن وإما ، اللفظ جهة من يكون أن إما واحلجاج األدلة سائر من وغريه الربهان يف الغلط  
 .  املعىن جهة من يكون

 [  املفرد اللفظ يف الغلط] 

 اتمة مطابقة   املعىن طابق إذا اللفظ أن - هللا وفقك - فاعلم:  لفظال جهة من الذي أما
 .  البتة اللفظ بسبب غلط   يقع مل ، املقصود املعىن غري الداللة يف اللفظ حيتمل ال حبيث ،

 بعد اللفظ يف يكون أن إما: االحتمال فذلك ، اللفظ يف احتمال من بد ال أنه ثبت وإذا
 .  والرتكيب اإلفراد بني وتردده لدورانه يكون أو ، مركبا   كونه  حتقق بعد أو ، مفردا   كونه  حتقق
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 ، ومادته اللفظ جوهر يف االشرتاك يكون أن إما فذلك مفردا   كونه  حتقق بعد كان  إن أما
 يف جمازا   املعنيني أحد يف حقيقة بكونه أو/  الوضع يف أعين ، االشرتاك أنواع من نوع أبي

 ألمر يكون أو ، مادته دون وصورته اللفظ هيئة يف يكون أو ، ذلك حنو أو منقوال   أو اآلخر
 .  لواحقه من والحق له عارض اللفظ عن خارج

 [  اللفظ جوهر يف االشرتاك] 

 .  الغلط مثار فذلك اللفظ جوهر يف االشرتاك أما

 أو ، يكون أن ممكنا   يكون أن إما الوجود واجب: السفسطائي قول: العقليات يف ومثاله
 .  يكون أن ممكنا   سلي

 هذا!!  يكون أن ممتنع الوجود فواجب ، يكون أن ممتنع فهو يكون أن ممكنا   يكن مل فإن
 .               خ ــْلف  

 الوجود فواجب ، يكون ال أن ممكن   يكون أن ممكن   وكل   ، يكون أن ممكنا   كان  وإن
 .  خ ــْلف   هذا!!  يكون ال أن ممكن

 ، ميتنع ال معناه الذي وهو  العام املمكن بني مشرتك(  املمكن)  لفظ أن فيه الغلط ومثار
 .             والعدم الوجود جواز معناه الذي وهو اخلاص املمكن وبني

ذَ  الذي فاملمكن : ) قوَله َمنَـْعَنا العام املمكن معناه كان  إن املذكور القياس يف وسطا   أ خِّ
 مل إن: ) قوَله َمنَـْعَنا اخلاص املمكن معناه كان  إنو  ،(  يكون أال ممكن يكون أن ممكن فكل
 املراد خيتلف أن إال املعنيني أحد عن ينفك فال ،(  يكون أن ممتنع فهو يكون أن ممكنا   يكن
 .  الوسط يتحد ال وحينئذ ، املمكن بلفظ

 األب وطأها َمنْ  يف املصاهرة حرمة/  يوجب الزىن أن يرى من قول  : الفقهيات يف ومثاله
 ،((  النساء من  آابؤكم نكح ما تنكحوا وال:  )) تعاىل لقوله االبن على حترم إهنا:  بزىن
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 حترم فهذه ، االبن على حترم األب منكوحة وكل ، األب منكوحة إهنا: هبا املزين يف فيقول
 .           االبن على

 ابملنكوحة املراد كان  فإن ، والعقد الوطء بني مشرتك النكاح لفظ: ذلك يبيح   َمنْ  فيقول
 ، الكربى كذبت  املوطوءة املراد كان  وإن ، الصغرى  كذبت  عليها املعقود الوسط احلد يف

 .                    الوسط  يتحد مل فيهما املراد اختلف وإن ، العقد على حممول القرآن يف النكاح لفظ ألن

 لفظ فإن((  قروء  ثالثة سهنأبنف يرتبصن واملطلقات: ))  تعاىل قوله يف القرء: ذلك ومثل
 .  واحليض الطهر بني مشرتك القرء

 فإنه ، الشفق بعد العشاء صلَّى وسلم عليه هللا صلى رسول أن احلديث يف الشفق وكذلك
 .  واحل مرة البياض بني مشرتك

 مشرتك فإنه((  إغالق  يف طالق ال: ))  وسلم عليه هللا صلى قوله يف اإلغالق وكذلك
 .  واجلنون اإلكراه بني

 .  الثالثة األلفاظ هذه يف اخلالفية األمثلة بسط وميكنك

 [  اللفظ هيئة يف االشرتاك] 

 .  الغلط مثار فهو وصورته اللفظ هيئة يف االشرتاك وأما

 إرضاع هل اختلفوا العلم أهل أن وذلك((   بولدها والدة تضار ال: ))  تعاىل قوله: ومثاله
 أن/  فلألب عليها حق   أو ؟ رضاها دون غريها إىل ينقله أن بلأل فليس له حق   ولدها األم

          ؟ متتنع أن هلا وليس ذلك على جيربها

 وبني ، للفاعل املبين املضارع الفعل بني مشرتكة الفعل صيغة أن على بناء ذلك وكل 
 .  عنه النائب للمفعول املبين الفعل
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 ابالشرتاك عليه يعرتض أن اآلخر فللفريق ، مذهبه على ابآلية الفريقني أحد استدل فإذا
 .  الصيغة يف

 .  فيها اشرتاك فال املادة وأما

 معناه:  وعطاء عباس ابن قال((  شهيد وال كاتب  يضار وال: ))  تعاىل قوله ذلك ومثال
 مبين عندمها فالفعل ، ذلك إىل د عِّيَ  إذا الشهادة من شهيد وال الكتب من كاتب  ميتنع ال

 .  للفاعل

 فالبناء ، عذر أو شغل وقت يف هبما يضر ال الداعي أن معناه: ومجاعة عكرمة وقال
 اآلخر فللفريق ، مذهبه على ابآلية احتج الفريقني فأي ، الفاعل عن النائب للمفعول عندهم

 .  الصيغة يف ابالشرتاك احتجاجه يف يقدح أن

 [  اخلارجة األمور جهة من االشرتاك] 

 النطقية اللواحق من تكون أن فإما للَّفظ الالحقة اخلارجة األمور ةجه من االشرتاك وأما
 .  اخلطية اللواحق من أو

 [  النطقية اللواحق] 

 بني التصغري ايء ومثل ، واجلنس العهد بني التعريف الم فمثل النطقية اللواحق فأما
        .     واملعنوي اللفظي التأنيث بني التأنيث اتء ومثل ، والتعظيم التحقري

 هللا صلى بقوله املاء/  بتغيري إال ابملخالطة عربة ال أن يرى َمنْ  يستدل أن: ذلك ومثال
 (( .  رحيه أو طعمه أو لونه غريَّ  ما إال ي نجس ه ال طهورا   املاء هللا خلق: )) وسلم عليه

 ، بضاعة بئر وهو معني سبب على وارد ألنه ، للعهد هنا والالم األلف: اخلصم فيقول
 .  التعريف الم وهي ، لواحقه من الحق   يف االشرتاك وإمنا ، فيه اشرتاك ال املاء فاسم
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 .  هبما َمرَّ  لـمَّا((  واحملجوم   احلاجم أفطر: ))  وسلم عليه هللا صلى قوله وكذلك

 [  اخلطية اللواحق] 

 .  والتشكيل النقط فمثل اخلطية اللواحق وأما

 حبديث ، بنقد وَعَرض   نقد   بيع أو ، بطعام وَعَرض   طعام بيع َمَنعَ  من استدالل: ومثاله
 خرز فيها قالدة ابتعت إين: فقال وسلم عليه هللا صلى النيب سأل رجال أن عبيد بن فضالة
: املخالف فيقول ،((  تفصل حىت ال:  )) وسلم عليه هللا صلى النيب فقال ، بذهب وذهب

 ليجعل الذهب يف الفضل يتبني حىت ومعناه ، املعجمة ابلضاد((  تفضل حىت))  هو إمنا
 .  اخلرز هو الذي العرض مثن ذلك

 عليه هللا صلى النيب أن روي مبا السنبل يف احلنطة بيع مينع   َمنْ  استدالل: التشكيل ومثال
( يـَْفرِّكَ  حىت) هو إمنا: املخالف فيقول ، للمفعول مبنيا   ، يـ ْفَركَ  حىت احَلب ِّ  بيع عن هنى وسلم
 .  فريكا   يصري حىت ومعناه ، لفاعلل مبنيا

 مل وإن ابلسيد الولد فيلحق ، ابلوطء فراشا   تصري/  األَمةَ  أن يرى َمنْ  استدالل: ذلك ومن
 وسلم عليه هللا صلى للنيب اختصما إذ وقاص أيب بن وسعد زمعة بن عبد حلديث ، يستلحقه

 رسول اي: سعد وقال ، فراشه على ولدَ  ، أيب وليدة وابن أخي هو هللا رسول اي:  عبد فقال
 لعبد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال ، فيه إيلَّ  عهد كان  قد ، عتبة أخي ابن   هو ، هللا
 اي منه واحتجيب ، احلجر  وللعاهر للفراش الولد ، زمعة بن عبد اي لك هو: )) زمعة بن

 (( .  سودة

 .    زمعة البن به فقضى
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 منادى(  زمعة ابن)  و     ، ابلتنوين(  عبد   لك هو)  يةالروا:  ذلك يرى ال من فيقول
 من ابالحتجاب أمرها ملا بزمعة أحلقه ولو ، منه ابالحتجاب سودة أمر ولذلك ، مضاف

 .  أخيها

 .  املفرد اللفظ يف اللفظية األغاليط مثارات كلها  الوجوه فهذه

 [  التأليف اشرتاك] 

 ويسمى ، الغلط مثار فهو تركيبه حتقق بعد باملرك اللفظ يف هو الذي االشرتاك وأما
 .  التأليف اشرتاك

 يكون أن ممكنا   ال أو ، األزل يف يكون أن ممكنا   يكون أن إما العامل:  العقليات يف ومثاله
 .  األزل يف

 .  حمال وهو قدميا   يكون أن أمكن األزل يف يكون أن ممكنا   كان  فإن

 االمتناع من انقالبه/  ويلزم ، بداية كونه  فإلمكان األزل يف يكون أن ممكنا   يكن مل وإن
 .  حمال وهو الذايت اإلمكان إىل الذايت

: ) بقولنا أو(  ممكنا  :      ) بقولنا يتعلق أن إما(  األزل يف: ) قولنا أن فيه الغلط ومثار
 .  للمعنيني صاحل والرتكيب ،(  يكون

 يف يكون أن مبمكن ليس العامل أن وهو ، ينالثا القسم اخرتان(  يكون) بـ متعلقا   كان  فإن
 .          بداية كونه  إلمكان يكون أن يلزم ال وحينئذ ، األزل

 .  قدميا   كونه  إمكان يلزم ال وحينئذ ، األول القسم اخرتان(  ممكنا  : ) بقولنا تعلق وإن
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 من استثناء ونيك أن حيتمل   فإنه((  اتبوا الذين إال: )) تعاىل قوله: الفقهيات يف ومثاله
 من استثناء يكون وأن ، توبته بعد القاذف شهادة قبول جواز ويلزم ، املتقدمة اجلمل مجيع

 .                      للمعنيني صاحل والرتكيب ، توبته بعد القاذف شهادة تقبل فال ، فقط    األخرية اجلملة

 .                          التأليف ابشرتاك استدالله يف القدح فلآلخر مذهبه على الفريقني من احتج فمن

 ، الشرعي شرطه عدم عند ابملشروط التكليف َمَنعَ  من قول: األصول علم يف ومثاله
 شرطه حصول قبل املشروط بفعل التكليف أمكن لو:  ابلفروع الكفار تكليف يف وتـ ْفَرض  
 .  ابإلمجاع ابطل والثاين ، شرطا   الشرط يكن مل الشرعي

  فإن ، ابلتكليف أو املشروط بفعل يتعلق أن إما(  شرطه قبل)  قولكم:  اخلصم فيقول
 ، املالزمة منعنا الثاين كان  وإن ، ندعيه ال ألان ، النزاع  حمل ميس وال/   سلمناه األول كان

 .               للمعنيني صاحل والرتكيب

 [  والرتكيب اإلفراد بني االشرتاك] 

 أن فإما ، الثالث القسم وهو ، والرتكيب اإلفراد بني تردده بسبب فظالل يف االشرتاك وأما
ذَ  يكون  .  ابلعكس أو مفرد وهو مركبا   أ خِّ

 [  املفصل تركيب] 

 .  الغلط مثار وهو ، الـم َفصَّل تركيب في سمَّى األول كان  فإن

 مث ، مفرط ايبس الرتاب ألن ، املاء من أبرد األرض أن يرى من قول: العقليات يف ومثاله
 فقد ، مفرط ابرد الرتاب: فيقول جيمعها مث ، ابرد الرتاب أن إليه ويضم ابحلمل املفرط يفرد
 .           مفصل ابرد هو ما نتيجته يف ركب
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 ال وحدها الناصية مس أو العمامة على املسح أن يرى من استدالل: الفقهيات يف ومثاله
 .  العمامة وعلى بناصيته مسح موسل عليه هللا صلى أنه مسلم حبديث ، جيزي

 .  اآلخر إليه ضمَّ  ملا أحد مها أجزأ فلو: عياض قال

 على مسح وسلم عليه هللا صلى أنه وذلك ، مفصل هو ما ركبت أنت: اخلصم فيقول
 .  مرة بناصيته ومسح مرة وضوئه يف العمامة

 [  املركب تفصيل] 

 .  املركب تفصيل فيسمى ، فيفصله مركب هو ما أيخذ أن وهو ، الثاين كان  وإن

 .  فقط منفعل فاجلسم/  فقط منفعلة واملادة ، وصورة مادة اجلسم: العقليات يف ومثاله

 .  حممول جزء هو وإمنا ، وفَصَله حمموال   املادة أخذ كونه  فيه والغلط

( ( طهور وماء طيبة مثرة:     )) النبيذ يف وسلم عليه هللا صلى قوله:  الفقهيات يف ومثاله
 يتوضأ الطهور واملاء ، طهور ماء النبيذ: فيقول ابلنبيذ الوضوء جواز على حيتج من فيفصله ،
 .  مركب هو ما فيفصل ، به يتوضأ فالنبيذ ، به

 .  وتراب ماء الطني: كقولنا  ذلك وإمنا ، والثمرة املاء من جمموع النبيذ أن الصحيح بل

 واشرتاك ، اجلوهر   اشرتاك:  منها َيدَ أَزْ  ال ستة وهي ، اللفظي الغلط مثارات فهذه
 .  املفصل وتفصيل ، املفصل وتركيب ، التأليف واشرتاك ، اللواحق واشرتاك ، الصيغة

 [  املعىن جهة من الغلط] 

 : فيه فنقول ، املعىن جهة من الذي الغلط مثارات وأما

 .  وصورة مادة ذو فهو وحجة دليل كل  إن
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 .  احلدود وهي أجزاؤها والبعيدة   ، تاملقدما فالقريبة   مادته أما

 .  القياسي فالتأليف صورته وأما

 أبجزاء أوال   نبدأ أن فينبغي ، الرتكيب طريق وهو طريقيه أحد التعليم هذا يف سلكنا فإن
 .  القياسي التأليف وهو ، الثاين ابلتأليف مث ، اجلزئي التأليف وهو األول أتليف مث ، القضية

 وجه كل  من كثريا    يكون أن إما خيلو ال حمموال   أو موضوعا   كان  سواء القضية جزء: فنقول
 .  وجه من واحدا   أو ،

 .  وجه كل  من واحد هو ما القسم هذا يف ويندرج

 [  اجلزئي التأليف يف الغلط] 

 ، القضية احتاد إىل معه سبيل ال فهذا ،/  وجه كل  من الكثري وهو ، األول القسم أما
 ، اآلخر الطرف أجزاء من واحد كل  وبني األخري اجلزء بني احلكمية النسبة من بدَّ  ال ألنه
 أن إىل فيؤدي ، للقضية الصورة هي احلكمية والنسبة ، حكميتني نسبتني ذات   إذا   فهي

 .  حمال وهو ، صورتني ذات الواحدة القضية تكون

 [  واحدة مسألة يف املسائل مجع] 

 جبمع ويسمى ، الغلط مثار فهو ، واحدة الفرض اهذ على املشتملة القضية أخذت فإذا
 .  واحدة مسألة يف املسائل

 طرف   الرتكيب هذا يف يكذب وقد ، األخرى وتكذب النسبتني إحدى تصدق فقد
 .  التقابل
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 أو الفعل مبدأ اجلسم يف يكوان أن إما والصورة املادة: القائل قول: العقليات يف ومثاله
 الفعل مبدأ والصورة ، االنفعال مبدأ املادة أن أعين ، التفصيل فيه والتحقيق ، االنفعال مبدأ

 . 

 ال أو مبادته وينفعل يفعل أن إما اجلسم:  القائل كقول  احملمول جهة من التعدد يكون وقد
 .                    هبا يفعل وال هبا ينفعل أنه واحلق ، مبادته وينفعل يفعل

 ، يرفعاه ال أو احلدث يرفعا أن إما والتيمم الوضوء: القائل قول:  الفقيهات يف ومثاله
 .                   يرفعه ال والتيمم يرفعه الوضوء أن وهو ، التفصيل واحلق

 أو أخيه بيع على الرجل بيع  : القائل كقول  احملمول جهة من التعدد كان  إذا وكذلك
 ، يصح وال حيل ال أو ، ويصح حيل أن إما مفردا   أخذانه أيهما أخيه نكاح على نكاح ه

 .              ويصح حيل ال أنه وهو ، التفصيل والتحقيق

 [  ابلذات ما مكان ابلعرض ما أخذ] 

 أن فإما ، ما بوجه متحدا  /  القضية طريف من واحد كل  يكون أن: الثاين القسم وأما
 بد فال تشتمل مل فإن ، تشتمل ال أو واحلمل للوضع املستحقني اجلزئني على القضية تشتمل

 أن أعين ، وجوه من بوجه الفائت للجزء مالبسا   الفائت عن بدال   املأخوذ اجلزء يكون أن
 من ذلك حنو أو مكان أو زمان أو حمل أو موضوع يف مقاران   أو معروضا   أو له عارضا   تكون
 ابلعرض ما أخذ ويسمى ، الغلط مثار وذلك ، اآلخر كأنه  أحدمها أخذ ليمكن ، الوجوه
 .  ابلذات ما مكان

 طراين عند ذاته تبقى ال واملتصل ، متصل اجلسم: القائل قول: العقليات يف ومثاله
 .                   االنفصال طراين عند ذاته تبقى ال فاجلسم ، االنفصال
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 ، الكم من النوع هو الذي التعليمي اجلسم على ابلذات حيمل إمنا املتصل:  اآلخر فيقول
 .  ابلعرض املتصل عليه حيمل فإمنا اجلوهر هو الذي الطبيعي اجلسم وأما

 ، للصفراء مسه ِّلة ابلذات هي وإمنا ، مرب ِّدة السقمونيا:  قوهلم احملمول طرف يف ومثاله
 .  ابلَعَرض السقمونيا على ذلك فيحمل ، الربد للجسم يعرض ذلك وعند

 ، الولد إرقاق يف سبب ألنه ، حرام اختيارا   األمة نكاح: القائل قول: الفقهيات يف ومثاله
 .         حرام األمة فنكاح ، حرام الولد إرقاق يف سببا   يكون وما

 ، الولد إرقاق يف السبب فإهنا ، األم إرقاق على ابلذات السببية حتمل إمنا:  اخلصم فيقول
 .                          ابلعرض عليه مح ِّل النكاح   قارنه ملا لكن

 .           النجاسة أصابته إذا للجسد مطهر   املاء: القائل قول/   احملمول جهة من ومثاله

 ، ابألصالة طاهر فاحملل مباء النجاسة زالت فإذا ، للنجاسة مزيل   املاء   إمنا: اخلصم فيقول
 .  ابلعرض املاء على محلت النجاسة إلزالة املتجددة الطهارة هذه قارنت فلما

 ال واملعصية ، معصية املغصوبة الدار يف الصالة: القائل قول ، أيضا   املوضوع أمثال ومن
 .  به املأمور عن جيزئ فال لألمر امتثاال   يقع ال وما ، لألمر امتثاال   تقع

 ح ـمِّلت اقرتان ملا لكنهما ، للصالة ال للغصب ابلذات اثبتة املعصية: املخالف فيقول
   .                 ابلعرض عليها املعصية

 .               يستحقه عما بدال   احلمل أو الوضع يستحق ال ما القضية يف أخذ إذا كله  هذا

 [  التقييد موضع يف اإلطالق] 

 ، احلمل أو الوضع يف شرط   فيهما ي شرتط أن فإما اجلزئني على القضية اشتملت إن فأما
 .  يشرتط ال أو
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 ، الوجه هذا من غلط فال القضية يف ذلك وذكر اشرتط وإن ، غلط فال يشرتط مل فإن
 جهة من يكون فقد ، التقييد موضع يف اإلطالق ويسمى ، الغلط مثار فهو يذكر مل وإن

 .                                   احملمول جهة من يكون وقد ، املوضوع

 زهحي إىل طبيعي ميل   فيه جسم   كل  :  القائل قول العقليات يف املوضوع جهة من ومثاله
 مقسورة أو طبيعية حركة   متحرك فهو الطبيعي حيزه إىل طبيعي ميل   فيه ما وكل ، الطبيعي

 متحرك فهو جسم فكل - عنها مقسور أو/  طبيعية حركة متحرك فهو جسم وكل ، عنها
 .  عنها مقسور أو طبيعية حركة

  فيه وهو أماف ، الطبيعي حيزه عن اخلارج للجسم حيصل إمنا الطبيعي امليل: اخلصم فيقول
 .  تقييده   جيب ما أطلقت فقد ، له ميل فال

 مالك   وكل   ، احلول عليه حال لنصاب مالك املداين: القائل قول: الفقهيات يف ومثاله
 .  نصابه زكاة عليه فاملداين ، نصابه زكاة فعليه احلول عليه حال لنصاب

 ال ولذلك ، التام ابمللك قيدا  م إال حمموهلا عليه يصدق ال الكربى موضوع:  اخلصم فيقول
 .  تقييده جيب   ما أطلقتَ  قد فأنتَ  ، للنصاب مالكا   كان  وإن العبد على الزكاة جتب

 بقوة املعقوالت يدرك إمنا اإلنسان أن يرى َمنْ  قول: العقليات يف احملمول جهة من ومثاله
 وكل ، حمسوس وضع ذو إنسان كل:   اإلنسان جوهر يف املعقوالت ابنطباع ال ، هبا تتعلق

 املعقوالت يعقل ال إنسان فكل   ، األوضاع عن اجملردة املعقوالت يعقل ال حمسوس وضع ذي
 .         األوضاع عن اجملردة

 يقبل ال وضع ذي كلَّ   أن الصادق وإمنا ، احملمول أطلقتَ  قد أنتَ :  اخلصم فيقول 
 جهة من فاإلنسان ، مطلقا   لهاتقب أال ذلك من يلزم وال ، وضع ذو هو حيث من املعقوالت
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 حيث من يقبلها ال وأن ، ومادته جسميته جهة من املعقوالت يقبل ال وضع ذو مادته
 / .  هلا وضع ال اليت الناطقة النفس وهي صورته

 املدبوغ امليتة جلد:  املدبوغ امليتة جلد على الصالة يرى من قول  : الفقهيات يف ومثاله
 .  عليه الصالة جتوز امليتة فجلد ، عليه الةالص جتوز طاهر وكل ، طاهر

 مقيدة طهارة طاهر   امليتة جلد أن وهو ، تقييده جيب   ما أطلقتَ  قد أنتَ :  اخلصم فيقول
 .                     مطلقا    ال ، وحده واملاء اليابسات يف ابستعماله

 [  العكس إيهام] 

 غلطَ  فال ، بشرطهما واحلمل للوضع املستحقني اجلزئني على مشتملة القضية كانت  فإن
 أن أعين ، جيب كما  مأخوذة القضية هيئة تكون أن إما لكن ، القضية أجزاء جهة من يلحقه
 كما  مأخوذة اهليئة تكون ال أو حمموال   احلمل يستحق وما موضوعا   الوضع يستحق ما يكون
 .  الرتكيب يف الرتتيب يعكس أبن وذلك ، جيب

 ويسمى ، الغلط مثار فهو الثاين كان  وإن ، القضية جهة من طغل فال األول كان  فإن
 .  الالحق  وأخذ الالزم وأخذ العكس إيهام

 قابل اهليوىل فإن:  مكانه    هي اجلسم هيوىل أن يرى َمنْ  قول: العقليات يف ومثاله
 .  مكان فاهليوىل ، مكان فهو عليه األجسام لتعاقب قابل وكل ، عليه األجسام لتعاقب

 ، عليه األجسام لتعاقب قابل املكان أن وهو ، العكس احلق فإن ، الكربى يف لغلطوا
 .  كليا    ينعكس ال وذلك

 له/  املستعري إن:  مطلقا   املستعري ضمان يف العارية أن يرى َمنْ  قول  : الفقيات يف ومثاله
: ))  وسلم عليه هللا صلى لقوله الضمان فعليه اخلراج له َمنْ  وكل   ، العارية زمن يف اخلراج
 .  الضمان عليه املستعري أن فينتج ،((  ابلضمان اخلراج
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 وهي ، اخلراج فله الضمان عليه من أنَّ  احلديث يقتضيه الذي الصحيح:  اخلصم فيقول
 .                 نفسها على تنعكس ال موجبة كلية  قضية

 [  احلمل اعتبار سوء] 

 ابلنسبة نظران ، جيب كما  اهليئة وعلى ، جيب كما  ناجلزأي على مشتملة   القضية كانت  فإن
 كما  توجد مل وإن القضية يف غلط فال وجهة   كيفا    جيب كما  مأخوذة كانت  فإن ، احلكمية

 .                       احلمل توابع إغفال: أيضا   له ويقال ، احلمل اعتبار سوء ويسمى ، الغلط مثار فهو جيب

 ، له الهناية مما مركبا   لكان له الهناية ما إىل ينقسم اجلسم نكا  لو: القائل قول ومثاله
 .  مثله فاملقدم ابطل والتايل

 ال اإلمكان فيه والصحيح ، فعلية قضية املقدم كان  إذا املالزمة تصح إمنا:  اخلصم فيقول
 .  الفعل

 فنكاح ، حرام للولد مرق وكل ، للولد مرق األمة نكاح: القائل قول: الفقهيات يف ومثاله
 .  حرام األمة

 ، منعناها ممكنا   أخذ إن الكربى يف فاملوضوع ، مطلقة   ال ممكنة الصغرى:  اخلصم فيقول
 .  ننكره ال وذلك ممكنة   فالنتيجة إنتاج ه سل ِّم ولو ، الوسط يتحد مل ابلفعل أخذ وإن

 ، ممنوع ةالورث حلق/  مبطل   هو ما وكل ، الورثة حق مبطل املريض نكاح: أيضا   ومثاله
 .  ممنوع املريض فنكاح

 .                 تقدم كما  املخالف فيقول 

 األول التأليف وهو ، اجلزئي التأليف وهو ، الواحدة القضية يف الغلط مثارات مجلة فهذه
 .  القياس يف
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 [  القياسي التأليف يف الغلط] 

 صورة أو استقامة صورة هصورت تكون أن فإما القياسي التأليف وهو الثاين التأليف وأما
 .  خ ــْلف

 .  املستقيم القياس فيسمى استقامة صورة كان  فإن

 [  علة   بعلة ليس ما وضع] 

 وضع من يستلزم حبيث يكون أن أعين ، عقلي اتصال   املطلوب وبني بينه يكون أن فإما
 ، غلطال مثار فهو يكن مل فإن ، عقلي اتصال   بينهما يكون ال أو ، املطلوب املقدمات

 .                     علة    بعلة ليس ما وضع ويسمى

 من شرط   ابختالل وذلك منتجا   التأليف يكون ال أن أحدمها:  قسمني يشمل وذلك
 .  اإلنتاج شروط

 عليه يتعاقب واهليوىل ، األجسام    عليه تتعاقب املكان: القائل قول: العقليات يف ومثاله
 .  هيوىل فاملكان ، األجسام

 اختالف إنتاجه الشرط من أنَّ  ع لِّم وقد ، موجبتني من الثاين الشكل من هذا فإن
 .  الكيف يف املقدمتني

 ، الراحلة على يصلى والنفل ، الراحلة على يصلى الوتر: القائل قول: الفقهيات يف ومثاله
 .  نفل فالوتر

 .                 العقم قياس عندهم فيسمى الصورة فساد مع كاذبة  املقدمات كانت  فإن

 /.  املطلوب   عني ينتج ألنه ، منتجا   التأليف يكون أن:  الثاين القسم
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 ال هو وما ، موجود ال فهو املوجود سوى ما كل  :   ميندس ابن قول: العقليات يف ومثاله
 .  واحد فاملوجود ، بشيء فليس موجود

 .                واحد املوجود ألن بشيء فليس املوجود سوى إمنا:  ينـتــج إمنا هذا فإن

 ألنه ، فاسد اجلمعة إىل النداء وقت البيع أو النكاح: القائل قول: الفقهيات يف ومثاله
 .  فاسد النكاح أو فالبيع ، حرام فهو اجلمعة عن شاغل وكل ، اجلمعة عن شاغل

 وال فاسدا   كونه  هو ليس حراما   وكونه ، فاسد أنه ال حرام   أنه ينتج هذا: اخلصم فيقول
 عليه هللا صلى النيب جعل ولذلك ، صح وقع وإن حرام الـم َصرَّاة بيع أن ترى أال ، يستلزمه

 .  املطلوب غري الدليل أنتج فقد ، يفسخه ومل للمبتاع فيه اخليار وسلم

 [  املطلوب على املصادرة] 

 من أعرف اتاملقدم تكون أن فإما ، عقلي اتصال   واملطلوب التأليف بني كان  إن وأما
 .  تكون ال أو املطلوب

 املصادرة ويسمى ، الغلط مثار فهو الثاين كان  وإن ، غلط  وال خلل فال األول كان  فإن
 .  األول املطلوب على

 :         أنواع ثالثة وهي

 .  الدليل يف مقدمة   بعينه املطلوب يؤخذ أن: األول النوع

 الستحالة بنفسه حيد   ال فإنه ، ضروري ألنه حيد   ال العلم: القائل قول: العقليات يف ومثاله
 دليله يف مقدمة   املطلوب أخذ قد فهذا ، ابلعلم إال يعرف ال العلم غري ألن بغريه وال ، ذلك
 .  بعينه
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 ، عليه مغلق املكره ألن/  الطالق يلزمه ال املكره: القائل قول:  الفقهيات يف ومثاله
 .                      الطالق يلزمه ال فاملكره ، الطالق يلزمه ال عليه واملغلق

 .                        اللغة أرابب عند مرتادفان لفظان واإلغالق اإلكراه فألن الصغرى أما

 (( .                  إغالق يف طالق ال: ))  وسلم عليه هللا صلى فلقوله الكربى وأما

 .  املطلوب عني هي القياس هذا يف أخذهتا اليت الكربى: اخلصم فيقول

 إذا: )) تعاىل هللا قال:  الوضوء   يوجب حدث النوم أن بيان يف القائل قول: ذلك ومن
 كل  الوضوء لزم وإال ، بظاهرها تؤخذ ال اآلية أن املعلوم ومن ،((  فاغسلوا  الصالة إىل قمتم
 .  اآلية يف إضمار   من بد فال ، متطهر غري أو متطهرا   قائم

 ذ كِّر ما إضمار يصح وال ، فيها  يذكر مل أو اآلية يف ذكر ما األحداث من تضمر أن فإما
 ، النوم إال  يذكر مل مما يبق ومل ، يذكر مل ما املضمر أن فتعني ، التكرار من ذلك يف يلزم ملا

 .  الوضوء يوجب حدث النوم أن فدلَّ  ، النوم من قمتم إذا:  قال فكأنه

 .              مصادرة فهذه ، حدث أنه تسليم بعد النوم إضمار نييتع إمنا:  اخلصم فيقول

 أحد كأخذ  ، واملعرفة اخلفاء يف الدليل ملقدمة مساواي   املطلوب يكون أن:  الثاين النوع
 .  اآلخر بيان يف املتضايفني

 والدليل ، وهيأهتا األفالك وضع يف الزهرة فوق الشمس: القائل قول: العقليات يف ومثاله
 حتت فالزهرة ، املكسوف/  حتت والكاسف ، للشمس   كاسفة  الزهرة أن ذلك لىع

 .                    الزهرة فوق فالشمس ، فوقها الشمس كانت  الشمس حتت الزهرة كانت  وكلما ، الشمس

 قضيتان فوقها الشمس وكون الشمس حتت الزهرة كون  فإن ، مصادرة هذه: اخلصم فيقول
 .  ءاخلفا يف متساويتان
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 كانت  كلما  ألنه ، العبادات   لنوافل التخلي من أفضل   النكاح  : الفقهيات يف ومثاله
 ، حق املقدم لكن ، النكاح  دون التخلي كان  النكاح مصاحل عن قاصرة التخلي مصاحل
 .  حق فالتايل

 حق   املقدم لكن ، التخلي فوق النكاح كان  النكاح دون التخلي كان  كلما:  نقول مث
 يف سيان التخلي فوق النكاح وكون النكاح دون التخلي كون  أن املعلوم ومن ، حق فالتايل
 .  واخلفاء الظهور

 .                         الدليل يف املذكورة املقدمة من أخفى املطلوب يكون أن: الثالث النوع

 مسافة نتلكا تتجزأ ال أجزاء من مؤلفا   اجلسم كان  لو: القائل قول: العقليات يف ومثاله
 تتايل فيلزم ، ابلفعل آانت من مؤلفا   للحركة املساوي الزمان فكان ، منها مؤلفة احلركة

 .               حمال اآلانت وتتايل ، اآلانت

 من اجلسم أتلف ابستحالة ذلك ويعرف ، اآلانت تتايل يستحيل إمنا:  اخلصم فيقول
 .              وباملطل من أخفى اآلانت فاستحالة ، تتجزأ ال أجزاء

 إذا يفسخ لكنه ، وقع إذا فسخ ملا اخليار نكاح   صح لو: القائل قول: الفقهيات يف ومثاله
 .   بصحيح ليس فهو ، وقع

         ؟ بيانه يف يؤخذ فكيف ، صحته بعدم العلم بعد يفسخ/  أنه يعلم إمنا: اخلصم فيقول

 .                    يتواراث مل ماات لو ألهنما صحي ال أنه اخليار نكاح يف:  املدونة يف قوله ومنه

 [  املطلوب على املصادرة موضوع يف وإيقاظ تنبيه] 
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 ، املتضايفني أحد يف وجد قد النص   يكون أن الباب هذا يف له يتفطن أن ينبغي ومما
 لآلخر املتضايفني أحد لزوم املستدل فيذكر ، اآلخر ابملضيف ترجح قد املطلوب ويكون

 .  املطلوب من أجلى مقدمة أنه ال ، بيها  تن

 فكانت ، للزاين بنت الزىن بنت ألن ، الزاين على حرام الزىن بنت: القائل قول ومثاله
 ، هلا أب الزاين أبن للزاين بنت الزىن بنت أن بني مث((   وبناتكم: )) تعاىل لقوله حراما  

 .  الراعي فالن: فقال ، اياببوس أبوك من:  للولد قال حني جريج حبديث ويستدل

 الزىن بنت كانت  الزىن لبنت أاب   الزاين كان  وإذا ، أاب   يسمى الزاين أن على احلديث فدلَّ 
 .  املطلوب وهو للزاين بنتا  

 .  مصادرة يعد أن ينبغي ال هذا فمثل

 .  استقامة أتليف القياسي التأليف كان  إذا كله  هذا

 الكذب نقيضه ابستلزام املطلوب تثبت أن ووه ، خلف أتليف التأليف كان  إذا وأما
 .  الغلط مثارات من تقدم ما مجيع يف املستقيم القياس حكم فحكمه ، واحملال

 من فيه فيتحرز ، املستقيم القياس يف املطلوب مبثابة اخللف قياس ينتجه الذي واحملال
 .  علة بعلة ليس ما ووضع املصادرة

 .  املتقابالت إمهال وهو/  الغلط مثارات يف واحد ارمبث املستقيم على اخللف يزيد وإمنا

 النقيضني غري فيه أخذ فإن ، نقيضه إببطال املطلوب إثبات هو اخللف قياس أن وذلك
 .  للغلط مثار فهو وإال ، فيه خلل فال

 له لكان ثبوتيا   أمرا   كان  لو ألنه ، عدمي أمر التـَّعَـ ني: القائل قول:  العقليات يف ومثاله
 .  ويتسلسل   آخر تعني له فيكون ، وجودي وهو ، آخر ني  تع
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  أن مطلوبك وإمنا ، مطلوبك لنفيض الزما   احملال هذا كان  لو ذلك يتم إمنا: اخلصم فيقول
 .  كلية  أخذت إذا احملال يلزم وإمنا ، كلية  ال جزئية فنقيضها ، عدمي أمر تعني كل

 حراما كان  لو ألنه ، مباح والفضة الذهب ينأوا اقتناء: القائل قول: الفقهيات يف ومثاله
 .  صح وملا بيعها حلرم

 .  حرام أنه ال مباحا   يكون أال مباحا   كونه  نقيض إمنا: املخالف فيقول

 [  وتلخيص خامتة] 

 وثالث ، ابلقضية تتعلق  مخس: مثانية ذكرته ما على وهي ، املعنوية الغلط مثارات فهذه
 .  ابلقياس تتعلق

 ما مكان ابلعرض ما وأخذ ، واحدة مسألة يف املسائل فجمع ابلقضية تتعلق اليت أما
 .  احلمل اعتبار وسوء ، العكس وإيهام ، التقييد موضع يف واإلطالق ، ابلذات

 وإمهال ، املطلوب   على واملصادرة ، علة بعلة ليس ما وضع: ابلقياس تتعلق واليت
 .  ضالتناق شروط إمهال: فيه ويقال ، املتقابالت

 وملا ، عددانها كما  ستا   عدها اللفظية املغالطات ذكر ملا الصناعة هذه إمام أَرِّسطو لكن
 إىل راجعا   رآه ولعله/  احلمل اعتبار سوء وأسقط ، سبعا   عدها املعنوية املغالطات ذكر

 .  احملمول يف قيودا   احلمل اعتبارات أيخذ ألنه ، والتقييد اإلطالق

 أن وهو ، واإلبدال النقلة موضع عليها وزاد أَرِّسطو ذكرها اليت سبعال فذكر نصر أبو وأما
   واملقارانت واللزوم اخلواص يف يفرتقان ومها ، غلطا   مقامه يقوم ما إىل الشيء من الذهن ينتقل

 من ينتقل كما  الالزم وإىل ، اخلالء أنه ابهلواء يظن كما  الشبيه إىل ينتقل وقد ، واخلياالت
 .  اآلخر إىل املتقابلني أحد من ينتقل كما  املقابل وإىل شكلها إىل األجسام تناهي
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 إال العقل يف تستقر ال املعقوالت من كثريا    أن قبل من كثريا    الغلط تثري فإهنا اخلياالت وأما
 تصوران مثل ، اخليال من اخلاصة صورها جتريد العقل على فيعسر ، جسمانية خبياالت مقارنة

 أن بعضهم ظن هنا ومن ، مالء أو خالء أبنه العامل وخارج زماين امتداد أبنه العامل قبل ما
 .  أجسام والظالل والظلمات األشعة

 ما إىل راجع أنه ، واإلبدال النقلة موضع أعين ، املوضع هذا أتملت إذا تعلم وأنت 
 إىل املتعلمني معشر انظروا: املواضع هذه عد حني الشفاء يف علي أبو قال ولذلك ، ابلعرض

 يستحق ما املواضع هذه يف بعده أحد زاد هل وأتملوا ، أرسطو يعين ، العظيم الرجل هذا
 .  سنة وثالمثائة ألف/  من قريب هي اليت املدة وبينه وبيننا الزايدة

 زاد حني الفارايب نصر أبيب عرض إمنا علي أاب إن:  يقول اآلبلي هللا عبد أبو شيخنا وكان
 .  كوراملذ  النقلة موضع بزعمه

 متثيال   ممثلة ، الصناعي  ابلطريق حمصورة الغلط مواضع على نبهنا فقد حنن أما:  وأقول
 .  الفهم يؤيد بتقريب

 العقلية األدلة يف الغلط مثارات على الوقوف عليك سهل حققتها أنت إن نبذة فهذه
 .  االستقراء عند والفقهية

  والعصمة التوفيق ويل وهللا

  الرمحة نيب حممد انسيد على هللا وصلى 

 . تسليما   وسلم األمة خري وصحبه وآله 
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