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 ن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد،،،وصحابته أجمعي

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم قدراً، وأعظمها نفعاً وأشرفها مكانة 

فبواسطته تعرف األحكام الشرعية ويتمكن الفقيه من إدراك معاني 

النصوص على الكمال، وهو علم جمع بين األدلة السمعية واألدلة العقلية 

لمختلفة كعلم اللغة والحديث والمنطق والكالم أما واستفاد من كل العلوم ا

 الفقه فهو الطريق إليه والهادي المرشد الدال عليه.

وقد ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر، 

لمختار ابن بونا " للعالمة ادرر األصولدرر األصولومن أهم الكتب المختصرة نظم "

 .(هـ1220ت )الجكني الشنقيطي

فهو نظم جميل مشتمل على أهمم مسما ل أصمول الفقمه بشمكل مقتدمب فقمد 

ْ طلممب جمل مبمادف همذا الفمن وٍلم  ب سملوب   تدممن أكثمر ممن ياليمين عنوانماً 

جذاب  سهل ميسر وضعه مؤلفه مختصراً ليكون في متنماول جمهمور بمالب 

 العلم يقول:

اااااااااا ر  ــ َوإ ْذ َرأْيُت َمْيَل أَْهل  العَصْ 10 ْعاااااااااالالْخت َصااااااااااار      رـيََما فااااااااااي الش  
 

َجزْ 11 ااااان َ ااااااَو ْ  ـ نََظْمُت ل إل ْخَوان  ف ي َهذَا الرَّ ااااان ذَاَ  ماااااا ف يااااااه  َ اااااَ اد  م   م 

التي بإمكان الجميع االستفادة منها لهما وومعروف أن المؤلفات الموجهة للعامة 

تهاذي  األ اما  تهاذي  األ اما  قال اإلمام شرف الدين النووي في كتابه " ، مزية على ْيرها

... فإن خير المصنفات ما سهلم منفعتها وتمكن منها كل أحد "واللغات واللغات 
(1)

. 

ولما كانم هذه المنظومة بهذه األهمية الكبيرة رْبم في تحقيقها تحقيقاً 

ُهل  على بالب العلم االنتفاع بها.  علمياً ِلك ي ي سب

ومما يزيد من أهمية العناية بها مكانة مؤلفهما فهمو شخصمية علميمة بمار ة 

تميممزة بممبالد شممنقيع وقممد عممرف بغممزارة العلممم وجممودة التمم ليف، لهمما منزلممة م

والمعممروف أن مممما تتفاضممل بممه الكتممب مكانممة مؤلفهمما ورسمموخه فممي العلممم 

 واشتهاره ويقة الناس به.

 وقد قسمم هذا العمل إلى جزأين:

  ::الجز  األولالجز  األول  **

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5ص: ووي للنتهذيب األسماء واللغات  (1)
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" درر األصولدرر األصولوعن الكتاب " ـلمحة عن مؤلف الكتاب المختار ابن بونا  ـ

 ذل  فصلين وٍل  فيما يلي:وعقدت ل

 : حياة المؤلف ويشتمل على المباحث التالية:الفصل األولالفصل األول

 اسمه ونش ته وبلبه للعلم ومشايخه. المبحث األول:المبحث األول:

 بعض صفاته.  المبحث الثاني:المبحث الثاني:

مدرسته وبعض مالمح منهجه   المبحث الثالث:المبحث الثالث:

 الفكري.

 مؤلفاته العلمية.  المبحث الرابع:المبحث الرابع:

 ين تخرجوا من مدرسته.بالبه الذ المبحث الخامس:المبحث الخامس:

 خالفه مع بعض معاصريه. المبحث السادس:المبحث السادس:

 وفاته وأقوال العلماء فيه.  المبحث السابع:المبحث السابع:

 : في الكتاب ويشتمل على المباحث التالية:الفصل الثانيالفصل الثاني

 اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. المبحث األول:المبحث األول:

 موضوعات الكتاب.  المبحث الثاني:المبحث الثاني:

 ه.مصادر المؤلف في المبحث الثالث:المبحث الثالث:

 وصف المخطوبات.  المبحث الرابع:المبحث الرابع:

 منهجي في التحقيق المبحث الخامس:المبحث الخامس:

ً الجز  الثانيالجز  الثاني* *  ً : النص محققا   : النص محققا

ظمالالً  يم بعد التحقيمق وضمعبُم فهمارس علميمة مفصملة آخمر الكتماب تلقمى

 وفي نهاية هذه المقدمة أنبه على مس لتين:على موضوعاته وأبحايه، 

  المسألة األولى:المسألة األولى:

صمورة مصمغرة عمن جوانمب حيماة ابمن بونما  هي أننمي حاولمم أن أعطمي

العلمية المختلفة دون التوسع في ٍل  ودون التعرض لمناقشة تل  الجوانمب، 

وبهممذا تبقممى الحاجممة ماسممة إلممى دراسممة مسممتقلة شمماملة عممن هممذه الشخصممية 

الكبيرة التي تصدرت نهدة علمية كبيرة، واستمر ت ييرها أ منة بويلمة وال 

حثون إال القليل، ويكفمي أن خيمر المدين الزركلمي يعرف عنها الدارسون والبا

 ،في األعالم لم يترجم له، والذين ترجموا له تناولوا ترجمته باقتدماب شمديد

 صاحب هدية العارفين، ومعجم المؤلفين، وْيرهما. : مثل

  المسألة الثانية:المسألة الثانية:

هي أنه كانم لمديل رْبمة أكيمدة فمي أن تشممل مقدممة همذا التحقيمق دراسمة 

ؤلمممف ابمممن بونممما وحالمممة بمممالد شمممنقيع العلميمممة والسياسمممية عمممن عصمممر الم
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 واالجتماعية، ولكنني تركم ٍل  ألن المقام ال يسمح بمه فاكتفيمم بهمذا القمدر

 وما ال يدرك كله ال يترك جله. ،

ربنما آتنما فمي المدنيا حسمنة }وهللا الموفق للصواب وإليه المرجمع والمم،ب، 

 .{وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

 حممد سيدي حممد مواليحممد سيدي حممد مواليلدكتور/ كتبه ا

 باحث باملوسوعة الفقهية

 بالكويت بوزارة األوقاف وعضو هيئة الفتوى

 هـ1425رمضان  23
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 (1)ترمجة املؤلف املختار بونا 
 الفصل األول

  املبحث األولاملبحث األول
  ا مه:ا مه:

هو المختار بن محممد سمعيد المعمروف بمن"بونا" بمن المسمتحي ممن هللا بمن 

كن ابب الج  لبم   ّي نسبة إلى قبيلة تجكانم المعروفة بالعلم واألدب.اعل بن   

  نشأته وطلبه للعلم ومشائخه:نشأته وطلبه للعلم ومشائخه:

ال توجد معلومات كافيمة عمن الفتمرة األولمى ممن حياتمه فمال نكماد نعلمم عمن 

 ميالده ونش ته وشيوخه إال النزر اليسير.

وأرجح التقديرات أنمه ولمد حموالي ،  ولهذا ال يعرف تاريخ مولده بالتحديد

بلممدة تقممع جنمموب مدينممة "أبممي تلميممم"من بممالد شممنقيع إحممد   هممن فممي1080

 مقابعات الجمهورية اإلسالمية الموريتانية الحالية.

فقمد ٍكمر أحممد بمن  ،أما مرحلمة أخمذه للعلمم فمال يعمرف عنهما مما همو دقيمق

أنه نش  في بيم أبيمه ولمم يهمتم بمالقراءة إال بعمد أن  : الوسيع كتابه األمين في

 كبر.

 ن أخذ عنهم العلم:ومن شيوخه الذي

 حبيب بن محمد حبيب بن المختار الجكني. ـ

 .(1)محمد حبيب هللا المجلسي ـ

ن المختار بن أحمدن شمف  الجكنمي، وهمو المذي ظهمر نبوْمه عنمده وهنماك 

. ومن الذين أخمذ عمنهم بمشمورة ممن شميخه (2)جرت له قصة الفتح المشهورة

لممم تحممدد لنمما الروايممات السممابق: )المختممار( شمميخ ديممماني متبحممر فممي العلمموم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فتح 279ن277الوسيع في تراجم أدباء شنقيع:ص انظر ترجمة المؤلف في الكتب التالية: (1)

، هدية العارفين 210/ص12، معجم المؤلفين رضا كحالة:ج37،141الشكور للبارتيلي: ص

 .180ن174، مكانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية:ص6/423إلسماعيل باشا:ج

اِلس البِعلبِم.المجلسي: نسبة إل (1) ج  " قبيلة شنقيطية مشتهرة بالعلم والفدل ومعناها م   ى"إِمدبِلشب

حاصل تل  القصة الشعبية أن المختار بن بونا نام نومة بويلة ألكثر من يوم في خيمة وحده يم  (2)

 .278استيقظ وقد وعى من العلوم الكثير أو أصبح يعيها بسرعة ن الوسيع ص 
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ولما أنهى دراسته على  (3)اسمه، والشيوخ المدرسون في بني ديمان كثيرون

كر راجعاً إلى أهله وصحبهُ أربعون من بالب شميخه  (4)هذا الشيخ الديماني

 رْبة في تلقي العلوم منه.

  المبحث الثانيالمبحث الثاني

 بعض صفاته:بعض صفاته:

ر من الصمفات الحميمدة من الثابم أن العالمة المختار بن بونا كان يتسم بكثي

 التي أهلته ألن يتبوأ مكانته التي نالها:

فمنها: حسن الصمحبة والكمرم: فقمد كمان حسمن الصمحبة والمعاملمة للطلبمة 

جممواداً بممما يملمم ، ومنهمما الشممجاعة وقمموة الشخصممية، فقممد كممان شممجاعاً قمموي 

الشخصية ويظهر ٍل  في مواقفه الجريئة ومعاركه الفكرية التي خاضها مع 

بمن عثممان المذين أخمذوا إبلمه ، كما يظهمر فمي قصمته ممع بنمي يحيمى هخصوم

وحصممملم بينمممه وبيمممنهم مخاصممممات انتهمممم بانتصممماره علممميهم عمليممماً وبتلممم  

 المناسبة أنش  قصيدته الشهيرة:

د تب ُحد اةُ بني يحيى ابن عثمانا  إِبلي... إلخ   ح 

 ويقول فيها:

ان اخلي النس ا خلي الرجال رجاالً ال  ِسال ح  لُهمب  و   ء  نِس اًء ل سبن  نِسب

وهي قصيدة جميلة تمثل قمة الفخر واالعتداد بالنفس والشجاعة ومن أشهر  

 أبياتها قوله:

اف ُمنتظمٌ  ٌب ِمن  األشر  كب ُن ر  نحب ر ق دبراً دُون  أدبن انا و  لُّ ٍ ا الع صب  أ ج 

دبرسة ا نُبيُِّن دين هللا تِببي ا قد اتلخذبنا ُظهور الِعيِس م   (1)نابِه 

وقمد  ،ومنها الحلم: فقد كان ابن بونا حليما متسمع الصمدر ال تزعزعمه الريماح

 .(2)حاول خصومه بكل وسيلة أن يُثيُروهُ لكنهم لم ينجحوا في ٍل 

فقد كان ياقِمب  المذهن جيمد النظمر نجيبماً. كمما كمان مجمداً فمي   ومنها الذكاء:ومنها الذكاء:

 ليل وال النهار.تحصيل العلم مكباً على تحريره وال يمل من التدريس ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .279الوسيع ص  (3)

 الديماني نسبة إلى أبناء ديمان، وهي قبيلة شنقيطية مشتهرة بالعلم والفدل. (4)

 موريتانيا. –هذه القصيدة تقارب ما ة بيم وقد حققها أحد بالب كلية اآلداب بجامعة نواكشوب  (1)

 .279الوسيع ص  (2)
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كما كمان منفتحما بمذوالً لانصماف سمريع الرجموع إلمى الحمق محبوبماً لمد  

وكان يقمول كلمما وجمد ممن حولمه أنصماره وبالبمه: ال بمد أن أسمافر  (3)الناس

إلمى حيمث أجمد ممن يناقشمني وأناقشمه، وهمذه بعمض الصمفات التمي أهلتمه ألن 

ت اٍ  قطره في عصره بال منا ع.  يكون أُسب

  ثالثثالثاملبحث الاملبحث ال
 م ر ته وبعض مالمح منهجه الفكري:م ر ته وبعض مالمح منهجه الفكري:

إن أهم ناحية يمكمن أن نسملع الدموء ممن خاللهما علمى حيماة العالممة ابمن 

بونا هي مدرسمته الكبيمرة الشمهيرة المتميمزة التمي ا دحمم عليهما الطمالب ممن 

مفاً  ( حرمه ابمن عبمدالجليل ) كل النواحي، وقد وصفها أحد تالمذته وهو صب و 

 بارعاً حيث يقول:

اتِه   كنا ص  ْ يبه ب (1)ه االت  انمع الببُونِّي فني ع ر  بندر ل مب يشببها 
(2) 

يهِ  ع  ِسبي وب مل ا ت ج  فِيه 
يُوُسفٌ  (3) ع نريُّ   و  ابلكاتِبيُّ واأل شب و 

ه بُ  (4) أشب و 
(5) 

ولكن المقام ال يسمح بالتعرض لهذه المدرسة بشكل تفصيلي بحيث يشممل 

س بهما وْيمر ٍلم  لهمذا نكتفمي بهمذه ٍل  الحديث عن منهجها وبريقة التمدري

األبيممات التممي تصممف تنمموع المعممارف بهمما وبعممض مجمماالت تخصصممها لكممي 

 نصل إلى العنصر الثاني من هذا المبحث وهو:

  بعض مالمح منهجه الفكري:بعض مالمح منهجه الفكري:

اتفقم المصادر التي تحمديم عمن ابمن بونما علمى أنمه كمان را مداً للمدرسمة 

في  منمه لمذل  ال يسمتغرب أن تكمون العقلية اللغوية الكالمية في بالد شنقيع 

له مواقمف بمار ة واتجماه منهجمي فمي مسميرته العلميمة التلربويمة. وهنما نسملع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .175ومكانة أصول الفقه في المحاظر الموريتانية  141فتح الشكور ص  (3)

 دا رة القمر، فابن بونا قمر وبالبه نجوم تحيع به. الهالة (1)

 الغيهب الظلمة الشديدة. (2)

سيبويه عمرو بن عثمان إمام النحاة وأول من بسع علم النحو مؤلف الكتاب في النحو الذي لم  (3)

 هن.180ف مثله ت نيص

عرية في علم األشعري أبو الحسن يرجع نسبه إلى أبي موسى األشعري وينسب إليه مذهب األش (4)

 هن.324الكالم ت 

بن عبدالعزيز المصري انتهم إليه ر اسة العلم بعد موت ابن القاسم كان  شهبب: أبو عمر أهأش (5)

 هن.204من تالميذ مال  ومن مشاهير المذهب المالكي ت 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

8 

الدمموء علممى بعممض آرا ممه ومواقفممه الفكريممة. فمممما يتميممز بممه: إنكمماره الشممديد 

على أهل البدع. فقمد شمغل كثيمراً ممن وقتمه فمي المرد علمى مما يمراه بدعمة فمي 

 :الدين وفي هذا المعنى يقول

ه في ااِلتِّب اعِ                   
يبُر ُكلُّ الشلرُّ ُكلُّهُ في ااِلببتِد اع البخ   و 

ا به البوليُّ  ويقول: عُن ا بِم  ُسهُ النلبيُّ أ  َ   وقطب بر  ُكفبٌر ع كب خب
(1) 

 يم حدد معنى الوالية شرعاً مبيناً أن الولي هو المؤمن التقي قال:

 فالعلماء العاملون أوليا اواألولي اُء المؤمنون  االبتِقي  

ْم َوال ُهاااْم أ يشمممير إلمممى قولمممه تعمممالى: َ  َ لَاااْيه  ال إ نَّ أَْول يَااااَ   َّ  ال َخاااْو ََ

يَن آَمنُوا َوَكاانُوا يَتَّقُاونَ  أي مان تاوالهللا هللا  [63 – 62ياونس:] يَْحَزنُوَن الَّذ 

تعااالى  وتااولى حفظااه وحياطتااه ورالااي  نااه فااال يخاااَ يااو  القيامااة وال 

 .(1)زنيح

ولقد تطرق ابن بونا لهذا الموضوع الذي يعتبر من األمور الواضحة 

التي ال تخفى وٍل  بسبب التباس المفاهيم على العوام وربما على بعض 

.  الخواّصِ

فهممو بهممذا  يحمماول قطممع الطريممق أمممام فممريقين مممن النمماِس قمموٌم يزعمممون أن 

النصمموص الشممرعية الممولي  يفعممل ممما يريممد وأنممه معصمموٌم مممن الخطمم  متجمماهلين 

الصريحة في هذا الموضوع، وقموٌم آخمرون يزعممون أن الواليمة شميء خمارج 

عن اتباع الشريعة في الظاهر والبابن وأنها ال تتحقق إال في من ظهرت علمى 

أيمديهم الخموارق واتصمفوا بمبعض الصمفات التممي لمم تمرد فمي كتماب هللا وال فممي 

بونا يدعو إلى االعتدال فمي كمل  سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وكان ابن

 األمور وير  أن العالم هو المتوسع في كل شيء يقول:

طا   ت  بَاع  ُمْفر   َوالَ تَُكن ف ي اال 
 

ن أَْقسَطا  طا  َولك   َوالَ ُمفَر  
 

ط ي ف ي األشيا يُْقس   َواْلعا لُم اَلَّذ 
 

طُ   ُل المْفرط َوالُمفَر    َوالَجاه 
 

لمماء شمنقيع اشمتغاالً بعلمم المنطمق، وحماول أن وكان ابن بونما ممن أكثمر ع

وٍلم   –يحسم الخالف الموجود بين أهل العلم في جوا  تعلمه واالشتغال به 

لصالح الجموا  فيمر  أن المنطمق الخمالص ممن شموا ب الشمبه الفلسمفية لميس  

 للمنطق: هالنفع الخالص الذي ال يخالطه ضرر البتة. قال في نظم إالفيه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بِِه النلبِيُّ   أهل العلم بقوله: حدصوبه أ (1) عُن ا ِبم  ق طب ب ر  ح   و  ليّ ٌم عكُسهُ الب تب أخب  و 

 ب دار إحياء التراث العربي بيروت. 357ص  8 جالقُرببي  (1)
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َمهُ النََّواو يفَإ ن تَقُْل حَ   رَّ
 

او ي  ي الرَّ  َواْبُن الصَّالَح  َوالُسيُوط 
 

يَحهْ  ح   َوَخصَّ ب اْلمقَالَة  الصَّ
 

ل  اْلقريَحهْ    َجَواَ هللاُ ل َكام 
 

 قُْلُت نَرى األْقواَل ذي الُمَخال فَهْ 
 

فَه   َمَحلَُّها َما َصنَّف اْلفاَلَ  
 

ا الَّذي َصنَّفَهُ َمْن أَْ لََما  أَمَّ
 

 ال بُ َّ أَْن يُْعلََم  نَ  اْلعُلَما 
 

 يشير إلى أن تعلم المنطق لرد الشبه فرض كفاية:

ُد َ لى أْهل  الُشبَهْ   َوَما ب ه  الرَّ
 

فَايٍة فتلك الَمرتَبَهْ    فَْرُض ك 
 

وال يسممتبعد العالمممة الشمميخ محمممد األمممين الشممنقيطي الجكنممي فممي كتابممه 

حمين يقمول: وقيمل: إن القمدر المذي يلمزم هذا القول  "آداب البحث والمناظرة"

 .(1)إلبطال شبه خصوم الحق فرض كفاية وليس ببعيد

أمما ممن الناحيممة الفقهيمة فمإن ابممن بونما، يمثمل الفقهمماء المتمسمكين بالمممذهب 

 وبالفروع ش نه في ٍل  ش ن الكثيرين من معاصريه ويقول في هذا المعنى:

 َوَ ال ُم الَوْقت  إ ذَا ُهَو اْ تَ لْ 
 

ْكر  َواْلَح يث  اَللَّ وأاََللْ   ب الذ  
(1) 

 

ت )وموقفممه هممذا متلِفممق مممع موقممف كبممار أصممحابه. فالشمميخ سمميدي عبممدهللا 

 وهو من كبار تالمذته يقول في مراقي السعود: هن(1233

 َمن لَّْم يَُكن ُمْجته  ا  فَاْلعََملُ 
 

ا يُْحَظل  مَّ ْنهُ بَمعنَى النَّص   م  م 
(2) 

 

 خر:ويقول في موضع آ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر مطابع ابن تيمية بالقاهرة بدون تاريخ ونظم  – 4داب البحث والمناظرة القسم الثاني ص آ (1)

 المنطق البن بونا )مخطوبة(.

)سليم( صوبه أحد بلبة العلم المعاصرين وهو الشيخ سيدي محمد بن محمد المصطفى الملقب  (1)

 -بقوله:

ت ِدل قبِم إٍ ا ل مب ي سب ِالُم البو  ع  لب  و  أ ض  لل و  ديث ض  البح   بِالذكبر و 

 وقد صوب العالمة عبدهللا بن اإلمام هذا البيم بقوله: (2)

ت ِهداً ف لبي عت ِمدب  ن للم ي ُكن ُمجب ت ِهدب  م  ِل ُمجب  في ق فبِوِه النلصل ِلق وب

ُحجل  هب صيرب    ِليقفُو النلصل ع لى ة  ُمنِيننة  ظ  ننننو   رهب نننن  اِهر 
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 والُمجَمُع اْلَْيوَ  َ لَْيه  اأْلَْربَعَهْ 
 

َها اْلجمي ُع َمنعهْ    وقَْفُو َغْير 
 

دُ  ي اْلُمَج    م  ىَ  اْلفَاط   َحتَى يَج 
 

 (3)ديَن الُه ى ألَنَّهُ ُمْجتَه  ُ  
 

وظل هذا االتجاه يشكل أْلبيمة فمي األوسماب الفقهيمة الشمنقيطية ردحماً ممن 

ممُل فتمم رة مممن وجممود علممماء يممذهبون إلممى وجمموب األخممذ الممزمن مممع أنممه لممم ت خب

لألحكممام مممن الكتمماب والسممنة عنممد القممدرة علممى ٍلمم  ومممع مراعمماة الدمموابع 

المعروفة، وهمو االتجماه المذي تتبنماه األجيمال الصماعدة ممن بمالب العلمم فمي 

 الوقم الحاضر.

أمما ممن ناحيمة المعتقمد فمابن بونمما أشمعري متممرس مشمتغل بنشمر المممذهب 

عا عنه معتبرا إياه مذهب الحمق وقمد اعتممد فمي نظممه الوسميلة األشعري مداف

علممى المممذهب األشممعري وعلممى كتممب السنوسممي خاصممة يقممول فممي مقدمممة 

 "الوسيلة":

يف   َ  الشَّر   نَْظما  حوى قََوا  
 

ي ف  ي الظَّر   ُمَحمَّ   السَّنُو  
 

ْصُت فيه َما َحَوتْهُ الصُّْغرى  لخَّ
 

مْ   ْمن  ُوْ َطاهللاُ َوال   ن  اْلُكْبرىَمْع ال 
 

وهذا المذهب أيداً هو المذي كمان سما داً فمي األوسماب الشمنقيطية ممع وجمود 

مدرسة سلفية في المعتقد يمثلها علماء ومدارس منتشمرة فمي أنحماء المبالد ولهما 

 جذور عميقة في المجتمع.

 :(1)مؤلفاته العلمية وبعض أشعارهللامؤلفاته العلمية وبعض أشعارهللا

بهمما فممي علممم اللغممة لقممد ألممف العالمممة المختممار بممن بونمما مؤلفممات جليلممة أْل

 العربية والمنطق وعلم الكالم واألصول.

 وهذه ال حة بمؤلفاته:

 خمسمما ة وألمف بيممن نظم جمع الجواممع المسمّمى مبلم  المم مول يبلم : 1

 يقول فيه:

  ميته بمبلغ اْلَمأُْمول  
 

  لى القوا   من األصول 
 

 ن درر األصول: وهو الذي نقوم اآلن بتحقيقه.2

 دة في التوحيد يقول في مقدمتها:ن وسيلة السعا3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .463وص  401مراقي السعود إلى مراقي السعود ص  (3)

 .176ص  ومكانة أصول الفقه ،141فتح الشكور ص  177ص  الوسيع (1)
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يَلةَ السَّعَاَدهللاْ  ْيتَها َو    َ مَّ
 

َ تَض     (1)َن الشََّهاَدهللاْ مَ ف ي نَْشر َما
 

وقممد شممرحها العالمممة الجليممل: عبممدالقادر بممن محمممد سممالم المجلسممي شممرحاً 

 سماه المباحث الجليلة "مخطوب" كما شرحها آخرون.

 .*ن المطول في علم المنطق4

 ي حل مشكالت المنطق )متوسع(.ن المحقق ف5

 .*ن المختصر في المنطق6

 ن مقدمة نحوية منظومة.7

 ن القواعد الفقهية توجد منه نسخة مصورة في المعهد العالي.8

 ن نظم التلخيص في البيان.9

ن الجامع بين التسهيل والخالصة المانع من الحشو والخصاصمة، وهمو 10

حمرار  اد فيممه حمموالي ألممف مممن أنفممع ممما ألفممه وهممو نظمممهُ المعممروف بمماال

وأربعما ة بيم على ألفية ابن مال ، ممع بعمض التعليقمات المفيمدة، والشمواهد 

من كالم العرب ويوصُف هذا الكتاب ب نه يورة منهجية في دراسة النحو فمي 

بمالد شممنقيع كلهمما وأصمبح المقممرر الوحيممد فمي الدراسممات النحويممة المتوسممطة 

بع هذا الكتماب فمي القماهرة فمي بدايمة القمرن والعليا في كافة المدارس. وقد ب

ومنذ ظهور همذا التم ليف النمافع وأهمل العلمم  (هن1313)الرابع عشر أي سنة 

في بالد شنقيع يتبارون في حفظه وكتابته والتعليق عليه، فقد بلغمم شمروحه 

والتعمماليق عليممه حسممب ابالعنمما اينممى عشممر شممرحاً لمجموعممة مممن العلممماء 

 ها:اللغويين البار ين من

ت )ن شرح سيدي محممد بمن سميد أحممد بمن اإلممام أحممد )حبمم( القمالوي 

 المسمى اختصار المواهب النحوية. (هن 1299

ن شرح موالي عبدالحفيظ ملم  المغمرب األسمبق المسممى: القمول المختمار 

 على األلفية واالحمرار.

ن عقمل الشموارد علمى شمرح الشمواهد للشميخ محممد بمن الغزالمي الشمقروي 

 .(هن1362ت )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هن 1168في وسع عمره إٍ توجد نسخة منها كتبم بتاريخ " الوسيلة  " ويظهر أن ابن بونا ألف (1)

 سنة. 52أي قبل موته بن 

 الشيخ محمد. بن ٍكرهما الشيخ محمد عبدالرحمن  *

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

12 

 ن اختصار أحمد بن حبم لشرح والده سيدي محمد بن حبم.

ت )نمم العممين الثممرة فيممما يخفممي مممن الطممرة محمممد مولممود بممي أحمممد فممال 

 .(هن1323

ن روض الحرون في توجيه خالفات برة ابن بونا عبمدالودود ممن عبمدهللا 

 .(هن186ت)األلفغي 

 ن شرح االحمرار لمحمد فال بن احمد فال التندْي.

 بن عبدهللا العلوي. أباهالشيخ ن شرح 

ت )نمم التنبيممه للشمميخ محمممد عممالي )مممع( بممن سمميد محمممد بممن سممعيد األلفغممي 

 .(هن1310

 ن شرح االحمرار لمحمد محمود بن احمد بن الهادي اللمتوني.

 .(هن1335)ن شرح لمرابع بن أحمد  يدان الجكني لالحمرار 

 ن شرح محمد سالم بن الشين انتابي.

 شعرهللا:شعرهللا:

نا قصا د شعرية في كثير من أْراض الشعر منهما را يتمه المشمهورة والبن بو

أنه أنش ها في التدرع إلى هللا تعمالى بعمد مما   روفي أوساب قبيلته ينشدونها، ويُ 

 أصابه داء عدال ظن أنه ميم بسببه ومطلع هذه القصيدة:

ُ  اْلبَرُّ   لك الحم  يَا هللا يالواح 
 

 رفََصل    لى من جا هللا الفتح والنص 
 

ي َكَشْفَت الضرَّ  ن  ب   الذيإل  ه 
 

 د ا  ونعم العب  إذ مسه الضر 
 

 بيتاً وأولها: 79وهي قصيدة بويلة، وله ميمية أخر  تبل  

 لك الحم  يا هللا يا بارئ النسم
 

 فََصل    لى المبعوث للعرب والعجم 
 

 وال أر  المقممام يسمممح بممإيراد أكثممر مممن هممذا مممن شممعره، لهممذا أكتفممي بهممذا

 القدر.
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  املبحث اخلامساملبحث اخلامس
 

  طالبه الذين تخرجوا من م ر ته:طالبه الذين تخرجوا من م ر ته:

إن محاولمممة حصمممر العلمممماء المممذين تخرجممموا ممممن مدرسمممة ابمممن بونممما ممممن 

الصممعوبة بمكممان ٍلمم  أن ابممن بونمما أحممد العلممماء الممذين وقفمموا أعمممارهم لنشممر 

العلوم النافعة ولمم يتركموا همذه المهممة ال فمي حمل وال فمي ترحمال حتمى إنهمم 

العيس مكاناً لنشر العلوم وتدريسها. كما أنه عاش عمراً مديمداً  اتخذوا ظهور

سممنة وال هممم لممه إال نشممر العلممم ومناقشممة العلممماء.  140فقممد بلمم  مممن العمممر 

وباإلضافة إلى هذا فللطالب انجذاب إليه ورْبة في بريقتمه التعليميمة يقمول 

قلميم صاحب الوسيع: ولما ظهر المختار ابمن بونما وانتشمر ٍكمره فمي ٍلم  اإل

ممن كمل وجهمة وأر  النماس الطريقمة النافعمة فمي  (1)صارت الناس ت نث اُل إليه

 التعليم.

 :(2)ومع هذا فسوف نحاول ٍكر بعض من تخرج على يده من المشاهير

ن أوالً: تفقه على يده مجدد العلوم في بالد شنقيع سيدي عبدهللا ابمن الحماج 

 .(هن1233ت )العلوم  إبراهيم العلوي صاحب الت،ليف النافعة في شتى

مؤلممف كتمماب  (هممن1277ت )نمم يانيمماً: محممنض بمماب ابممن عبيممد الممديماني 

 الميسر في الفقه وسلم الوصول إلى علم األصول وْيرهما.

صمماحب  ( 1209)ت نمم يالثمماً: عبممدهللا بممن الفقيممه الطالممب أحمممد القممالوي 

 .الت،ليف النافعة في شتى العلوم فقد أربم مؤلفاته على أربعين مؤلفا

: وهو من أجل (هن1243ت )ن رابعاً: ُحرمة ابن عبدالجليل العلوي 

ً بالعربية  وكانم له اليد الطولى في كل العلوم ، تالمذته وأكثرهم علما

 اللغوية والشرعية وكان وفيا لشيخه محبا له معترفا بفدله وفيه يقول:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بُّوا. : في القاموس (1)  تنايلوا إليه انص 

وتطور منهج التفسير في  56والحديث ورجاله ص  278والوسيع ص  2المواهب النحوية ص  (2)

 .9موريتانيا ص 
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ي ب نَا  فأنت أبو ُ ْذر  العَو يص  الَّذ 
 

 ونَهُ وتثلََّمانَبَا ُكلُّ فَْهٍم دُ  
 

يل بَْعَ  ُصعُوبَةٍ   فََمْن  هَّل التَّسه 
 

يَص ُدرا  ُمنَظَّما    َص التَّلخ   َوَمن لَخَّ
 

قا   ي   َمنط   وأَْغنى َ ن  الشَّْيخ السَّنُو  
 

يُ  تََكلَُّما  لم َكالٍ  َمْن يُر   َو  
 

ن ن خامساً: عبدهللا بن الفاضل المعمروف بمبال بمن مكبمد الشمقروي وهمو مم

 .(هن1273ت )مشاهير علماء اللغة وله كتاب في معاني القرآن الكريم 

( اليعقموبي"  بلملل ن سادساً: محمد بمن حبيمب هللا المعمروف بمن "المجيمدري بمن )ح 

 تقريباً وهو الذي جرت بينه معه المخاصمات الشهيرة. (هن 1206ت )

المذي شمذ ممن  وهو هن( 1209ت )ن سابعاً: سيدي عبدهللا بن الفاضل اليعقوبي 

اليعقوبيين في مناصرتهم للمجيدري فقد ظل مناصراً لشميخه ورد علمى ابمن عممه 

 رداً عنيفاً.

ن يامنا: الشيخ فحفو واسمه عبدالرحمن بن المختار بن الحبيب المسومي: وهو 

من أكثر بالبه مال مة له وكان يحظى بمنزلمة عظيممة عنمده وهمو صماحب نكتمة 

امة وتمرو  حكايمات كثيمرة دارت بينمه وبمين شميخه مستملحة، مع الجدية واالستق

تممدل علممى ارتفمماع الكلفممة بينهممما والمحبممة العميقممة المتبادلممة بينهممما، وفممي نهايممة 

المطاف نال التلميمذ ممن شميخه تزكيمة يمينمة وينماء عطمراً، وٍلم  فمي بيتمين علمى 

  سبيل المداعبة وهما:

ني اق َصات  إلى  م   َحلَْفُت ب َرب   الرَّ
 

 فَاَق َهذا العَْصَر ُكلَّهُم فَْحفُو لَقَ ْ  
 

َراَية   ْلما  ونَْحَوا  د   فَفَاقَُهُم   
 

 (1)َوَ اَد َ لى ذا أنَّه لَْم يُكُن يَْحفُو 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يقولون للشخص  ، و)يحفو( كلمة عامية عند الشناقطة:ةييشير إلى أنه صاحب فكاهة وأريح (1)

اِف( ولعل ٍل  م خوٍ مما جاء في كتب اللغة: حافى الرجل محافاة ماراه  الكئيب الجافي )ح 

 –لسان العرب مادة حفا  –من كل خير يحفوه حفواً منعه  ونا عه في الكالم أو من قولهم: حفاةُ 

والمسومي:  .278وانظر الوسيع ص  –رحمه هللا  –واألبيات من رواية أستاٍنا باب بن  يدان 

 نسبة إلى مسومة قبيلة مشتهرة بالعلم والفدل والصالح.
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  املبحث السادساملبحث السادس
  خالفه مع بعض  لما   صرهللا:خالفه مع بعض  لما   صرهللا:

لقممد وقعممم معممارك فكريممة بممين ابممن بونمما وبممين بعممض علممماء عصممره سممببها 

 منهج التربوي والفكري.بعض الخالفات في العقيدة وال

بلمممل  ومممن أبمممر  هممذه المعمممارك مممما دار بينممه وبمممين تلميمممذه المجيممدري بمممن ح 

 اليعقوبي الذي شنع عليه شيخه ورماه بالبدعة فيقول المجيدري:

يا  لََما َكاَن الصَّوابْ   لَْو ُكنُت ب ْ   
 

تَابْ   َحاُح َوالك  يُث الص   ن ي اأْلََحاد     
 

ن قمد تتلممذوا علمى ابمن بونما يلتمه ممع أنل اليعقموبييوقد انتصرت للمجيدري قب

ابمممنهم علمممى حسممماب شممميخهم ولمممم يشمممذ ممممن اليعقممموبيين عمممن نصمممرة فنصمممروا 

همن المذي ناصمر شميخه بمن 1209المجيدري ْيمر سميدي عبمدهللا بمن الفاضمل ت

 بونا ورد على ابن عمه ردلا عنيفاً ومما خابب به المختار اليعقوبيين قوله:

 آَل يَْعقُوَب َواْذُكروا فاَلَ تُن كُروني
 

 لَيَال َي أَْجلُوَما َ لَى النَّاس أَْظلََما 
 

ل نُكُم ُكلَّ َ اط   َوحين أَُحل  ي م 
 

دي ُكلَّ أْهيَما...إلخ  ى َوأَْ قى بَار   بُ ر  
 

  وهي قصيدة بويلة:

جيتممه الشممهيرة يعمهممم فيهمما  واسممتمر الصممراع بممين الفممريقين حتلممى رممماهم ب ُحب

 هن يقول في مطلعها:1243ابن أحمد الجواد ت  ويخص مولود

 أَُحاجيَك َهذَا النُُّور قْل َما ُوُجوُدهللاُ 
 

ي يَتْلُو َويقَرأ ب اْلفَم     ب ْقل   الَّذ 
 

 حتّى يقول فيها:
 َ ني ي إْن َحاَجْيتُهُ َوأَجْبتُهُ 

 

 قُول َويَْفَهم   ني َما أَولَْم يَْ ر   
 

رُ   ني ب ه  فََما ذَا َ سى يَْوما  يُنَاظ 
 

ي   ويُْجعَُل أَْهال  أْن يكُون ُمَكل  م 
 

تُمب  ُْلبب  وقد ألغزلهم هذا اللغز وقال لهم: إن أجبتموه كفرتم وإن سكتم 

إِنب ُكنلما وأبالوا الشقاق يم استسمحوه بعد ٍل  وقالوا لمه:  ن ما و  ل يب ُ ع  ك   ل ِ ل ق مدب آي مر  ت ماهل

مماِبئِين   اِحِمين  ال ت  فق ممال  لهممم:  ل خ  ممُم الممرل ح  ُهممو  أ رب ُ ل ُكمممب و  ِفممُر  ل م  ي غب ي مموب ل مميبُكُم الب  ثبِريممب  ع 

  .(1)[92-91يوسف: ]

همن فهمو أنمه كمان يشمدد 1226أما ما دار بينه وبين الشيخ سميدي المختمار الكنتمي ت 

ر جذوة األنوا"النكير على الشيخ سيدي المختار الكنتي وقد ألف هذا األخير كتاباً سماه 

. وهمو كتماب يتدممن رداً علمى مما أنكمره ابمن بونما علمى "في الرد عمن أوليماء المرحمن

الكنتي من القول بظاهرة السلب وللمختار فمي ٍلم  وقمد بلغمه أن الشميخ سميدي المختمار 

 قال أنه سيسلبه:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .45والتفسير والمفسرون ص  ،279أدباء شنقيع ص  راجمالوسيع في ت (1)
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َطا  أََ يََّ نَا الْمَختَاَر الَ تَُك ُمْفر 
 

طَ   ْل َوأقس   اوإ يَّاَ  َو التَّْفري َط واْ   
 

 وكونُك ذا َمال  وَجاهللٍا وُرتْبَةٍ 
 

  َ  َ لَْت ف ي قُلُوب  الناس  لَم يَْمنع  الَخطا
 

َ  لْم يَكنُ  ْكر   وَكْون َي لَْم أُْذَكْر، َكذ 
 

ان ح  اْلعَطاَ   ن مَّ  ل يَْمنَعني التوفيَق م 
 

 أَتَْسلبُن ي وهللا َما َشاَ  ُمثْب ت  
 

َطا  َك ُمفر  يم نَْفس   إذا  أنت في تعظ 
 

 .(2)يم بعد ٍل  صارت بينهما مكاتبات ومالبفات

  املبحث السابعاملبحث السابع
  

  وفاته وأقوال العلما  فيه:وفاته وأقوال العلما  فيه:

همن واألول  1230همن وقيمل  1220لقد توفي ابمن بونما علمى األرجمح سمنة 

سنةً وعلى هذا يكمون تماريخ  140أصح بعد أن عاش عمراً مديداً ال يقل عن 

تؤكمد أنمه ممن المعممرين وقمد همن كمما تقمدم وكمل الروايمات  1080ميالده همو 

صدر األستاٍ محمد عبدالرحمن بن الشيخ محمد نظمه للمعمرين الشنقيطيين 

 بالعالمة ابن بونا قال:

رُونَا  َوقُْطُر نَالَهُ ُمعَم  
 

ْنُهم فقيُ  النَّْحو نَْجل بُونَا   م 
 

ع  َواْلقَوا       ُمَؤل  ُف اْلَجام 
 

 وُمْبل غ  الَمأُْمول والعَقَائ     
 

 َوُدَرر  األُُصول  َوالُمحقق
 

ق    ْلم  الْمنط   ف ي َحل   ُمشكالت   
 

غار  والمقَ  مةْ   وتحفة الص  
 

َن النَّْحو  لَنَا قَْ  قَ ََّمهْ   َما م   م 
 

 ومْوتُهَ َكاَنْت ب عا  شْكر
 

ن نجو  اْلف ْكر     إْذ َغاَب نَْجم  م 
 

ينَا ر تْسعة  وأَْربَع   َ مَّ
 

ائَةَ ور      (1)ق البَن ينَاَوم 
 

ر تسعة وأربعين وما مة همذا أحمد 1220قوله عام "شكر" أي  هن وقوله عمل

األقمموال والقممول الصممحيح أنممه عمممر ما ممة وأربعممين فقممع كممما تقممدم بيممان ٍلمم . 

وقوله ور ق البنينا إشمارة إلمى مما يُقماُل ِممن  أن اببمن بُون ما ولمد لمه بعمد أن بلم  

 ما ة سنة، وهللا تعالى أعلم

أينممى كثيممر مممن أهممل العلممم عليممه أقمموال العلممماء فيممه فهممي كثيممرة فقممد أممما 

ن عتُممموه بمممالنعوت الجليلمممة واألوصممماف  وخصممموه، بعبمممارات التبجيمممل والتقمممدير و 

 الجميلة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .288المرجع السابق ص  (2)

 عمرين الشنقيطيين للشيخ محمد عبدالرحمن بن الشيخ محمد )مخطوبة(.منظم ال (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

17 

 وهذه نبذة يسيرة اخترناها من أقاويل أهل العلم الذين جاءو بعده.

مل  المغمرب أوالً: كلمة الفقيه األديب موالي عبدالحفيظ ابن موالي الحسن 

هممن يقممول فممي مقدمتممه لكتابممه: " القممول المختممار علممى األلفيممة 1356األسممبق: ت 

واالحمممرار".. وبعممد فهممذا شممرح لطيممف وضممعته لنفسممي وللقاصممرين مممن أبنمماء 

جنسي على ألفيمة ابمن مالم  وعلمى الحممرة المنسموبة لسميدي المختمار ابمن بونما 

علمى منطوقهما والمفهموم،  العالم بكل الفنون ممن أعطمى مفماتيح العلموم، وابلمع

 .(1)الزاهد المتورع الناصح...

الوسيع في تراجم أدباء شمنقيع " " يانياً: يقول عنه أحمد بن األمين صاحب 

ق  بحلممى علمممه كممل عابممل، ووردت همميُم الرجممال  الل ممه  تمماج العلمموم الممذي ب ممول

لمه عليمه الفدمل الجزيم ل، فصدر عنه كلهم وهو ناهل، وال يوجد عالم بعده إالو 

 .(2)بما استفاد من مصنفاته، وتلقى من مسنداته

يالثمماً: يقممول عنممه العالمممة سمميدي محمممد ابممن حبممم القممالوي الشممنقيطي ت 

هممن فممي مقدمممة كتابممه: اختصممار المواهممب النحويممة.. العالمممة المختممار 1299

ولدبونا الجكني نسبة إلى قبيلمة ممن الشمناقطة يقمال لهما تجكانمم منسموبة إلمى 

هي أعظم قبيلة من الشناقطة وأكثرهم علماً وهمو بمين العلمماء جاكر األبر.. و

كالبممدربين نجمموم السممماء ممما نيممل فممي قطممره نحممو وال أصممول وال بيممان، وال 

، إال منه باللسان أو البنان. ن انب  توحيد وال منطق يحويه الج 

ت فقلممه  بممه سمميدي عبممدهللا بممن الحمماج إبممراهيم وحرمممة بممن عبممدالجليل وبُممالل 

 وْيرهم.الشقروي 

 .(1)وكان سبباً لنشر العلم في تل  البالد من الحواضر والبواد

همن 1337رابعاً: يقول عنه العالمة عبدالقادر بن محمد سمالم المجلسمي ت 

 في مقدمة شرحه لوسيلة السعادة، المسمى: المباحث الجليلة:

الشممميخ الجكنمممي األجمممل، والحبمممر الفهاممممة المحقمممق األحفمممل، ومقلمممداً جيمممد 

 ... إلخ.(2)من سموب الللئالي المختار المتمات

 هن في كتابه فتح الشكور. 1218خامساً: يقول عنه البارتيلي ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/277ي األعالم للزركلي انظر ترجمة موالي عبدالحفيظ ف (1)

 .277الوسيع في تراجم أدباء شنقيع هن  (2)

 ب حجرية فاس المغرب. 2اختصار المواهب النحوية ص  (1)

 (.2المباحث الجليلة على شرح الوسيلة مخطوبة اللوحة رقم ) (2)
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كان نحوياً بيانياً منطقياً مدرساً لعلوم العربيمة والمعقمول ياقمب المذهن جيمد 

ً  ،النظر  ، شاعراً ، أديباً  ، سريع الرجوع إلى الحق ، بذوالً لانصاف ، نجيبا

 .(1)كثير اإلنكار على البدع ، في الشعر فا قا ، محبوبا

وأقوال أهل العلم فيمه ْيمر مما تقمدم كثيمرة لكننما اقتصمرنا علمى همذا القمدر 

 مخافة التطويل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .140فتح الشكور للبارتيلي ص  (1)
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  يف الكتاب ويشتمل على املباحث التاليةيف الكتاب ويشتمل على املباحث التالية

 

  املبحث األولاملبحث األول
  

  ا م الكتاب ونسبته لمؤلفتها م الكتاب ونسبته لمؤلفته

 ن اسمه: "درر األصول".اتفق كل من ت عرض  لهذا الكتاب بالذكر على أ

 والناظم يقول في النظم:

ْيتُهُ ب ُ َرر  األُُصول    َ مَّ
 

 ُمَرت  با  لَهُ َ لى فَُصول   
 

كما اتفق كل ممن تكلمم عليمه علمى أن مؤلفمه همو العالممة المختمار بمن بونما 

 الجكني الشنقيطي.

رحممه  (1)ن وممن قطمع بنسمبته لمه العالممة محممد يحمي بمن الشميخ الحسمين

 .هللا

 حفظه هللا. (2)ن والعالمة عثمان بن الشيخ أحمد أبي المعالي

ن واألستاٍ الجليل محمد عبدالرحمن بن الشيخ محممد حفظمه هللا فمي نظممه 

 .(1)للمعمرين

نمممم وقممممد أصممممدرت إدارة التوجيممممه اإلسممممالمي بممممو ارة الثقافممممة والتوجيممممه 

 اإلسالمي وييقة رسمية تثبم فيها نسبة الكتاب لمؤلفه.

ة التي عليهما تعليمق كتبهما أحمد أحفماد المؤلمف وهمي صمادرة ممن ن والنسخ

الفقيه محمد يحيى بمن عبمدهللا بمن اإلممام حفظمه هللا وهمو يقطمع بنسمبة الكتماب 

وال ، لمؤلفمه، وكمل النسممخ األخمر  تنسممب الكتماب للعالممة المختممار بمن بونمما 

ل ُم أحدٌ ممن تعرض لهذا الكتاب نسبه لغيمره، وهمذا يكفمي فمي يبموت نسمبته  يُعب

 له.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .177مكانة أصول الفقه في المحاظر الموريتانية ص  (1)

 .148الفكر األصولي عند علماء شنقيع ص  (2)

 نظم المعمرين الشنقيطيين مخطوب. (1)
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  املبحث الثانياملبحث الثاني
  موضوعات الكتابموضوعات الكتاب

 

هذا النظم يبل  يمانية وعشرين وأربع ما ة بيم من الرجز قسم إلى مقدمة 

 وفصول وخاتمة.

فالمقدمة تعرض فيها لحمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا وسبب 

ً  17ت ليفه للكتاب وشملم....................................   بيتا

ً وموضوعه ل األولل األولالفصالفص :  تعرض فيه لتعريف أصول الفقه مدافا

واستمداده ومادته والحكم الشرعي وأقسامه وتعريف 

ً  20الفقه وٍل  في...............................   بيتا

: تعرض فيه للعلم وتقسيمه إلى ضروري ونظري والجهل الفصل الثانيالفصل الثاني

وتقسيمه إلى بسيع ومركب وٍل  

ً  15............................ في..............  بيتا

: تعرض فيه للنظر والدليل والتصديق، وبعض أنواع الفصل الثالثالفصل الثالث

ً  12اإلسناد التصديقي كالظن، والش  والوهم......   بيتا

تعرض فيه لالعتقاد وتقسيمه إلى صحيح وفاسد وتعريف : الفصل الرابعالفصل الرابع

 والمداف أصول الفقه من ْير اعتبار المداف

 أبيات 9....................................... إليه..

: تعريف الكالم وانقسامه إلى بلب أو خبر وإلى حقيقة الفصل الخامسالفصل الخامس

أو مجا  يم ٍكر أنواع الحقا ق: الشرعية، العرفية، 

وانقسام المجا   –اللغوية، يم تعرض المجا  وعال قه 

ً بيت 17إلى جلي وخفي..............................   ا

: تعرض فيه لمعاني الحروف وهو أبول هذه الفصول الفصل السادسالفصل السادس

على اإلبالق، وفيه فوا د جليلة وقد توسع فيه الناظم 

ً  65كثيراً وٍل  في..............................   بيتا

: تعممرض فيممه لألمممر وممما يقتدمميه وممما ال يقتدمميه وبعممض الفصاال السااابعالفصاال السااابع

ً  12............. مباحثه...........................  بيتا

 أبيات 5: فيمن يتناوله الخطاب ومن ال يتناوله......... الفصل الثامنالفصل الثامن
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 أبيات 3: في تعريف النهى............................ الفصل التا عالفصل التا ع

 أبيات 6: في تعريف المفهوم وأنواع المفاهيم.......... الفصل العاشرالفصل العاشر

ً  13مباحثه........  : في تعريف العام وبعضالفصل الحادي  شرالفصل الحادي  شر  بيتا

: فممي تعريممف التخصمميص وتقسمميم المخصممص إلممى الفصاال الثاااني  شاارالفصاال الثاااني  شاار

ً  19متصل أو منفصل......................   بيتا

: في تعريف المطلق والمقيد وحكميهما والكالم على الفصل الثالـث  شـرالفصل الثالـث  شـر

 أبيات 9حمل المطلق على المقيد........ 

والمجمممممممممل والظمممممممماهر : فممممممممي المبممممممممين الفصاااااااال الرابـااااااااـع  شاااااااارالفصاااااااال الرابـااااااااـع  شاااااااار

ً  11والمؤول...........................   بيتا

: في عصمنة النبني صلنى هللا علينه وسلنم وداللة الفصل الخامـس  شرالفصل الخامـس  شر

ً  14فعلنه وتقرينره...   بيتا

: في ت سيه صلى هللا عليه وسلم بشرع من الفصل السادس  شرالفصل السادس  شر

 أبيات 4قبله............................... 

ً  16: في تعريف النسخ وأحكامه........... لسابـع  شرلسابـع  شرالفصل االفصل ا  بيتا

ً  12: في التعارض والتراجيح.............. الفصل الثامـن  شرالفصل الثامـن  شر  بيتا

ً  16: في اإلجماع وأقسامه................. الفصل التا ـع  شرالفصل التا ـع  شر  بيتا

ً  34: في تعريف الخبر وأقسامه........... الفصل العشـــرونالفصل العشـــرون  بيتا

ً  13: في كيفية الرواية ومراتبها........ والعشرونوالعشرونالفصل الحادي الفصل الحادي   بيتا

: فنني تعريننف القنياس لغنة وعرفناً وأقسامه الفصل الثاني والعشرونالفصل الثاني والعشرون

ً  17وبعض مباحثنه..........   بيتا

: فممممممي القمممممموادح وهممممممو أقصممممممر هممممممذه الفصاااااال الثالااااااث والعشاااااارونالفصاااااال الثالااااااث والعشاااااارون

 الفصول.............................. بيتان

: فممممي حكممممم األشممممياء قبممممل ورود الشممممرع عشاااارونعشاااارونالفصاااال الرابااااع والالفصاااال الرابااااع وال

 أبيات 4وبعده........................ 

ً  16: في الترجيح..................... الفصل الخامس والعشرونالفصل الخامس والعشرون  بيتا

 أبيات 9: في تعريف االجتهاد............ الفصل السادس والعشرونالفصل السادس والعشرون

 أبيات 10: في وقم االجتهاد والتصويب..... الفصل السابع والعشرونالفصل السابع والعشرون

 أبيات 9: في االستفتاء والمفتي............. الفصل الثامن والعشرونالفصل الثامن والعشرون

 أبيات 8: في أدلة مشروعية األحكام........ الفصل التا ع والعشرونالفصل التا ع والعشرون

: فممي تصممرفات الفصاال الثالوااـونالفصاال الثالوااـون أبيات 5المكلفين في األعيان........ 
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 أبيات 6 ...............................................خاتمة الكتابخاتمة الكتاب

فهذه المنظومة تدمنم مقدمة وياليين فصالً وخاتمة، وهذه الفصول 

ومن بين هذه  ا ،متفاوتة في حجمها بحسب الموضوعات التي تعرضم له

الفصول فصول قصيرة جداً ومتوسطة وهي تغطي مباحث أصول الفقه 

 على بريقة المتكلمين ولكن بإيجا  شديد.
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  املبحث الثالثاملبحث الثالث
  هذا الكتابهذا الكتاب  مصادر املؤلف يفمصادر املؤلف يف

 

لم يتعرض الناظم لذكر المصادر التي اعتمد عليها في نظمه هذا ولم 

يفعل ما فعله تلميذه العالمة سيدي عبدهللا بن الحاج إبراهيم فيما بعد في 

 نظمه لمراقي السعود حيث ٍكر بعض مصادره في منظومته إٍ يقول:

ي      َواَلرْ  عــَهُ اْجت هـــَاد  ـَي األَْغــَواَر َمْع االْنَجاد  أَْنَهْيُت مـَا َجمَّ  بـ 

ا انطـــََوْت َ لَي ه ُكتُْ  الَمهَرهللاْ  مَّ ا أَفاَدن يــــ ه  َدْرُس البــََررهللا       م   ممَّ

ـح   ح  والتَّنقيـ  كالشَّــْرح  ل لتَّنقيـ 
واْلَجْمع        (1)

 (4)َوالتَّْلويـح (3)َواآليـَات   (2)

ْبـن  ُحلُولُـو ال عــامَطال عا  ال  ي تُْعجـُ  الُمَطال عَا       (5)الَّم   .(6)َمــَع َحَواش 

ع ْور وهو ما انخفض من األرض، قوله: ضربي: خوضي األْوار جم

 نجاد: جمع نجد وهو ما ارتفع ِمن األرض.األ

ومع ٍل  فبإمكاننا أن نعرف بعض المراجع التي اعتمد عليها ومن أهم 

 هذه المراجع:

فقد أخذ كثيراً من هذا  ،بن السبكي وشروحهن كتاب جمع الجوامع ال1

الكتاب وهذا ليس بمستغرب فعالقة ابن بونا بجمع الجوامع وييقة جداً فقد 

ِل  البم  ُمول خمسما ة وألف بيمنظمه في  م  ُمبب س مى هذ ا النلظب  يقول: ،و 

يتُه ب ُمْبل غ  اْلَمأُْمول    َ مَّ
 

َن األُُصول     َ لى اْلقَوا     م 
 

ي المالكي تنقيح الفصول لشهاب الدين القراف لمرجع الثاني: هو شرحن ا2

فقد أخذ منه مسا ل كثيرة وخاصة في باب العام والمفتي  (هن684ت )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرح تنقيح الفصول للقرافي. (1)

 .يجمع الجوامع البن السبك (2)

 البينات حاشية ابن قاسم العبادي على المحلي على جمع الجوامع. اآليات (3)

 در الشريعة الحنفي.صالتلويح لسعد الدين التفتا اني، شرح التنقيح ل (4)

 الالمعا أي الدياء الالمع شرح جمع الجوامع البن حلولو. (5)

 قوله مع حواشي تعجب المطالعا يقصد بهذه الحواشي: (6)

 ن حاشية ابن أبي شريف.   أ

 ن حاشية  كريا األنصاري. ب

 ن حاشية ناصر الدين اللقاني. ج

 .2/353البنود على مراقي السعود نشر  انظر ن حاشية شهاب الدين عميرة على المحلي د
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والمستفتي وأدلة مشروعية األحكام وتصرفات المكلفين في األعيان وأماكن 

 أخر ، وهذان المرجعان، هما أهم ما اعتمد عليه ابن بونا في نظمه.

لامام الغزالي فقد استقى منه بعض  ىلمرجع الثالث: المستصفن ا3

المعلومات ويظهر ٍل  في المقدمة التي تحدث فيها عن العلم وأهميته 

 وانقسامه إلى عقلي ونقلي... إلخ.

 ن أخذ من البرهان، إلمام الحرمين في أكثر من موضع.4

ا أخذ المعارف العقلية.كم ن أخذ من الرا ي في المحصول وخاصة في5

 هؤالء. من ْير
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  املبحث الرابعاملبحث الرابع
  وصف النسخوصف النسخ

 

 توجد نسخ متعددة من هذه المنظومة ومنها:

أ  ن نسخة بخع أحد أحفاد المؤلف وهو المختار ابن البوساتي ابن المختار 

ً لطيفاً، وب نها كاملة، وب نها  بن بونا وتتميز هذه النسخة ب ن معها شرحا

 محفوظة عند أحفاد المؤلف.

وعدد  31سطراً إلى  30صفحة، ومسطرتها  34النسخة في تقع هذه 

كلمة هذا في الغالب توجد بعض  12كلمات إلى  10الكلمات في السطر من 

األخطاء بهذه النسخة ولكنها ليسم فاحشة، ولم نجد نسخة أخر  من هذا 

النظم. معها شرح ْير هذه النسخة، مع شدة البحث والتنقيب، وقد حصلم 

المخطوبة من ابن عم المؤلف األستاٍ الفقيه الفاضل  على صورة من هذه

 األصولي يحّي عبدهللا بن اإلمام حفظه هللا.

 ولما لهذه النسخة من أهمية جعلتها أصال ورمزت لها بِن)أ(.

ب ن نسخة العالمة عثمان بن الشيخ أحمد أبي المعالي وتقع هذه النسخة 

بيتاً، ورمزت لها بن  424صفحة من القطع الصغير وعدد أبياتها  33في 

 )ب( وقد حصلم على صورة من هذه المخطوبة من الشيخ عثمان نفسه.

ج ن النسخة الثالثة: حصلم عليها من اإلمارات العربية المتحدة بواسطة 

األخ سليمان بن  يدان وفيها بعض األخطاء وتنقصها بعض اآليات 

 ورمزت لها بن)ج( وتوجد نسخ أخر :

الثالث المتقدمة ألن باقي النسخ ال توجد بها فروق ولكنني اكتفيم بالنسخ 

 معها حسب ما يبم عندي فال فا دة من تثبيتها.
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  املبحث اخلامساملبحث اخلامس
  عملي يف التحقيقعملي يف التحقيق

 

لقد اتبعم في تحقيقي لهذه المنظومة برق التحقيق الم لوفة ولذل  قمم 

 بعمل ما يلي:

ف يبم في  ن قابلم بين النسخ الثالث المتقدمة وأيبم الفروق بينها،1

األصل ما رأيته صواباً، ووضعم النسخ األخر  في الهامش، وما كان من 

 باب الخط  المحض تركته.

 ن ضبطم نص المنظومة بالشكل لتسهل قراءته بشكل صحيح.2

ن رقمم أبيات المنظومة ترقيما متسلسالً حتى ال تختلع باألبيات التي 3

 ترد لالستشهاد بها.

وجعلم أرقامها وأسماء السور داخل النص،  ن رقمم اآليات القرآنية4

ِن الللببِس.  أل مب

جم األحاديث النبوية الشريفة، ووضعم ٍل  في الهامش.5  ن خرل

 ن ترجمم لألعالم الواردة في الكتاب ترجمة موجزة.6

ن علقم على بعض المسا ل العلمية تعليقات خفيفة في الغالب وربما 7

   كله. حسب الحاجة.علقم تعليقات بويلة شيئاً ما وٍل

ن المؤلف لم يعلق على المقدمة وقد رأيم من المفيد التعليق عليها 8

ً يبين المراد منها، وهو بمثابة تكملة لعمل المؤلف،  ً خفيفا فشرحتها شرحا

ووضعم هذا الشرح في الهامش ليتبين الفرق بينه وبين شرح المؤلف 

 لمنظومته.

ى ظالالً على بحوث الكتاب ن وضعم فهارس للموضوعات العلمية تلق9

 والمسا ل الواردة فيه.

ن وأخيراً وضعم قا مة ب سماء المراجع التي اعتمدت عليها في 10

 تحقيق هذا الكتاب.
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  )اجلزء الثاني النَّص حمققًا()اجلزء الثاني النَّص حمققًا(

 قال العالمة املختار بن بونا اجلكين:

 الذي ال ُتْحصى اْلَحْمُد هلل 1
 

  ُتْتَقْصَصىآالُؤُه َعّدًا َواَل 
 

 َوَما َلَها َقْصٌر َعلى َزَماِن 2
 

 ُمَعيٍَّن َواَل َعلى َمَكاِن 
 

 َحْمدًا ُيَواِفي ُكلََّما َتَزاَيدا 3
 

 ِمْنَها وَيْتَقنِزل َما َتَصاَعَدا 
 

ُثمَّ َعلى َأْعَظِم َهاِتيَك النَِّعْم 4
(1) 

 

 ِمن الِذي جاَد ِبَها َعَلْى اأُلَمْم 
 

 َصالٍة َوَسالٍم ِعندُهَأْوفى  5 
 

 َواأَلْصَحاِب ُطرًا َبْعَدُه َواآلِل 
 

وأتى بالالم إلفادة االستحقاق هلل  –ابتدأ املؤلف باحلمد وهو الثناء باجلميل على اجلميل 

وأكد ذلك بالوصف: الذي ال حتصى، أي حتسب، آالؤه أي نعمه، وعّدا متييز حمول عن 

ها، أو ال حيصى أحٌد عدَّها، وال تستقصى: أي ال تبلغ الفاعل أو املفعول أي ال ُيحصى عّد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسخة ج "من الذي جاء بها إلى األمم". (1)
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غايتها وال نهايتها. ومن خصائص نعمه تعاىل أنها ال تقتصر على زمان وال مكان بل باقية 

 ببقاء الدنيا، والربزخ، واألخرى، فهي غري متناهية لعدم تناهي احلياة األخروية.

  محدًا، يوا ي أي ىلامحدًا: مصدر منصوب بفعله احملذوف أي أمحدُه تع

 

 يقابل كلما تزايد أي جتدد منها، ويتسبب  ي نزول ما ارتفع منها قال تعاىل: 

 

  َلِئْن َشَكْرُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم [ :7إبراهيم ]- ثم ثنى بالصالة والسالم على الرمحة 

والصمالة ممن  ملهداة، أعظم تلك النعم حممد صلى اهلل عليه وسلم، أوفى مبعنـى أ،، ا

أو  ، أقاربه المؤمنمون ممن بنمي هاشمم : هللا الرحمة المقرونة بالتعظيم، واآلل

 وال ت تي إال منكرة منصوبة هم وبنو المطلب، وبرا أي جميعاً حال

إلضمافة، أي بعبدُ ظرف في محل نصب مبني علمى الدمم النقطاعمه عمن ا

وهمو معرفمة المعلموم علمى مما همو  –بعدما تقمدم فماعلم أيهما الطالمب أن العلمم 

 أجل أي أعظم ما انتسب إليه ٍو العقل وخير ما اكتسبه. –عليه 

 

وينقسم إلى عقلمي وهمو ٍو فنمون متعمددة كمالمنطق وعلموم البالْمة. وإلمى 

 نقلي كعلوم الشرع والنحو والصرف واللغة.

قلممي والنقلممي وهممو أشممرف الصممنفين الشممتماله علممى وإلممى مركممب مممن الع

 محاسنهما.

 والمقصود بالمركب منهما هو: علم أصول الفقه اآلتي تعريفه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسخة )ب( ونعم المكتسب. (1)

 .3ص  1هذه األبيات معناها مقتبس من كالم الغزالي في مقدمة كتابه المستصفي ج  (2)

 ـ َوَبْعُد َفاْلِعْلُم َأَجلُّ ما انَقَتْب6
 

 (1)َمااْكُقِتْب ِإَلْيِه ُذو اللُّبِّ َوْخْيُر 
 

 ـ َفِمْنُه َعْصليٌّ َلُه ُفُنوُن7
 

 َوِمْنُه َنْصليٌّ َوَماَيُكوُن 
 

 ـ ُمَركَّبًا ِمن َذْيِنَك النَّْوَعْين8
 

 َوَحاِئزًا ِلَشرِف الصِّـِنَفْيِن 
 

 ـ وْهَو أُصُوُل اْلِفصِه ِإْذ ُيْتَقْعَمُل9
 

 (2)َأْكَمل ِفيه ِكال الِعْلَمْين َفْهَو 
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 قال ابن جز  في تقريب الوصول، بعد أن ٍكر أن العلوم يالية أضرب:

علم عقلي، وعلمم نقلمي، وعلمم ي خمذ ممن العقمل والنقمل بطمرف، وهمو علمم 

المعقممول بممالمنقول وإن أقبممل علممى النظممر فممي  أصممول الفقممه الممذي امتممزج فيممه

الدليل والمدلول، وإنه لمنعم العمون علمى فهمم كتماب هللا وسمنة الرسمول صملى 

هللا عليممه وسمملم، وناهيمم  مممن علممم يرتقممي النمماظر فيممه عممن حدمميض رتبممة 

المقلدين إلى رفيع درجة المجتهدين، وأقل أحواله أن يعمرف وجموه التمرجيح 

 .(1)جوح ويميز بين الصحيح والسقيمفيفرق بين الراجح والمر

 ـ َوإ ْذ َرأْْيُت َمْيَل أَْهل  اْلعَْصر10
 

يََما ف ي الشْعر     لالْخت َصار   
 

َجزْ 11  ـ نَظْمُت لإل ْخَوان  في َهذَا الرَّ
 

ْن َ َو ْ   ن ذا  َما فيه َ َ اد م   م 
 

ْيتُهُ ب ُ َرر  األُُصول  12  ـ َ مَّ
 

 ول  ُمَرت  با  لَهُ َ لى فُصُ  
 

ٍكر أن الباعث على هذا النظم هو بلب بلسان الحال من أبناء  مانه إٍ 

رأ  ميلهم إلى المختصرات المنظومة، يم ٍكر أن لهم في هذا الرجز ما فيه 

 س د ادٌ وهو بالكسر ويفتح ما تس دل به الخللة، والعو  الفقر والحاجة.

شيئين وفي  والدرر اليواقيم، والفصول جمع فصل، وهو الحاجز بين

االصطالح، تمييز كل صنف وما يدخل تحته عن ْيره من األصناف وليس 

في هذا العنوان إبراء فقد وفق في حسن االختصار مع اإلحابة وجودة 

 الترتيب والتبويب.
 

فا  باْلعَْجز  َوالقُُصور  13  ـ ُمْعتَر 
 

َن األُُمور     ف يَما تَعاَطْيُت م 
 

ن َمل ٍك جَ 14  َواد  ـ َوَ ائال  م 
 

شاد     َ ْونا  َوإ ْلَهاما  إ لى الرَّ
 

 ـ َوأْن يَُّمنَّ ب اْلقَبُول  َمنا  15
 

ْنهُ  لى أَيَّة  َحاٍل ُكنَّا   م 
 

 ـ ويُْخل َص النية َواألَْفعَالَ 16
 

 َويُْصل َح األقْواَل واألَْحوالَ  
 

الَ 17  ـ بجاهللا خْير  ُمْرَ ٍل قَْ  أُْر  
 

 َو َّالَوَحق   ُكل   َمن ب ه  ت 
 

قوله معترفاً: حال من نظمُم. والعجز عدم القدرة على إيجاد المطلوب، 

 والقصور عدم بلوغ الغاية المطلوبة.

يم س ل المل  الجواد العون واإللهام إلى الرشاد، واإلعانة من هللا تسهيل 

الوصول للغاية، واإللهام: إنارة الفهم والفكر ويفسره األصوليون ب نه إيقاع 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين الشنقيطي تحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد األم –تقريب الوصول البن جزي  (1)

 ب أولى. 88ص 
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ي القلب يثلج الصدر من ْير استدالل يخص هللا به من شاء من عباده، شيء ف

. قال في مراقي (1)وهو ليس بحجة عند العلماء إال عند بعض الصوفيين

 السعود:

 أعنني بنه إلنهام األولنياء  ويننبنذ اإللنهام بالنعراء 

 قال في الشرح: لعدم يقة من ليس معصوماً بخوابره ، ألنه ال    

يسة الشيطان فيها؛ قال الشاٍلي: ضمنم لنا العصمة في الشريعة ولم ي من دس

تدمن لنا في الخوابر، وكذا من رأي النبي صلى هللا عليه وسلم في النوم 

يم س ل هللا القبول المطلق واإلخالص  (2)ي مره، وينهاه، ال يجو  اعتماده...الخ

 في النية واألفعال، وإصالح األقوال واألحوال.

 الواسطة في حصول المرْوب، والوسيلة الحاجة قال الشاعر: والوسيلة

 إن الرجال لهم إليك و يلة
 

لى وتخضبي   إن يخطبو  تََكحَّ
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب دار الكتاب العربي  51والتعريفات للجرجاني ص  576نثر الورود على مراقي السعود ص  (1)

 هن.1405أولى 

 .2/268نشر البنود  (2)
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  (1)فصل في تعريف أصول الفقه مدافاً وموضوعه واستمدادهفصل في تعريف أصول الفقه مدافاً وموضوعه واستمداده

 

 ـ األَْصُل َما يُْبنى َ لَْيه الشَّانُ 18
 

ْجَحانُ   ل يُل َوالرُّ  َوُ ْرف ا  ال َّ
 

يَهْ ـ َمْوالُ 19 لَّةُ السَّْمع   وُ ةُ األَد 
 

يهْ   ْن َحْيثَما تستْنبُط الشْر    م 
 

ْلُم ب َها20 ْنَها َوفَائ َ تُهُ اْلع   ـ م 
 

ها  ْن ُ لُو  فع   َويَْستَم  ُّ م 
 

لَُها اْلَكال ُ 21  ـ والوٍة أَوَّ
 

 واْلعََرب ية َكذَا األْحَكا ُ  
 

ً أو معقوالً )ما ي بنى عليه الش ن( ك صل )األصل( أي للشيء محسوسا

الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي برفها الثابم في األرض )وعرفاً( أي 

ً )الدليل( ك صول الفقه أي أدلته )والرجحان( كاألصل براءة  اصطالحا

 (2)الذمة، واألصل بقاء ما كان على ما كان، واألصل عدم المجا 

وارضه الذاتية )موضوعه( وموضوع كل علم ما يبحث في ٍل  العلم عن ع

كبدن اإلنسان لعلم الطب فعوارضه الذاتية الصحة والمرض )األدلة 

السمعية، من حيثما تستنبع الشرعية، منها( ألنه يبحث فيه عن عوارضها 

، ويتمس  بالعام في حياته صلى هللا عليه (3)الذاتية كقولهم األمر للوجوب

ا( أي األحكام ).. وفا دته العلم به (4)وسلم قبل البحث عن المخصص

الشرعية التي معرفتها وسيلة لنيل سعادة الدارين ومسا له مطالبهُ الجز ية 

التي يطلب اتباعها فيه كمسا ل األمر والنهي وْيرها )ويستمد من علوم 

فعها، يالية  أولها الكالم( أي التوحيد كمعرفة االعتقاد والدليل )والعربية( 

ية كالوجوب والتحريم والندب كمعاني الحروف و)كذا األحكام( الشرع

 .(1)والكراهة والجوا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الترجمة ساقطة من النسخة )أ(. (1)

 . 20انظر شرح تنقيح الفصول ص  (2)

 .58مراقي السعود ص  (3)

 .2/12بو إسحاق اإلسفرا يني انظر المحلي على جمع الجوامع أي اتفاقا كما قاله أ (4)

 .1/9اآلمدي   اإلحكام في أصول األحكام (1)
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َطاُب هللا  إن تعَلََّقا22  ـ َوْهَو خ 
 

 ب ف ْعل  َمن َكلَّفهُ ال ُمْطلَقَا 
 

 ـ تعلَُّق اْقتََضا  أْو تخيير أَو23
 َْ 

ْل َما َو ْوا   َواْلعٍ ل َهذين فََحص  
 

 ـ ومَّ ْهو َ ْبعة  ُوُجوب  نَْ بُ 24
 

ب  إ بَاَحة  َحظر     َهَ اَ  الرَّ
 

ة  فََسادُ 25 حَّ  ـ َكَراَهة وص 
 

 وَ  َّ قْو   وامنا  يَُزادُ  
 

َُ األَْولى26 ال ُم خ   ـ وْهو لََ ْيه 
 

يَف الَجمي ع يُتلى   َوهاََ  تعر 
 

، من حيث أنه مكلف (2))وهو( أي الحكم )خطاب هللا إن تعلقا، بفعل من كلفه(

ه وصفاته وٍات المكلف والجمادات، )ال مطلقاً( كخطاب هللا المتعلق بذات

[،      } وهللا ولقد 102كمدلول:} ال إله إال هو خالق كل شيء { ]األنعام: 

[،  } خلقكم 47[، } ويوم نسير الجبال { ]الكهف: 11خلقنكم { ]األعراف: 

[، )تعلق اقتداء( أو كراهة )أو تخيير( أي 96وما تعملون { ]الصافات: 

 ( كالشرب والسبب والمانعإباحة )أو( تكليف )وضع

 ما يلزم من عدمه العدم،  وال يلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته،  : فالشرب 

 ما يلزم. من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته،  :والسبب

ما يلزم من وجوده العدم وال يلزم من عدمه وجود وال عمدم لذاتمه ،   :والمانع  

ألنهمما ال تتوقفمان عليمه إٍ ال تكليمف إال ولمه   ) لهذين( أي االقتداء والتخييمر،

 شرب أو سبب أو مانع.

فخطاب الوضع أعم منه النفراده ب وقات الصالة والحيض مثالً، ومعنمى     

خطاب الوضع أن هللا تبارك وتعالى قال إٍا وقع همذا فمي الوجمود فماعلموا أنمي 

 حكمم بكذا، )فحصل ما وعوا(.

عة(: وجممموب، ونمممدب، وإباحمممة، وحظمممر، )يمممم همممو( أي خطممماب التكليمممف )سمممب

 وكراهة، وصحة، وفساد، و اد قوم خالف األولى وإلي  بيان الجميع مفصالً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .62ويتناول الفعل ما كان قلبياً كوجوب النية أو قولياً كتكبيرة اإلحرام، مراقي السعود ص  (2)
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ُ  الشر يُّ يُْجزى ب الثََّواب27  ـ فَالَواج 
 

لُهُ َوإن يَُ ْع فَباْلعقَابْ    فَا  
 

 ـ َواْلُمْستَح   َما ب ف ْعل ه يُثَابْ 28
 َْ 

قَابْ  َولَْيَس ف ي الت ْر   َ لَْيه    ْن     م 
 

قَابُ 29  ـ وم الُمبَاُح َما انتَفى اْلع 
 

 (1)ف ْعال  َوتَْركا  َ ْنهُ َوالثَوابُ  
 

 ـ وم الَحَراُ  َمن يََ ْع ممتثال30
 

 (2)يُثْ  ومن يفعله  ْم ا  ُمث  ال 
 

ُ  الَمْكُروهللا  ب اْمت ثَال  31  ـ وتَار 
 

 يُثْ  َومْن يَْفعَْلهُ ال يُبَال ي 
 

( أي الشيء من حيث وصفه بالوجوب، وليس هذا تعريفاً لحقيقته )فالواجب

إٍ ال يمكن تعريفه بكثرة أصناف الواجبات واختالف حقا قها، وإنما المقصود 

بيان الوصف الذي اشتركم فيه حتى صح صدق الواجب عليه، وٍل  ما ٍكره 

قال من الثواب على الفعل والعقاب على الترك، وهو أمر ال م للوجوب وكذا ي

في بقية األحكام )الشرعي يجز  بالثواب، فاعله( فدالً ال وجوباً )وإن يُد ع( 

أي يترك )فبالعقاب( يجز  ع دبالً ويكفي فيه وجوده واحد من العصاة أي 

الواجب: ما ٍم  (1)ومعنى يجز  بالعقاب يرتب العقاب على تركه وحد القرافي

 ً المندوب ما رجح فعله على ، والحرام ما ٍم فاعله شرعاً، و(2)تاركه شرعا

تركه شرعاً، والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعاً من ْير ٍم، والمباح ما 

استو  برفاه في نظر الشرع )والمستحب( من حيث وصفه بالندب )ما بفعله 

يثاب وليس في الترك عليه من عقاب، يم المباح ما انتفى العقاب. فعال وتركا 

تركه فخرج الحرام والمكروه )يم الحرام( من عنه والثواب( أي على فعله و

حيث وصفه بالحرمة )من يدع ممتثالً، يثب ومن يفعله عمداً مثالً( به أي 

 عوقب )وتارك المكروه بامتثال، يثب ومن يفعله ال يبال( أي ال يعاقب.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما انتفى الثواب، فعال وتركا عنه والعقاب. (ج)في نسخة  (1)

 سئال. (ج)  في نسخة (2)

 "الذخيرة "القرافي هو اإلمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي مؤلف (1)

 .(هن684ت:  )وْيرها "وشرح تنقيح الفصول" "الفروق"و

 ب دار الفكر. ،62شرح تنقيح الفصول ص  (2)
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يُح َما ب ه يُْعتَ ُّ 32 ح   ـ وم الصَّ
 

 شْر ا  َويَْنفُذُ َوالَ يردُّ  
 

ي يردُّ إْن َحَصلْ ـ َواْلبَاط  33  ُل الَّذ 
 َْ 

 َولَْيَس يُْعت ُّ ب ه  متى نََزلْ  
 

 ـ َوَما اْقتَضى تْركا  ب غير َجْز   34
 

نَ  اْلقَْو      َ لى العُُمو   فْهَو   
 

َُ األْولــــى 35 ــــــال  ـ خ 
 َْ 

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

يعتد، شرعاً وينفذ وال يردُّ(  )يم الصحيح( من حيث وصفه بالصحة )ما به

أي يتعلق به النفوٍ وهو البلوغ إلى المقصود كحل االنتفاع في البيع 

دُّ( أي ال يتعلق به النفوٍ ب ن لم  واالستمتاع في النكاح )والبابل الذي يُر 

يستجمع ما يعتبر شرعاً عقداً كان أو عبادة )إن حصل. وليس يعتد به إٍا نزل( 

تدى تركا بغير جزم، على العموم فهو عند القوم خالف أي الخطاب )وما اق

سواء  (1)األولى( ب ن استفيد النهي من األوامر إٍ األمر بالشيء نهي عن تركه

ً كترك صالة  كان متعلقه فعالً كفطر مسافر ال يتدرر بالصوم أو تركا

الدحى وإن اقتداه على الخصوص فهو كراهة كالنهي في حديث: "إٍا دخل 

 .(2)سجد فال يجلس حتى يصلي ركعتين"أحدكم الم

ْلم أََخصُّ ُكْنَها َن اْلع   ُ ْرفا  م 
 

 ............... ومَّ إنَّ الف ْقها 
 

َن اْلعُلُو     َوَما َ َ اُهَما م 
 

ْ ق ه  بالنَّْحو  َو النُُّجو   36   ـ ل ص 
 َْ 

بُ   َوَ ْكُسهُ اْلُكلي َحتْما  َكاذ 
 

لْ 37   م  َواج ُ ـ فَُكلُّ ف ْقه  فَْهَو   
 

ً ِمن  العلم أخص كنها( أي حقيقة )لصدقه بالنحو  فا )يم إن الفقها ُعرب

والنجوم، وما عداهما من العلوم، فكل فقه فهو علم واجب، وعكسه الكلي حتما 

 .(1)كاٍب( وهو كل علم فقه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يلق ن هى عن ضده هذا مذهب الجمهور من األ (1) صوليين وقيل إنه األمر بالشيء المعين ووقته ُمد 

 "نثر الورود"و 102ص  "إرشاد الفحول" :انظر –ليس نهياً عن ضده وفي المس لة تفصيل 

 .1/172 "حاشية البناني على جمع الجوامع"و 157ص  "مراقي السعود"و 189ص 

و ابو داوود (، 316(، والترمذي )ح714ومسلم )ح( واللفظ له، 444)حرواه البخاري  (2)

 بهذ اللفظ فال يجلس  (1012ن ماجه )حواب ( 467الحديث)

 .59مراقي السعود ص  (1)
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  فصل يف تعريف العلم واجلهل وتقسيمهمافصل يف تعريف العلم واجلهل وتقسيمهما

 

 َمْعَرفةُ الشَّْي   لى َما ُهَو به
 

 ْلُم ف ي َرأْي اإلما  فَانتَب هْ ـ اْلع  38 
 

 َ  بأَن هُ َحيٌّ حوى بَيَانَا
 

َ  اإلنَسانا39  ثَالُهُ أن تُْ ر   ـ م 
 َْ 

س  الَجلى  يَْحُصُل َكالُمْ َر   ب الح 
 

ل  40  يٌّ بالَ تَأمُّ  ـ َوْهو اَلُرور 
 

 والَشم   َو الذَّْوق  ب غَْير لَْبس  
 

 ـ من َمْسَمع  َوبََصر َولْمس  41 
 

 اَْلُحْكم  أنَّ الُجْزَ  ُدوَن اْلُكل   ك
 

 ـ أَْو ب بَ يَهة َ ل يم العَْقل  42 
 

ً للباقالنني (1))العلم فني رأ  اإلمنام( أي إمنام الحرمين )فانتبنه  (2)تابعنا

كإدراك معننى اإلنسنان وإلينه  (3)معرفنة الشيء على ما هو به( فني الواقع

ب نننه حي حنو  بيانناً( وهو تصنور  أشار )مثالنه أن تندرك اإلنساننا،

العلم  (2)وقال الفخر الرا ي (1)وكنإدراك أن العالنم حادث وهو تصديق

ضروري ال يحد، وقال أيداً هو حكم الذهن الجا م المطابق لموجب وقيل 

نظر  وحده عسير ال يحصل إال بنظر دقيق لخفا ه وإنما يعرف بالتقسيم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللا بن يوسف أبو المعالي الجويني لقب بإمام الحرمين  المل  بن عبد إمام الحرمين: هو عبد (1)

 هن.478من مؤلفاته البرهان وْيره ت  ،عالم أصولي متكلم ،لمجاورته بمكة أربع سنين

ر محمد بن الطيب البصري المالكي األصولي الفقيه رأس المتكلمين أبو بكر الباقالني: هو أبو بك (2)

في تمزيق أبابيل الفابميين، من  انتهم إليه ر اسة المالكية بالعراق كان لقلمه وسيفه األير

شيوخه األبهري وابن أبي  يد ومن تالميذه أبو عمران الفاسي والقاضي أبو محمد ابن نصر 

 .(هن403ت )الكالم  وله مصنفات في أصول الفقه وعلم

فقد نقل عن القاضي أبي بكر حده للعلم هذا مع التعليل ولكنه ناقشه في  1/99انظر البرهان ج  (3)

ٍل  قا ال: ولسُم أري ما قاله القاضي سديدا فكان الصواب أن يقول: كما نقله إمام الحرمين عن 

 .القاضي.. وتركم نقل كالم إمام الحرمين ومناقشته مخافة التطويل

التصور هو إدراك الذوات المفردة من ْير حكم عليها كمعرفة معنى الجسم والحركة، أو هو  (1)

حصول صورة الشيء في الذهن وأما التصديق فهو إسناد أمر إلى ٍات بالنفي أو اإليبات كقولنا 

 الجسم حادث، فالتصور مقدم والتصديق مت خر عنه قال في مراقي السعود:

اُك ِمنب ْ ص  "نثر الورود "ومعه تصديق وٍا ُمشتهر( انظر  ير قدا تصور)اإِلدبر 

 .25وشرح األخدري للسلم ص  59والتعريفات ص  93ص  "الوصول تقريب"و 71

الرا ي: هو اإلمام فخر الدين الرا ي محمد بن عمر مؤلف المحصول في علم األصول إلمام  (2)

 هن. 606المفسر ت 
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وعرفوه  (4): الرأي اإلمساك عن ت عريفه(3)والتمثيل، وقال ابن السبكي

)وهو( أي العلم )ضروري( وهو الذي لم  (5)بحدود كثيرة تقرب من عشرين

يقع عن نظر واستدالل بل يحصل بمجرد التفات النفس إليه فيدطر 

اإلنسان إلى إدراكه )بال ت مل يحصل كالمدرك بالحس الجلي( الحواس 

ذوق بغير لبس أو ببديهة( كالعلم الخمسة )من مسمع وبصر ولمس والشم وال

ب ن الواحد نصف االينين والتواتر كالعلم بوجود النبي صلى هللا عليه وسلم 

 وظهور المعجزة )سليم العقل كالحكم أن الجزء دون الكل(.

 

ْ ت ْ الل  حيَن يَْكُملُ   إالَّ ب اال 
 

 ـ ونََظريُّ َوْهَو َما الَ يَْحُصلُ 43 
 

ان ُع   بَْعَ  اْلعََ  أَْوَجَ هللاُ الصَّ
 

نَا بأنَّ ُكلَّ اْلعَالم44  لم   ـ َكع 
 َْ 

 (1)لََكان ُكلُّهُ ب ُ ون  َمْين  
 

ما  ل ذَْين  45   ـ لَْو لَْم يُكن ُمنقس 
 

ا نظريا  يُْجعَلُ   َشْي   وإمَّ
 

ا اَلروري  فَلَْيَس يُْجَهل46   ـ إمَّ
 

ْلُم فَلَْيَس يَْحُصلُ   َوينتَف ى اْلع 
 

 ال َّوُر أَو الت َسْلُسلُ ـ فَيَْلَزُ  47 
 

 فيبُطُل الَمْلُزوُ  أيضا  أَصال
 

 ـ والالَّ  َمان بَاطالن   ْقال48 
 

)ونظري إلخ لو لم يكن منقسما لذين( الدروري النظري لكان كله بغير 

ً يجعل، فيلزم الدور أو  مين، إما ضروري فليس يجهل شيء وإما نظريا

عليه معرفته فإن كان متناهيا فدور التسلسل، ألنه يحتاج إلى علم يتوقف 

)وينتفي العلم فليس يحصل، والال مان( وهما  (2)وإال فتسلسل وهما محاالن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن عبدالكافي السبكي أبو نصر قاضي القداة المؤرخ له ابن السبكي: عبدالوهاب بن علي ب (3)

 .(هن771ت:  ) مصنفات كثيرة منها جمع الجوامع

 .1/258المحلي على جمع الجوامع  (4)

 .6/ص 1فقد أورد بعض التعريفات ومناقشتها والمحصول  1/97انظر البرهان  (5)

 في نسخة )أ( بغير. (1)

 لمستحيالت العقلية.من المعروف أن الدور والتسلسل من ا (2)

 فالدور: هو توقف الشيء على نفسه أي أن يكون هو نفسه علة لنفسه بواسطة أو بدون واسطة  

أما التسلسل فهو أن يستند وجود الممكن إلى علة مؤيرة فيه وتستند هذه العلة إلى علة مؤيرة 

 فيها، وهي إلى علة يالثة مؤيرة فيها، وهكذا تسلسال مع العلل دون نهاية.

، 323الرحمن حبنكة الميداني ص  ن انظر: ضوابع المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة عبد

 .29هن وشرح االخدري لسلمه ص  1414ب دار القلم دمشق  326
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الدور والتسلسل )بابالن عقال، فينتفي الملزوم( وهو كون العلم كله نظرياً 

 أيداً أصالً.

ي قُْص  لم بالَّذ   َوْهَو انت فَاُ  اْلع 
 

يط   (1)ـ والجْهل49  دْ  نْوَ ان  بَس   منفر 
 

 (2)وإن ترْد تعريفه ُمَمث  ال
 

 ـ وانيهما ُمَركَّ   توغال50 
 

َ  َما ُهَو به َكَما َخالَ  الَ  خ 
 

ُر الفتى شيئا   لى51   ـ فهو تََصوُّ
 

 ل ْلعَاَلم  الُمْحَ ث  من بَْع   اْلعََ  ْ 
 

 ـ َكاْلفَْلَسف ي َحْيث أوَج  الق َ  ْ 52 
 

وهو انتفاء العلم بالذي قصد( من ْير حكم )والجهل نوعان بسيع منفرد، 

عليه بشيء فخرج ما ال يقصد ك سفل األرض فال يسمى انتفاء العلم به 

جهالً )يانيهما مركب توْال، وإن تردب تعريفه ممثال( أي المركب )فهو 

ً على خالف ما هو به كما خال، كالفلسفي حيث أوجب  تصور الفتى شيئا

 العدم(. القدم، للعالم المحدث من بعد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعرفه صاحب المراقي بقوله:  1/261حاشية البناني على المحلى على جمع الجوامع ج (1)

 .89لم بالمقصود( انظر مراقي السعود ص )والجهل جافي المذهب المحمود. هو ا نتفاء الع

 في نسخة )ج( ممتثالً. (2)
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  فصل يف تعريف النظر والدليل فصل يف تعريف النظر والدليل 
  من التصديقمن التصديق  ((11))وما ليس جبازموما ليس جبازم

 

 َما َكان َمْطلُوبا  إ ذَا َما ُجه ال
 

ُل إلى53   ـ النََّظُر الف ْكر اْلُمَوص  
 

 َحَرَكةُ النَّْفس بُ وَن نُْكر  
 

ْلٍم أَْو َظن   َوَرْ ُم اْلف ْكر54  ْن     ـ م 
 

ْنه َ لى المب ا  لى أْ لَوُ   ب  م 
 

 ـ في َطلَ   اْلَوَ ط  ل ْلَمطلوب55 
 

ا ال َّليُل لُغة فَالُمْرش  ُ   أمَّ
 

ى إ لى َما يقَص ُ 56   ـ مرتبا يُْفض 
 

)النظر الفكر الموّصل( إلى علم أو ظن، فخرج الفكر ْير الموصل إلى 

ً إٍا ما  ما ٍكر ك كثر حديث النفس فال يسمى نظراً )إلى ما كان مطلوبا

أو ظن( ويسمى أمارة ويسمى دليالً إن أوصل إلى علم  جهال، من علم

)ورسم الفكر حركة النفس( في المعقوالت فإن تحركم في المحسوسات 

فهو تخييل )بغير نكر في بلب الوسع للمطلوب( النتيجة )منه إلى المبدا 

على أسلوب( بريق )مرتبا يفدي إلى ما يقصد( مثاله في الدليل القطعي 

ل إلى أن العالم له صانع وسطنا الحادث بين برفي إٍا أردنا أن نتوص

المطلوب وحكمنا ب ن العالم حادث وكل حادث له صانع فينتج العالم له 

صانع، ومثاله في الظني وهو األمارات، إٍا أردنا أن نتوصل إلى أن النار 

لها دخان وسطنا المحرق بين برفي المطلوب وحكمنا ب ن النار شيء 

خان فينتج النار لها دخان وهو المطلوب الخبري محرق وكل محرق له د

 الظني.  

 )أما الدليل( فله يالية معان )لغة فالمرشد(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(و)جب(  (الترجمة ساقطة من (1)
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 (1)يُقَاُل للن اص   والذاكر قَ ْ 
 

ْرشاَد َواْلُمْرش  ق 57   ـ َوَما ب ه  اإل 
 

ل    َ ن  ال َّليل  لوجود الفَا  
 

 ـ كما يقال في جواب السائ ل58 
 

 العال مُ بالفتح أو تقول ذا  
 

ان ُع أْو ذَا الَعالَم59   ـ َدليله الصَّ
 

ين يُْمع ن ر ح  ل الناظ   تََوصُّ
 

نَ ُهم َما يُْمك ن60   ـ بالكسر وْهَو   
 

 الَخبَرى   ومَّ تْعريف اإلما 
 

يح ف ي ه  ل ْلَمَرا ْ 61   ـ ب النظر الصَّح 
 

اكر قد( وما )وما به اإلرشاد والمرشد قد، يقال للناصب( فله معنيان )والذ

به اإلرشاد لما يرشد به )كما يقال في جواب السا ل عن الدليل لوجود 

الفاِعِل، دليله الصانع( وهو المرشد )أو ٍا العالم بالفتح أو تقول ٍاك العالم( 

بالكسر وهو الناصب للدليل والذاكر له أي الدليل اصطالحا عند األصوليين 

توصل الناظر( وإن لم يكن )حين  بالكسر وهو ما يرشد به )عندهم ما يمكن

يمعن بالنظر الصحيح( ب ن ينظر فيه من الجهة التي من ش نها أن ينتقل 

الذهن بها إلى ٍل  المطلوب المسمى وجه الداللة احترا ا من الفاسد وهو 

الذي يكون من ْير الجهة المذكورة فإنه ال يمكن التوصل به للمطلوب 

في العالم من حيث كونه بسيطاً أو في النار  النتفاء وجه الداللة كما إٍا نظر

من حيث كونها مسخنة فإن البسابة والتسخين ليس من ش نهما أن ينتقل 

بهما إلى وجود الصانع والدخان إال بواسطة اعتقاد أو ظن كمن اعتقد أو 

ظن أن العالم بسيع له صانع والنار مسخن وكل مسخن له دخان )فيه 

ً يصح السكوت عليه للمرام، الخبري( أي ما يخب ر به ب ن يكون كالما

 .(1)احترا اً من التصور فإنما يتوصل إليه بالحد )يم تعريف اإلمام:(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/9واآلمدي  1/252مختصر ابن الحاجب  (1)

 في النسختين )ب( و)ج( يم تعريف المقام. (1)
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ٍ  لَ ْيه إ ْن يَقَعْ  ُرْجَحان  َواح 
(2) 

 

 ـ للظن تجويُز اْلفَتى أْمرين َمعْ 62 
 

َُ الَمْرُجوُح يُْ  ى َوْهَما والطَّر
(3) 

 

اجُح َظن ا  يُ 63  َُ الرَّ  ْسمىـ فالطَّر
 

ر  فَحقَق َما اْحتَوى نَ  الُمَجو     
(4) 

 

يُزُهَما َ لى السََّوا64   ـ والشَّكُّ تَْجو 
 

)للظن تجويز الفتى أمرين مع، رجحان واحد لديه إن يقع، فالطرف 

الراجح( من المجو ين )ظنا يسمى، والطرف المرجوح يُدبع ى وهما، 

ا على السوا، عند المجو  فحق ق ما احتو ( فالتردد في قيام والش  تجويزُهم 

 يد ونفيه على السواء ش ، ومع رجحان أحدهما ظن للطرف الراجح 

ووهم للمرجوح وهي من التصديق، وقيل إن الش  والوهم ليسا منه، إٍ 

الش  التردد في الوقوع وعدمه والوهم مالحظة المرجوح والتحقيق في 

دد أو لعدم النظر فهو الش  أنه إن نش  عن تعارض األدلة فهو حاكم بالتر

 ، ولهذا الخالف اختلف في الوقف هل يعد قوال أوال؟(1)ْير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .87ومراقي السعود ص  1/248حاشية البناني  (2)

 في )ج( والطرف المرجوح وهما ينمى. (3)

 في )ج( فحقق ما حو . (4)

 في األصل كلمة ْير واضحة.  (1)
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  فصل يف تعريف االعتقاد وتقسيمه وتعريف أصول الفقهفصل يف تعريف االعتقاد وتقسيمه وتعريف أصول الفقه
 

وال بالتَّْحقيق  القَابُل الزَّ
 

ُ  التَّْص يق65   ـ َواال ت قاَُد َجا  
 

 وفا    إن لم يكن ُمَطاب قَا
 

يح  إن يُكن ق ْ 66   َطابَقا ـ َوْهَو َصح 
 

ْجَمال  أدلةُ اْلف ْقه  َ لى اإل 
 

 ـ وم أُُصوُل اْلف ْقه  ب اْ ت قالل  67 
 

 ف ْعُل النَّب ي والقياس فَُخذَا
 

 ـ كمطلق النَّْهى َواألَْمر  َوَكذَا68 
 

يم    واألْمر  للَُوُجوب  ب التْعم 
 

 ـ من َحْيث َكون النَّْهي للتحري م69 
 

القابل الزوال( أي التغيير )بالتحقيق( ب ن لم  )واالعتقاد جا م التصديق،

يستند لموجب بابق الواقع أولى، فخرج ِعلبُم هللا تبارك وتعالى فإنه ال يقبل 

الزوال، وخرج التصديق إن كان لموجب أي ألمر يقتديه من حس ظاهر 

كالحكم ب ن  يداً متحرك ممن شاهده متحركاً، أو حس بابن كالحكم بوجود 

، أو عقل كالحكم ب ن العالم (1)أو ْيرهما من الوجدانيات الجوع والعطش

اِدٌث أوعادة كالحكم ب ن الجبل من حجر فيسمى علم االعتقاد )وهو  ح 

ب ن العالم حادث )وفاسد  (2)صحيح إن يكن قد بابقا( الواقع كاعتقاد السني

إن لم يكن مطابقاً( كاعتقاد الفلسفي أن العالم قديم )يم( حد )أصول الفقه 

باستقالل( من ْير اعتبار المداف والمداف إليه بل باعتبار اللقب، 

وجعلوا أصول الفقه لقبا لهذا العلم إلشعاره برفعة مسماه النبناِء الفقه عليه 

)أدلة الفقه على( سبيل )اإلجمال( احترا ا من التفصيلية وهي المعينة بنحو 

لعارف بها خاص، وقيل إن أصول الفقه هي معرفة األدلة واألصولي ا

وبطريقة استفادتها وهي المرجحات والعارف بطرق مستفيدها أي صفاته 

وهو المجتهد وحده ابن الحاجب لقبا ب نه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى 

استنباب األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وحده مدافاً: األصول: 

على )النهي واألمر وكذا فعل األدلة، والفقه: العلم باألحكام )كمطلق( الكالم 

النبي( صلى هللا عليه وسلم )والقياس فخذا، من حيث كون النهي للتحريم، 

 واألمر للوجوب بالتعميم(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .297وضوابع المعرفة  38انظر شرح السلم ص  (1)

 .1/244وانظر حاشية البناني على المحلي ،األولى كاعتقاد المسلم  (2)
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ةُ النُّظَّار    َمَع اْلق يَاس ُحجَّ
 

ي70   ـ َوف ْعلُهُ َصلَّى َ َليه البَار 
 

يل   ي التَّْحص  نَ  ذ  ْنهُ     فَلْيَس م 
 

ا َ لى َطريق71  ي لـ أمَّ  ة التْفص 
 

َ ايَةَ التَّْسهيل    في كتْبهم ر 
 

 ـ وإنََّما يُْذَكر لل تَّْمثيل72 
 

 آتو الزَكاة وذرُوا َواْجتن بُوا
 

 ـ نَْحو أق يمُوا َواتقوا ال تْقربُوا73 
 

)وفعله صلى عليه الباري، مع القياس( واإلجماع واالستصحاب )حجة 

أي أصول الفقه )منه عند ٍي النظار، أما على بريقة التفصيل، فليس( 

التحصيل، وإنما يذكر للتمثيل في كتبهم رعاية التسهيل، نحو أقيموا( 

الصالة )واتقوا ال تقربوا( الزنى و)آتوا الزكاة وٍروا واجتنبوا( وصالته 

، واإلجماع على أن لبنم االبن السدس مع (1)صلى هللا عليه وسلم في الكعبة

، وقياس األر  على البر في الربا (2)بنم الصلب إٍا لم يكن عاصب

 .(3)واستصحاب الطهارة لمن ش  في بقا ها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البخاري ومسلم. (1)

 البخاري. (2)

على أن من تيقن الطهارة  ( بالنسبة الستصحاب الطهارة لمن ش  في بقا ها، فجمهور العلماء3)

وش  في الحدث ال يجب عليه الوضوء ألن اليقين ال يزول بالش  لقول رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم، إٍا وجد أحدكم في بطنه شيئا ف شكل عليه أخرج منه شيء أم لم يخرج فال يخرجن 

 .1/276أخرجه مسلم  –من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحاً 

ة فقد صرحوا بنقض الوضوء بش  في حدث بعد بهر علم. إال أن يكون الش  أما المالكي

 .1/21جواهر اإلكليل  –مستنكحا، أي مداوماً له ب ن ي تيه كل يوم ولو مرة واحدة 
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  فصل يف تعريف الكالم وأقسامهفصل يف تعريف الكالم وأقسامه
 

هللا  ل لذَّات  قَْ  أَفَاَدا  ب قْص  
 

 ـ َح ُّ اْلَكالَ   َما َحوى إ ْ نَاَدا74 
 

َما ْ  نهُ َ لى َما قالهُ الشَّْيُخ اإل   م 
 

 ال ْ ـ وُمَّ أقَلُّ َما يُؤلَّف اْلكَ 75 
 

 َواْ م  َوف ْعل  نَْحُو ن ْعَم المْصَطفى
 

 ـ اْ َمان  نحُو هللا َحْسب ي َوكفى76 
 

َرا  َكلَْم يَُهن يا أبَتي وأُنك 
 

َرا77  َُ َمْع ف ْعل أواْ ٍم ذُك   ـ َوالَحْر
 

 َونَاَب يَا  ن ف ْعل ه الُمق َّر  
 

ن  اْ م  ُمْضَمر  78   ـ لَما َحوى الف ْعل م 
 

 

دُّ ا ن اد  فيه فال يسمى كالما )ح  ا ال إِسب ُرُج م  ن اد ا( ف ي خب ا حو  إسب لبك ال م م 

)بقصده للذات( فيخرج الهذيان )قد أفادا( فيخرج ما ال فا دة فيه كالسماء 

فوقنا )يم أقل ما يؤلف الكالم، منه على ما قاله الشيخ اإلمام: اسمان نحو هللا 

والحرف مع فعل أو اسم حسبي وكفى، واسم وفعل نحو نعم المصطفى 

ٍُكرا كلم يهن يا أبتي وأنكرا( األخير )لما حو  الفعل من اسم مدمر وناب 

 يا عن فعله المقدر( وهو فعل النداء.

 َوذَاَ  أَْقسا   إذَا َما يُْسبَرُ 
 

 ـ وُمَّ اْلَكالَُ  َطلَ   أَْو َخبَرُ 79 
 

َما  أَْيضا  ول ْلَمَجا   وم ُر  
 

َماـ وْهَو إلى َحق  80   يقَة قَْ  قُس 
 

ل الَ َما نُق لَ  ه  األوَّ  َمْواُلو  
 

 ـ وَرْ ُمَها َما َكاَن باقيا َ لى81 
 

يَة َمَع اْلعُْرف يَةْ   ال اللُّغَو 
 

 ـ فتَْخُرُج الَحقيقة الشر يةْ 82 
 

ح   ْوٍ  َولَْو نْقال  َ لَى الُمَرجَّ
 قَ
 

َل ف ي ُمصَطلح83   ـ َوق يَل َما اْ تُْعم 
 

 ُدخُوال  َمالهُ اْنت َكاثُ فيَها 
 

 ـ فَتَْ ُخُل الَحقائ ق الثَّالثُ 84 
 

)يم الكالم بلب( ويدخل في الطلب األمر والتمني والنهي والعرض 

ب ر، وٍاك أقسام إٍا ما يسبر( أي يختبر )وهو إلى حقيقة قد  والقسم )أ و خ 

ً وللمجا  يم ُرِسما( أي عرف )فرسمها( أي الحقيقة )ما كان  قسما، أيدا

باقيا على، موضوعه األول( كاألسد للحيوان المفترس )ال ما نقال( فال 

يسمى حقيقة بل مجا ا كالصالة نقلها الشرع للعبادة المخصوصة )فتخرج( 

عن )الحقيقة الشرعية( كالصالة )ال اللغوية( فال تخرج )مع العرفية( 
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مصطلح )وقيل( وهو المشهور )ما استعمل في  (1)كالدابة لذوات األربع

قوم( في المخاببة )ولو نقبال ( كالصالة للعبادة المخصوصة فتسمى حقيقة 

القا ل إن األلفاظ الشرعية على  (2)وهو الذي عليه الجمهور خالفا للقاضي

أصلها لم تنتقل عن معانيها لكن تشترب فيها  يادة ال تجزف إال بها بجعل 

ً هي الدعاء بخير والسجود والركوع )عل ى المرجح فتدخل الصالة شرعا

 .(1)الحقا ق الثالث( اللغوية والشرعية والعرفية )دخوالً ماله انتكاث(

ه ل عُْلقٍَة َكالشَّبَه  َ ن َواْلع 
 

َ  ب ه  85   ـ وَرْ ُمهُ لَْفظ  تُُجو  
 

يَهْ   والْزي   َوالنْقصان  َوالض     
 

فٍَة َجليهْ 86  ل أَْو ف ي ص  َْ  ـ في الشك 
 

نَادقَْطعي ا  أْو َظنا  ب    الَ   
 

 ـ والسَّبَب يَة  واالْ ت ْعَ اد  87 
 

)لفظ تجو  به عن وضعه( األصلي )لعلقة( أي  (2))ورسمه( أي المجا 

لعالقة )كالشبه( بينهما فيخرج العلم المنقول كفدل )في الشكل( كالفرس 

لصورتها المنقوشة )أو في صفة جلية( كاألسد للشجاع لمشاركته له في 

[)والنقصان(  11حو} ليس كمثله شيء{]الشور  اآلية:الوصف )والزيد( ن

ئ ِل القرية{ ]يوسف: اآلية  سب [ أي أهلها )والددية( كالمفا ة 82نحو} و 

نحو لألمير يد أي قدرة لتسببها  (3)للبرية المهلكة والسليم للللدي  )والسببية(

عنها، وإبالق الموت على المرض ألنه سبب له )واالستعداد(، وهو تسمية 

يٌم وإنهم لشيء باعتبار ما يكون أو ما يؤول إليه  )قطعياً( نحو: ا إن  م 

 [ )أو ظناً( كتسمية العصير خمراً )بال عناد(.30]الزمر: اآلية  ميتون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .130ص  "مراقي السعود إلى مراقي السعود"و 1/175إلمام الحرمين  "البرهان" (1)

ونفى القاضي أبو بكر  "على جمع الجوامع شرح المحلي"يوجد باألصل هنا بياٌض وفي  (2)

القشيري وقوعها ق اال ولفظ الصالة مثال مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي  نالباقالني واب

 .1/477الدعاء بخير لكن اعتبر الشارع في االعتداد به أموراً كالركوع والسجود 

 .146 ونثر الورود ص 476ص  1حاشية البناني على جمع الجوامع ج (1)

ً والظاهرية وقوعه في  (2) وأنكر األستاٍ أبو إسحاق األسقرأ ني وأبو علي الفارسي وقوعه مطلقا

 .1/486حاشية البناني  –الكتاب والسنة 

ومن أمثلة تسمية السبب باسم المسبب قوله تعالى: )وينزل لكم من السماء ر قا( سورة ْافر  (3)

تسمية المسبب باسم السبب: رعينا الغيث ألن الغيث أي مطراً وهو السبب ومن أمثلة  13اآلية 

 سبب النبات.
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وُمَّ اْلَجَواُر مثلها فَحق  ق  
(1) 

 

 ـ َواْلُكل   واْلبَْعض  َمَع التَّعَل ق  88 
 

 َوفيهما يأْت ي بَوْجٍه باد  
 

 َو في اإلفْراد  واإلْ نَاد  ـ وم هْ 89 
 

ما وللَخف ي   فَاْدر َما قُ  ُر  
(2) 

 

َما90   ـ َوْهَو إلى الَجل ي أيضا  قُس 
 

[ أي 19يجعلون أصابعهم في آٍانهم ]البقرة: اآلية )والكل( نحو: 

أناملهم )والبعض( نحو: عندي ألف رأس من الغنم )مع التعلق( نحو قم 

ً والمصدر ً أي قياما ]سورة  هذا خلق هللاعن اسم المفعول نحو:  قا ما

]سورة القلم: اآلية  [، أي مخلوقه وعكسه نحو ب يكم المفتون11لقمان: آية 

]الطارق:  ماء دافق[ أي الفتنة، واسم الفاعل عن اسم المفعول نحو: 6

ً مستوراً [ أي مدفوق، وعكسه 6اآلية  [ أي 45]اإلسراء: اآلية  حجابا

جوار مثلها فحقق( الجوار نحو الراوية لابل الحاملة لها ومنها ساتراً )يم ال

]سورة  واجعل لي لسان صدق في اآلخرينتسمية الشيء باسم آلته نحو: 

 [، 84الشعراء آية 

 ً )يم هو في اإلفراد( كاألسد للشجاع، )واإلسناد( وهو  (1)أي يناء حسنا

، 2و 1الزلزلة آية  وأخرجم األرض أيقالهاالحكم ك نبم الربيع البقل، 

)وفيهما( أي اإلفراد واإلسناد نحو: أحيا األرض شباب الزمان، ويكون في 

]سورة  وناد  أصحاب األعرافاألفعال والحروف كقوله تعالى: 

[، أي 102]البقرة: اآلية  واتبعوا ما تتلوا[، أي ينادي 48األعراف: اآلية 

 [، أي ما تر  لهم.8ية ]سورة الحاقة: اآل هل تر  لهمتلته، ونحو: 

إٍ ال بد له من عالقة وال عالقة في األعالم )ي تي  (2)ويمتنع في األعالم

 بوجه باد(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1/509حاشية البناني  (1)

مراقي السعود ص  انظريشير بهذا البيم إلى أن المجا  منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي و (2)

 ، ولم يتعرض المؤلف له في الشرح .131

ى: }وآتوا اليتامى أموالهم{] سورة النساء ومنه قوله تعال ،ومن المجا  المجا  باعتبار ما مدى (1)

 .136انظر تقريب الوصول ص  [، و2آية 

حِ الصفة يفتح الميم كالحرب فقال إنه مجا  ألنه ال يراد منه الصفة وقد  (2) وخالف الغزالي في ُمت ل مل

 .1/509كا قبل العلمية موضوعا لها انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 
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  ((11))فصل يف معاني كلٍم حيتاج إليها الفقيهفصل يف معاني كلٍم حيتاج إليها الفقيه
، ِإذا، الباء، بل، بيد، 

ْ
، ِإذا، الباء، بل، بيد، وهي: إذًا، وإن، أو، أي، ِإذ
ْ
  وهي: إذًا، وإن، أو، أي، ِإذ

 

َمــا  إ ذا  َوقــيَل َغـال با  الَ الَ  
 

َُ َجـزَ 91   اٍ  َوجـََواٍب َدائماـ َحـْر
 

ف جزاء رب )ح 
)إٍا( الناصبة للمدارع  (3)وجواب دا ماً( عند الشلوبيني (2)

ً ال ال ماً( عند الفارسي فقد تتمحض للجزاء نحو إٍاً أكرم   و)قيل ْالبا

 جواباً لمن قال أ ورك، وللجواب نحو أصدق  جواباً لمن قال أحب .

نَ  اْلعُلَ  ْن إ نَّ     َماَوُخف فَْت م 
 

يَ  بَْعَ َما92   ـ ل لشَّْرط  إ ْن َوالنَّْفي   
 

إن( نحنو} إن ينتهوا يُغفرب لهنم ما قندب س ل ف { ]األنفال: اآلية  (4))للشرب

38.] 

[ )و يد 20)والنفي( نحو } إن الكافرون إال في ْرور {]المل : اآلية 

 (.(1)بعدما( نحو: ما إن  يد قا م )وخففم من إن عند العلما

 ُمْطلَق  الت ْخيير  ف ي الَكالَ   وَ 
 

َت 93  ْبَها    (2)أ وب ـ وُمَّ  ل لشَّك   َواإل 
 

يل  تأت ي َولإل اْلَراب في التَّنز 
 

يل94   ـ َوُمْطلَق  الَجْمع  َوللتَّْفص 
 

ً أو بعض يوم { ]المؤمنون:  )يمم أو للش ( من المتكلم } قالوا لبثنا يوما

ع نحو}أتاها أمرنا ليالً أو نهاراً {])يونس: [و)اإلبهام(على السام113اآلية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل في معاني الحروف: أي هذا مبحث الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة في نسخة )ج( فص (1)

 معانيها لكثرة وقوعها في األدلة لكن سي تي منها أسماء ففي التعبير بالحروف تغليب لألكثر.

القول ب ن إٍاً حرف هو قول الجمهور وقيل هي اسم واألصل في إٍاً أكرم  إٍا جئتني أكرم  يم  (2)

وحاشية البناني على  30مغني اللبيب ص  –وض التنوين عنها وأضمرت أن حذفم الجملة وع

 .1/531المحلي 

الشلوبيني: أبو علي عمر بن محمد الشلوبيني نسبة إلى شلوبين وهو حصن من حصون ْرنابة  (3)

 هن(.645إماُم نحاة المغرب ) ت 

 للشرب أي لتعليق حصول مدمون جملة بحصول مدمون أخر . (4)

ن إن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين فإن دخلم على األسمية جا  إعمالها يعني أ (1)

 .35مغني اللبيب ص  –خالفاً للكوفيين وإن دخلم على الفعل أهملم وجوباً 

 أو حرف عطف ٍكر له المت خرون معاني انتهم إلى ايني عشر معنى. (2)
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ً أو ديناراً 24اآلية  [ )ومطلق التخيير في الكالم( نحو خذ من مالي يوبا

 )ومطلق الجمع( كالواو نحو:

 ل نَْفسي تُقاَها أَْو َ لَْيها فُُجوُرَها
 

ر     َوقَْ  َ َ َمْت لَْيلى بأن  ي فَاج 
 

لمة اسم أو فعل أو حرف أي وعليها فجورها )وللتفصيل( نحو الك

وأما التفصيل  (3)والصواب أن هذا مثال للتقسيم كما البن مال  في الكافية

[ )ت تي 135بعد اإلجمال فمثاله} وقالوا كونوا هوداً أو نصار { ]البقرة: 

ولاضراب في التنزيل( نحو} إلى ما ة ألف أو يزيدون {]الصافات: اآلية 

 [ أي بل يزيدون.147

نْ َكذَاَ  ل لَّ   تْقري   أَْيضا  قَْ  ُ ك 
 

نْ 95   ـ ونَْحو  إ الَّ َوإلى َوإ ْن قُر 
 

ا( ا أ وب ت ست ِقيم  ِو إال( نحو ألقتلنه أو يسلم ونحو: )ك س رُت ُكعُوب ه  ن حب )و 
(1). 

 )وإلى( نحو أللزمن  أو تقدي لي حقي أي إلى أن تقديه وقوله:

 َِ ل َصاب ر إالَّ فََما انقاَدت اآلَماُل 
 

َ  المنىألَ   ْعَ  أَْو أُْدر  لَنَّ الصَّ  ْ تَْسه 
 

 .(2)أي إلى أن أدرك )وإن قرن( نحو ألضربنه عاش أو مات

للم  أو ودلع(3))كذاك للتقريب أيداً قد  كن ( نحو ال أدري أ س 
(4). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحو: "الكلمة اسم أو فعل أو حرف" ٍكره ابن مال  قال ابن هشام السابع من معاني )أو( التقسيم  (3)

في منظومته الصغر  وفي شرح الكبر  يم عدل عنه في التسهيل وشرحه فقال: ت تي للتفريق 

المجرد من الش  واإلبهام والتخيير، وأما هذه الثالية فإن مع كل منها تفريقا مصحوبا بغيره، 

ً أو فقيرا{] النساء  [ }وقالوا كونوا هودا أو نصر { 135اآلية ومثل بنحو: }إن يكن ْنيا

. قال: وهذا أولى من التعبير بالتقسيم، ألن استعمال "الواو" في التقسيم أجود نحو: [135البقرة ]

 .77"الكلمة اسم وفعل وحرف" انظر  مغني اللبيب ص 

....    والقناة: الرمح (1) م  ُت ق ن اة ق وب زب ْ م  ، والكعب: ما فوق هذا عجز بيم وصدره: وُكنُم إٍ ا 

المقبض من الرمح وجمعه كعوب، وْمزها جعلها في الثقاف أي الحديدة التي يقوم بها 

 اعوجاجها. يعني أنه إٍا قاوم قوة قوم ْلبها أو دانم له.

 أي إن عاش بعد الدرب وإن مات. (2)

 و كن في البيم بمعنى علم. (3)

العارف والمراد تقريب السالم لقصره، من  هذا يقال لمن قصر سالمه كالوداع فهو من تجاهل (4)

 .– 79مغني اللبيب  –الوداع ونحوه: وما أدر  أأٍن أو أقام يقال لمن أسرع في األٍان كاإلقامة 
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 وأَيُّ ل لشَّرط  ب الَ اْمت َرا   
 

يٍر َو ل لن  َ ا   96  َُ تَْفس   ـ أَْي َحْر
 

الَ ن َ ا   َما   َكاَن ب أَْل قَْ  ُوص 
 

 ـ َوَجاَ  َمْوُصوال  َوُوْصلَة  إ لى97 
 

 أَْيضا  واالْ ت ْفَها   في المقال  
 

 ـ َول ل َّالَلَة  َ لَى اْلَكَمال  98 
 

 

)أي حرف تفسير( نحو عندي عسجد أي ٍهب )وللنداء( نحو أي رب 

اء( نحو} أيما اْفر لي )وأي( بفتح الهمزة وتشديد الياء )للشرب بال امتر

[ )وجاء موصوالً( نحو} لننزعن من كل 28األجلين قديم{]القصص: 

إلى نداء ما كان ب ل قد  (1)[ )ووصلة69شيعة أيهم أشد {]مريم: اآلية 

وصال( نحو} ي يها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوالً سديداً {] األحزاب: 

)أيداً  (2)رجل[ )وللداللة على الكمال( نحو  يد رجل أي 70اآلية 

 [.124واالستفهام( نحو } أيكم  ادته هذه إيمانا {]التوبة: اآلية 

 َظْرفا  وَمْفعُوال  ب ه  يَُ ان ى
 

َمان    99  َن الزَّ  ـ إ ذ  اْ ُم َما َمَضى م 
 

 لََها اْ ُم َوْقٍت ُمْطلقا  ُمَضافَا
 

ْنهُ َوأَْن يَُضافَا100   ـ َوبََ ال  م 
 

 لتَّفصيلَول ْلُمفَاَجأَة  با
 

 ـ َواْ م  ل َما يَأتي َوللتَّْعل يل  101 
 

ينَا  َحْرفا  َوَظْرفا  قَْ  أفَاَد اْلح 
 

 ـ إن َكاَن بَْعَ  بَْينََما أْو بَْينَا102 
 

)إٍ اسم ما مدى من الزمان( نحو: جئت  إٍ بلعم الشمس )ظرفا 

ل فيكم ومفعوالً به يداني وبدال( نحو } واٍكروا نعمم هللا عليكم إٍ جع

[ )منه( أي المفعول )وأن يدافا لها اسم وقم مطلقاً 20أنبياء { ]الما دة: 

[ )واسم لما 8مدافاً( نحو } ربنا ال تِزغب قلوبنا بعد إٍ هديتنا {]آل عمران: 

ْبالل {]ْافر: اآلية  [ 71ي تي( من الزمان نحو} فسوف يعلمون إٍ األ

ته )وللمفاج ة بالتفصيل إن )وللتعليل( نحو ضربم العبد إٍ أساء أي إلساء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ةً أي متوصالً بها إلى نداء ما فيه أل وهذا مبني على أن المنادي هو المعرف ب ل ال  (1) قوله: ُوصب

حاشية البناني على شرح  –والمعرف نعتاً لها فال  نفس أي وأما من جعل أي نفس المناد 

 .1/534المحلي 

 أي كامل في صفات الرجل. (2)
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ً أو  (1)كان بعد بينما أو بينا حرفاً( كما اختاره ابن مال  )وظرفاً( مكانيا

 .(3))قد أف اد  الحينا( (2) مانياً كما ألبي حيان

 ف ي األَكثر الشْرَط َ لى َما بُي  نَا
 

اُلمنا103  َُ َ  َ  ـ إ ذَا ل الْ ت ْقبَال َظْر
 

 (4)َخبَرْ َوللُمفَاَجأة  تأت ي ف ي ال
 

ي نََ رْ 104   ـ َوَكْونَُها ل لَحال  َوالْماال 
 

 َُ  َوقاَل قَْو   آَخُرون َظْر
 

 105 َُ  ـ ومَّ ْهَي ف يَما قَاَل قَْو   َحْر
 

 أَْو لْلَمَكان  فُْزَت ب األَمان  
 

َمان  106   ـ واَختَلفُوا َهْل ُهَو ل لزَّ
 

بينا( فتجاب بما )إٍا لالستقبال ظرف ضمنا في األكثر الشرب على ما

[والجواب       }  1يصدر بالفاء نحو } إٍا جاء نصر هللا {]النصر: اآلية 

[ وقد ال تتدمن معنى الشرب نحو ءاتي  إٍا احمر البسر 3فسبح { ]النصر 

[، 1أي وقم احمراره )وكونها للحال( نحو } واليل إٍا يغشى { ]اليل اآلية 

} وإٍا رأوا تجارة أو لهوا { فإن الغشيان مقارن لليل )والماضي( نحو

[ )وللمفاج ة( نحو خرجم فإٍا  يد واقف )يم هبي فيما 11]الجمعة: اآلية 

ً لألخفش واختاره ابن مال  )وقال قوم آخرون  (1)قال قوم حرف( وفاقا

)أو (3)والزجاج (2)ظرف واختلفوا هل هو للزمان( واختاره الزمخشري

 .(7()6)والفارسي (5)مبردتبعاً لل (4)المكان( واختاره ابن عصفور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن عبدهللا بن مال : أبو عبدهللا جمال الدين ولد في األندلس وتوفي بدمشق إمام في العربية  (1)

 .(هن672ت )مشهور وصاحب األلفية وتسهيل الفوا د والتوضيح وْيرها 

ن: أيير الدين محمد بن يوسف عالم أندلسي من أشهر أ مة عصره في اللغة والنحو أبو حيا (2)

       والحديث والتفسير رحل إلى المشرق ومات بالقاهرة، له البحر المحيع في التفسير وْيره

 .( هن745ت  )

 أي ظرفاً  مانياً بمعنى الحين. (3)

 هذا البيم ساقع من النسخة )ج(. (4)

ألخفش األوسع أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي أخذ العربية عن سيبويه  اد األخفش: هو ا (1)

 هن.210على عروض الخليل بحر الخبب أو المتدارك ت 

الزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد الخوار مي إمام في التفسير والعربية له كتاب أساس  (2)

 هن.538البالْة والكشاف في التفسير وْيرهما ت 

جاج: هو إبراهيم بن السري بن سهيل أبو إسحاق عالم بالنحو والصرف واللغة وله كتاب الز (3)

 هن.311إعراب القرآن ت 

ابن عصفور: هو علي بن مؤمن بن عصفور بن محمد حامل لواء العربية باألندلس في عصره  (4)

 هن.663توفي بتونس سنة 
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نْ   َوفُْه ب َها َكَمْع َ لى ف ي  ْن َوم 
 

نْ 107  ْق َ     َ ل  ْل َوا ْ تَع   ـ ب اْلبا   أَْلص 
 

الَ  َمن ُمَكم    َو و  اَلن َوأَقس 
 

َ ن َوأَْب   الَ 108   ـ َوَغي   وُمَّ أَك  
 

)عد( حقيقة نحو به داء أي الصق ومجا  نحو مررت به  (8))بالباء الصق(

[ )علل( نحو} فكال أخذنا بذنبه 17نحو } ٍهب هللا بنورهم {] البقرة: اآلية 

[ )واستعن( ب ن تدخل على آلة الفعل نحو كتبم بالقلم 40{] العنكبوت: اآلية 

 170)وفه بها كمع( نحو} قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم{ ]النساء: اآلية 

 75قنطار { ]آل عمران: اآلية [)على( نحو} ومن أهل الكتاب من إن ت منه ب

[ وهذه هي  123[)في( نحو} ولقد نصركم هللا ببدر { ]آل عمران: اآلية

[ )ومن( نحو 65الظرفية )عن( نحو } ويوم تشقق السماء بالغمام {] الفرقان:

[ )وْي( نحو} وقد أحسن بي{] 28}عينا يشرب بها المقربون {] المطففين: 

} وكفى باهلل شهيداً{        ] النساء: [ أي إلي )وأكدن( نحو100يوسف: 

)وعوضن( نحو  (1)[ )وأبدال( ما يسرني أن لي بها الدنيا أي بدلها166

 اشتريته ب لف )وأقسمن( نحو باهلل ألفعلن.

 ل النت قَال  بَْل وبَْيَ  قَْ  َحَكْوا
 

اْلَراب  ل إلْبَطال  109  ـ ل ْلعَْطف  َواإل 
 أو(2)

 

ن قَُريْ   ٍش أَْصلىَكبَْيَ  أَنى م 
 

ْن أَْجل  110  يَرهللاُ ب غْيٍر أَْوم   ـ تْفس 
 

)للعطف( خبر بل فيها إٍا وليها مفردٌ سواء وليها موجباً أم ال، نحو جاء 

 يد بل عمرو وما جاء  يد بل عمرو )واإلضراب( فيما إٍا وليها جملة إما 

 ]المؤمنون: )لابطال( لما وليته نحو} ويقولون به جنة بل جاءهم بالحق{

[)أو النتقال( من ْرض إلى آخر نحو} ولدينا كتاب ينطق بالحق  70اآلية 

[)وبيد(  62وهم ال يظلمون بل قلوبهم في ْمرة من هذا{] المؤمنون اآلية 

اسم مال م للنصب واإلضافة إلى أن وصلتها )قد حكوا تفسيره بغير( كما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األ دي إمام العربية ببغداد في  منه ت المبرد: هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبداألكبر  (5)

 هن.286ببغداد 

الفارسي: هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي أحد علماء العربية المشهورين  (6)

 هن.377البار ين ت 

 .1/538وحاشية البناني  1/206وهمع الهوامع  104مغني اللبيب عن كتب األعاريب ص  (7)

 .1/540غني اللبيب وهو معنى ال يفارقها. وانظر حاشية البناني قال ابن هشام في م (8)

ِكبُوا (1) ي انا  ومن هذا المعنى قول الشاعر: فليم لي بهُم قوماً إٍ ا ر  سانا وركب شنوا اإلْارة فُرب

 )أي بدلهم(

 في نسخة )ج( واإلضراب واإلبطال...إلخ. (2)
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 عليه وسلم أنا يقال إنه كثير المال بيد أنه بخيل )أو من أجل( كقوله صلى هللا

)بيد أني من قريش( واسترضعم في بني سعد  (1)أفصح من نطق بالداد

 )أصلي(.

، وعلى، والفاء، وفي وكي وكل، والالم.  ٍكر معاني: يم، وحتى، وربل

 مع التراخي وم بالتهذي 
 

 ـ للعطف بالتشريك والترتي 111 
 

 حتى وللتعليل وا تثنا 
 

 ـ تكون غالبا  لالنتها 112 
 

)للعطف( متعلق بثم )بالتشري ( في اإلعراب والحكم )والترتيب مع 

رو إٍا تراخى مجيء عمرو عن  التراخي يم بالتهذيب( نحو جاء  يدٌ يم ع مب

مجيء  يد.) تكون ْالباً لالنتهاء( أي النتهاء الغاية )حتلى( وهي حينئذ إما 

أو [ 5جارة السم صريح نحو} سالٌم هي حتى مطلع الفجر{ ]القدر: 

مصدر مؤول من أن والفعل نحو} لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 

[أي إلى رجوعه، وإما عابفة نحو مات الناس حتى 91موسى{ ]به: 

 العلماء، وإما ابتدا ية نحو:

 سلم حتى تدخل الجنة أي لتدخلها )واستثناء( من ْير                                                                      )وللتعليل( نحو أ

 الغالب نحو:

 َحتـى تجـوَد َوَمـا لََ ْيـك قلـ يلُ 
 

َن الفُُضـول  َ َماَحـة   لَيـَْس العََطاُ  م 
 

 أي إال أن تجود .

 َوالتَّْعلــ ي ل َ لــى ل ال ْ ــت ْعال   
 

ـْكث ي ر َوالتَّْقلــ يل113   ـ وُربَّ ل لتَـّ
 

]الحجر: اآلية  ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)ورب للتكثير( نحو: 

 أب وٍي ولد لم يلده أبوان أال ُربل مولود وليس له [، )والتقليل( كقوله: 2

 كل من عليها فاننحو: أراد عيسى وآدم عليهما السالم، )على لالستعالء( 

]البقرة:  ولتكبروا هللا على ما هديكم[، )والتعليل( نحو: 26]الرحمن: اآلية 

 [.185اآلية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .95الحديث. انظر المقاصد الحسنة ص هذا األير يستشهد به النحاة وال أصل له في كتب  (1)

 األشكل: هو ما خالع بياضه حمرة. (2)

ب َ ْجلَةَ حتَّى َماُ  َدْجلَةَ أشَكلُ 
(2) 

 

َماَ َها   فََماَ الَت  اْلقَتْلَى تَُمجُّ د 
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ي  َواْ ٍم َجاَ  َمْع ف ْعٍل تَف ى  َو  
 

ْن َمَع ف ي114   ـ َكذَا ب َمْعنَى َ ْن َولك 
 

 َوالسَّبَب يَـــــة ول لتَّْعق يـــ 
 

 عَْطف  ل لتَّْرت ي   ـ اْلفَا  ذَاُت الْ 115 
 

 َوَجاَ  ل لتَّْعل يل  ُدوَن ُخْلف  
 

 116  َ  ـ بَحَس   الشْي  َوف ي ل لظَّْر
 

و رضيم عليه أي عنه، )ولكن( نحو: فالن ال يدخل  )كذا بمعنى عن( ن حب

ءاتي الجنة لسوء صنيعه، على أنه ال ييئس من رحمة هللا أي لكن، )مع( نحو: 

ودخل المدينة [ أي مع حبه، )في( الظرفية نحو: 177: ]البقرة المال على حبه

كحديث الصحيحين، نحو: "ال  [ أي في، )و يد(15]القصص:  على حين ْفلة

أي يمينا )واسم( نحو ْدوت من على السطح أي من فوقه  (1)أحلف على يمين"

[، 4]القصص: اآلية  إن فرعون عال في األرض)جاء مع فعل تفي( ومنه 

إنا أنش نهن إنشاء العطف للترتيب( المعنوي والذكر  نحو  )الفاء ٍات

فوكزه موسى فقدى [ )والسببية( نحو: 36-35]الواقعة: اآلية  فجعلنهنل 

]البقرة:  فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه[، 15]القصص: اآلية  عليه

عمرو  [، )وللتعقيب بحسب الشيء( تقول: قام  يد فعمرو إٍا عقب قيام37اآلية 

قيام  يد، ودخلم البصرة فالكوفة إٍا لم تقم في البصرة وال بينهما، وتزوج فالن 

فولد له إٍا لم يكن بين الوالدة والتزويج إال مدة الحمل مع لحظة الوبء ومقدماته. 

 واٍكروا هللا في أيام معدودات)وفي للظرف( الزماني أو المكاني نحو: 

[، )وجاء للتعليل( 187]البقرة:  ي المساجدوأنتم عاكفون ف[، 203]البقرة: 

 [ أي ألجل )دون خلف(.14]النور:  لمّسكم في ما أفدتم فيهنحو: 

ي   ف ي الُمَخاَطبَهْ   أَْيضا  َول لتَّوك 
 

 ـ وُمَّ ل الْ ت ْعال   واْلمَصاَحبَةْ 117 
 

ن إ لى ُمالبََسهْ   َوالَبَس اْلبَا م 
 

 (1)قَايََسةـ كذا  ل لتَّْعو يض  َواْلمُ 118 
 

[ أي على، 71]به:  ألصلبنكم في جذوع النخل)يم لالستعالء( نحو: 

[ أي معهم )أيدا 38]األعراف:  ادخلوا في أمم)والمصاحبة( كمع نحو: 

[ واألصل 41]هود: وقال اركبو فيهاوللتوكيد في المخاببة( نحو: 

رْبم  اركبوها، )كذاك للتعويض( عن أخر  محذوفة نحو:  هدت فيما

واألصل  هدت ما رْبم فيه )والمقايسة( وهي الداخلة بين مفدول سابق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(، 7012(، وابن ماجه )3276(، وأبو داود )ح1649(، ومسلم )ح3133رواه البخاري )ح (1)

 "ف ر  ْيرها خيرا منها، إال أتيم الذي هو خير، و تحللتها".وْيرهم، وتمامه في البخاري: 

 المقاسمة.في نسخة ج ونسخة )ب( و (1)
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وفاضل الحق نحو: "فما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل" )التوبة: 

 :(1)( ومنه قول مهلهل38

 َُ (2)كل قتيل فـي كلي  ُحـالَّ   حتى ينـال القتـل  ال همـا  
 

كم أ واجاً{ إلى قوله }يذرؤكم )والبس البا( نحو} جعل لكم من أنفس 

[ يكثركم بسبب هذا الجعل )من( نحو: ٍراع في 11فيه{ ]الشور : اآلية 

[ أي 9الثوب أي منه )إلى( نحو} فردُّوا أيديهم في أفواههم{ ]إبراهيم: اآلية 

 إليها )مالبسه(.

 ُكلُّ ل ال ْ ت ْغَراق  َوالشُُّمول  
 

يَة  َول لتَّْعل ي119   لـ َكْي َمْصَ ر 
 

َ ُدوَن ُمنَكر    َوَجْمع  َما ُ ر  
 

يَف من ُمنكَّر120   ـ لَما لَهُ أاُل 
 

.................. ٍَ  ُمعَرَّ
 

ٍَ ُمْفردٍ 121   ـ كذا لالَْجزا ب ُمَضا
 

)كي( بمعنى أن المصدرية فتدخل عليها الالم نحو جئم لكي تكرمني أي 

مرة نحو جئم ألن )مصدرية وللتعليل( فتنصب المدارع بعدها ب ن مد

كي أكرم  )كل لالستغراق والشمول لما( أي فرد )له أضيف من منكر( 

[، }كل حزب بما بما 185نحو: } كل نفس ٍا قة الموت{ ]آل عمران: 

[ )وجمع ما عرف( نحو: كل العبيد جاءوا وكل 32لديهم فرحون{ ]الروم: 

كر، [ )دون من93الدراهم صرفم ومنه. }إن كل من في السموات{ ]مريم: 

كذا لالجزا بمداف مفرد، معرف( نحو كل  يد أو الرجل حسن أي كل 

 أجزا ه.
 والآلُ  فَاْفَهْم َمْقَص   

 

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

ي ل ْخت َصاص َ ْن أولي التَّْحص   َواال 
 

ْلك  َوالتَّْمل يك  َوالتَّْعل يل122   ـ ل ْلم 
 

ْبه تَْمل يٍك بُ ون  َمال    وش 
 

 لتَّْوكي   َواْلَمآل  ـ َكذَاَ  ل  123 
 

يُ  نَْفي تَْقويَهْ   (1)َوَهَكذَا تَْوك 
 

 ـ َكذا ل الْ ت ْحقَاق  والتَّْع يَةْ 124 
 

)والالم( الجار )فافهم مقصد للمل ( نحو: }هلل ما في السموات وما في 

[ )والتملي ( نحو: وهبم لزيد ماال: أي ملكته إياه 284األرض{ ]البقرة: 

[ 44وأنزلنا إلي  الذكر لتبين للنلاِس ما نزل إليهم{ ]النحل:)والتعليل( نحو} 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهلهل: هو عدي بن ربيعة التغلبي شاعر فارس جاهلي كان منقطعا إلى اللهو والشراب فلقيه  (1)

 كليب بزير النساء ولكن لما قتل كليب يار فتقدم الوقا ع الطويلة بين بكر وتغلب.

 القاموس مادة حلم. -حالم: أي هدر، ودم حالم هدر (2)

( 7ارة كالجا مة في قوله تعالى لينفق ٍو سعة )الطالق: ولم يتعرض لمعاني الالم ْير الج (1)

 (.13وْير العاملة كالم االبتداء من نحو ألنتم أشد رهبة )الحشر: 
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أي ألجل أن تبين )واالختصاص( نحو: الجنة للمتقين )عن أولى التحصيل 

[ أي فعلال ما يريده 107كذاك للتوكيد( نحو: }ف علال لما يريد{ ]هود: 

 )والم،ل( أي العاقبة نحو }فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا{ ]القصص:

[ )وشبه تملي  بدون مال( نحو}وهللا جعل لكم من أنفسكم أ واجا{ 8اآلية 

[ )كذا لالستحقاق( نحو: النار للكافرين )والتعدية( ما 72]النحل: اآلية 

أضرب  يداً لعمرو )وهكذا توكيد نفي( نحو} وما كان هللا ليعذبهم{ 

 .(2)[ )تقوية(33]األنفال: اآلية 
 َ  َوَ لىَوف ي َوَ ْن َوَمْع َوبَعْ 

 

 ـ كذا بمعنى من و نَ  وإلى125 
 

 أَْيضا  َول لتَّْبي ين  والتََّطل    
 

 ـ َوَجاَ  لل تَّبل يغ  َوالتَّعَجُّ   126 
 

ً أي منه )وعند( نحو} كذبوا بالحق  )كذا بمعنى من( نحو سمعم له صراخا

اء هم {] ق اآلية  مجيئه  [ بكسر الالم وتخفيف الميم في قراءة أي عند 5لما ج 

 [ أي إليه.57إياهم )وإلى (} فُسقناه لبلد ميم {] األعراف اآلية 

[، 47)وفي( نحو: } وندع الموا ين القسع ليوم القيامة {]األنبياء: 

[ أي عنهم 11)وعن( نحو} وقال الذين كفروا للذين آمنوا { ]األحقاف: 

 )ومع( كقوله:

 لُطول اجتماع لم نبت ليلة معا
 

ا تَفَرقَنَ    ا َكأن ي وَمال كا  ولَمَّ
 

[ أي 87أي مع بول )وبعد( نحو} أقم الصالة لدلوك الشمس {]اإلسراء: 

[ أي عليها )وجاء 107بعد )وعلى( نحو} ويخرون لألٍقان سجداً {]اإلسراء: 

 للتبلي ( نحو: وقلم له )والتعجب( نحو:

 بكل مغار الفتل ُش َّت بيَْذبل
 

 فيالك من ليل كأن نجومه 
 

ً ول ً له )أيدا لتبيين( لفاعليه أو مفعولية ْير ملتبسة نحو: تبا له، وويحا

بمعنى خسر وهل ، وسقيا له، وجدعا له، أو ملتبسة وٍل  إن وقعم بعد ما 

يفيد حبا أو بغدا من فعل تعجب أو اسم تفديل نحو: ما أحبني وأبغدني 

لحب لفالن لكون  فاعال للحب والبغض فيهما وإن قلم إلى فالن ف نم مفعول ا

 والبغض )والتطلب( أي الدعاء.

ٍكر معاني )لوال( ولو، ولن، ومن، وما ومن، وهل والواو، ومع، -*

 ومتى، وإال، ومما.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )ج( )كذل  توكيد لنفي تقوية(. (2)
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 َ لَى اْمت نَاعٍ ل ُوُجوٍد َحَصال
 

 ـ لَْوالَ يَُ لُّ إ ْن َ لَى اْ م َدَخالَ 127 
 

ن  النُّباَلَ   َدلَّ َ لى التَّْحضيض   
 

 عٍ قَْ  َدَخالَ ـ َوإ ْن َ لى ُمَضار  128 
 

ي ُرُ وخ نَ  ُكل   ذ   تَُكوُن   
 

ي فل لتَّْوبيخ  129  ا َ لى الَماال   ـ أمَّ
 

ال  يدل إن على اسم دخال على امتناع جوابه )لوجود( شربية نحو لوال  يد  ل وب

ألهنت  امتنعم اإلهانة، لوجود  يد، فزيد الشرب وهو مبتدأ محذوف الخبر )وإن 

على مدارع قد دخال، دل على التحديض( أي الطلب الحثيث نحو} لوال 

ا على الماضي [ أي استغفروه )ع46تستغفرون هللا {]النمل: اآلية  ند النبال أمل

ال جاء وعليه ب ربعة شهداء{]النور اآلية  [ )تكون عند كل 13فللتوبيخ( نحو} ل وب

 ٍي رسوخ(.

)لو حرف شرب في مدى( نحو: لو جاء  يد ألكرمت  )وندر في اآلتي 

ً كان أو  والصحيح( من حيث النظر، في مقتداها أنه امتناع ما يليه( مثبتا

ً )واستلزام( ً )يم إٍا ناسبه( أي  منفيا ً كان أو منفيا ما يليه )تال رسما( مثبتا

ً )ولم يخلفه( أي المقدم  المقدم )التالي( ب ن لزمه عقالً أو عادة أو شرعا

)ْيره فنفيه( أي التالي )انحتم( نحو} لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا{ 

يس بال م ع ل ى ما [ )أما إٍا خلفه( أي المقدم ْيره )فاالنتفا ل22]األنبياء: 

وصفا( كقول : لو كان هذا إنساناً لكان حيوانا، قد يخلف اإلنسان في ترتيب 

الحيوانية ْيره كالحمار فال يلزم بانتفاء اإلنسان عن شيء المفاد بلو انتفاء 

الحيوانية عنه لجوا  أن يكون حماراً )ويبم التالي( بقسميه على حاله مع 

 .(1)ا ناسبا، ولم يناف حكم ما قد صاحبا(انتفاء المقدم بقسميه )إٍا م
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )ج( وسما. (1)

 في )ج( ويثبم. (2)

رسوا بدايات علم المؤلف هنا استخدم مصطلحات منطقية قد تخفي على بعض الطالب الذين لم يد( 1)

المنطق، وإن كانم من الدروريات عند ْيرهم، لهذا أشير إليها بإيجا .. فالمعروف أن 

 

ْن َحْيُت النَّظرْ  يُح م  ح   ف ي اآلت ي َوالصَّ
 

يًّ َونََ رْ 130  َُ َشْرٍط ف ي ُمض   ـ لَْو َحْر
 

َما  (1)يَل يه  َواْ تلَزاُ  تاٍل ُر  
 

 ْمت نَاُع َماـ ف ي ُمْقتََضاَها أنَّهُ ا131 
 

ْخلُْفهُ َغيرهللاُ فَنَْفيُهُ اْنَحتمْ  ََ  ي 
 

 ـ وُمَّ إ ذا نَاَ بَهُ التَّال ي َولَمْ 132 
 

فا ٍ  َ لى َما ُوص   لَْيَس ب ال  
 

ا إذَا َخلَفَهُ فَاالنت فَا133   ـ أَمَّ
 

َ  ُحْكَم َما قَْ  َصاَحبَا  َولَم يُنَا
 

 اََ التَّالي إذا َما نَاَ بَ (2)ـ ووبَت134 
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 أو بالُمَساو ي أَْو ب اال ْدَون  اْنفََردْ 
 

ْم قَْ  َوَردْ 135   ـ وُمَّ ْهَو ب األولى لََ ْيه 
 

يض  ف يَما قَْ  َحكْوا  أَْيضا  َول لتَّْحض 
 

 ـ َوَجاَ  ل ْلعَْرض  َول لت قليل لَوْ 136 
 

 ثَر  بإ وْر  ف ْعٍل لَْو تَجي ف ي األَكْ 
 

ر137   ـ ول لتََّمني َوَرَدْت َوالَمْص  
 

، رتب عدم العصيان (1))يم هو باألولي( نحو لو لم يخف هللا لم يعصه

، فالخوف المفاد بلو أنسب، والمعنى أنه ال يعصي هللا (2)على عدم الخوف

مطلقاً أي ال مع الخوف وهو ظاهر وال مع انتفا ه إجالالً له تعالى عن أن 

اجتمع فيه الخوف واإلجالل )لديهم قد ورد، أو بالمساوي( نحو  يعصيه فقد

"لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حللم لي، إنها لبنم أخي من 

رتب عدم حلها على عدم كونها ربيبة المبين الرضاع  (1)الرضاعة"

ً لمناسبته لألول، سواء لمساواة حرمة المصاهرة لحرمة  المناسب له شرعا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القدية وهي ما احتمل الصدق لذاته وترادف الخبر تنقسم عند المنابقة قسمين: القدية الحملية 

ال. أما به يسمى: محمو المحكوم وجزُءها األول المحكوم عليه يسمى موضوعاً، وجزءها الثاني

القدية الشرعية وهي التي بين أيدينا. فهي التي يحكم فيها على التعليق أي وجود إحد  

قديتيها معلقاً على وجود االخر ، أو على نفيها، وهي قسمان: متصلة ومنفصلة، الجزء األول 

 .30منها يسمى مقدساً، والثاني يسما تالياً، انظر شرح األخدر لسلمه ص 

الم عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: نعم العبد صهيب لو لم تخف هللا لم يعصه هذا جزء "من ك (1)

 فالكالم كله منقول منه. 562ص  1انظر المحلي على جمع الجوامع ج  –

اعلم أن قول عمر هذا لو لم يخف هللا... قفية شربية اتفاقية، والمنابقة يفرقون بينها وبين  (2)

وكثير من الناس يخلع بينهما قال الشيخ محمد األمين الدقية الشربية المتصلة اللزومية، 

الشنقيطي: وتحقيق الفرق بينهما ال يستغني عنه بالب العلم، وإلي  بيان ٍل : فإٍا كان ربع 

التالي بالمقدم لوجود عالقة بينهما توجب ٍل  فهي اللزومية، وإٍا كان الربع لمجرد أنه حصل 

، ومن أمثلة االتفاقية كالم عمر هنا ألن عدم خوفه من هللا التصاحب بيمهما اتفاقاً فهي االتفاقية

 ال أير له في عدم عصيانه بل قد يكون سببا لعصيانه فيما يظهر. 

]الكهف:  {ومن أمثلة ٍل  في القرآن قوله تعالى} وإن تدعوهم إلى الهد  فلن يهتدوا إٍاً أبدا

فلن يمتدوا إٍا أبدا سببه  –اهتدا هم [ ألن دعاءه إياهم إلى الهد  ال عالقة بينه وبين عدم 57

 وهو: إرادة هللا تعالى عدم اهتدا هم على وقف ما سبق من علم أ الً  –الحقيقي ْير مذكور 

 قال الشيخ وقد بينا في كتابنا أضواء البيان على ْلع الزمخشري، وأبي حيان في هذه اآلية.

وأضواء  91الستدالل ص وضوابع المعرفة وأصول ا 49انظر آداب البحث والمناظرة ص 

 .4/148البيان 

في  .وهو م خوٍ من قوله {1449{ومسلم الحديث رقم }5107: البخاري رقم }رواه الشيخان (1)

 1/563شرح المحلى  -درة بنم أم سلمة لما بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها
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ن( كقول  لو انتفم أخوة الرضاع ما حلم للنسب رتب الرضاع )أو باألدو

عدم حلها على عدم أخوتها من الرضاع المبين ب خوتها من النسب المناسب 

هو له شرعاً لكن دون مناسبته لألول، ألن أخوة الرضاع أدون من النسب 

( نحو  )انفرد وجاء للعرض( نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيراً )وللتقليل ل وب

)أيداً وللتحديض( نحو لو ت مر فتطاع )فيما  (2)لو بظلف محرقتصدقوا و

قد حكوا وللتمني وردت( نحو: لو ت تينا فتحدينا، ونحو: }لو أن لنا كرة 

[ )والمصدر( نحو  }يود أحدهم لو 102فنكون من المؤمنين {] الشعراء: 

 [ بإير فِعبل لوب تجي في األكثر.96يعمر ألف سنة { ]البقرة: اآلية 

 

 

يٍ  َوتَأب يٍ  َوَمنْ م    ْن َغْير  تَأْك 
 

 ـ ل لنَّفي َوال َُّ ا َواالْ ت ْقبَال  لَنْ 138 
 

مُ  َرة  تَنقس   ب َها َكذَا نَك 
 

 ـ شرطية  َمْوُصولة  ُمْستَفَهمُ 139 
 

 َمْوُصولَة  َمْوُصوفَة  ُمْستْفَهما
 

 ـ ل ذَات  َوْصٍف َوتَماٍ  وُمَّ َما140 
 

  )للنفي والدعاء نحو:

د الِجب اِل( اِلداً ُخلُو  )لن تزالوا كذل  يم ال ِ لننننبُم لُكمب خ 
(1). 

واالستقبال لن من ْير ت كيد وت ييد(. للنفي على الصحيح خالفاً  

)ومن شربيةٌ( نحو} من يعمل سوءاً يجز به {]النساء:  (2)للزمخشري

[ )موصولة( نحو} وهلل يسجد من في السموات واألرض {]الرعد: 123

[ )بها كذا نكرة( 52[ )مستفهم( نحو} من بعثنا من مرقدنا {]يس: 15

ب  ب   أي بإنسان معجب ب  ونكرة تامة  موصوفة نحو: مررت بمن معج 

 كقوله:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ب:دار المعرفة. 9/211فتح الباري  للحافظ ابن حجر   (2)

لن ت تي للدعاء كما أتم "ال" لذل  وفاقاً لجماعة منهم ابن عصفور والحجة في قوله لن  يعني أن (1)

 والبيم لألعشي..282تزالوا... مغني اللبيب ص 

ال تفيد لن توكيد النفي خالفا للزمخشري في كشافه كما أنها ال تفيد ت بيد النفي خالفا للزمخشري  (2)

انم للت بيد لم يقيد منفيها باليوم في }فلن أكلم اليوم فلو ك–وهو اختصار للمفصل  –في أنموٍجه 

[. 95ولن يتمنوه أبداً{ ]البقرة:  [ ولو كانم للت بيد لكان ٍكر األبد في }26]مريم:  {إنسيّا

 ب دار الفكر. 282مغني اللبيب ص  –تكراراً واألصل عدمه 
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ٍر َوإ ْ الن   (3)ون ْعَم َمن  ُهَو ف ي   
 

بُهُ    فَن ْعَم ُمزكيًّ َمْن اَلاقَْت َمذاه 
 

 )تنقسم لذات وصف وتمام(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و مخصوص بالمدح.ففاعل نعم مستتر ومن تمييز بمعنى رجل وه 1/571حاشية البناني  (3)
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} ما عندكم ينفد وما عند هللا باق{]النحل: اآلية )يم ما موصولة( نحو

[، )موصوفة( نحو: مررت بما معجب ل  أي بشيء )مستفهما( نحو 96

 [ أي ش نكم57}فما خطبكم{]الحجر: 

َ  ب أْقَساٍ  ُحب ي  َوالشْرط  والَحْذ
 

 ـ أَيَضا  ب َها تَأْت ي َول لتَّعَجُّ   141 
 

   

 فقَ ْ َوُكلُّ ق ْسٍم فْهَو اَلْربَان  
 

يَاَدة  َوَمصَ ٍر َوَردْ 142   ـ نَْفي   
 

ً بها ت تي وللتعجب( نحو: ما أحسن  يدا )والشرب( للزمان نحو:  )أيدا

[ أي استقيموا لهم مدة 7} فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم{ ]التوبة: 

استقامتهم لكم )والحذف ب قسام حبي نفي( عاملة نحو}ما هذا بشرا{ 

عاملة نحو: }وما تنفقون إال ابتغاء وجه هللا{ ]البقرة:  [ أو ْير31]يوسف: 

[ و ا دة كافة نحو: قللما يدوم الوصال، أو ْير كافة نحو }عما قليل{ 272

[ 16[ )ومصدر( للزمان} فاتقوا هللا ما استطعتم{ ]التغابن: 40]المؤمنون: 

[ 14أي مدة استطاعتكم، وْير الزمان نحو: }فذوقوا بما نسيتم{ ]السجدة: 

 .(1)أي بنسيانكم )ورد وكل قسم( من الحرفين )فهو ضربان فقد( فحسب

َمان  وُمَّ ْللبَيَان    َوفي الزَّ
 

ن الْبت َ ا اْلغَايَة  ف ي اْلمَكان  143   ـ م 
 

يل    تَأْت ي َول لغَايَة َوالتَّْب  
 

يض  َوالتَّْعل يل  144   ـ َواْلفَْصل  َوالتَّبع 
 

يَ هللاُ َكذاَ ب َمْعن  ى في َ لىتَأْك 
 

 ـ أَْيضا  وتَنصيص  اْلعُمُو   َواْنقاُل145 
 

يق  نَْحَو: َهْل فَعَْل؟  لََطلَ  التَّْص  
 

نَ  َواْلبَا ُربََّما َ ن وُمَّ َهلْ 146   ـ َو  
 

َوى اْلَهْمَزة  للُمْستَْخب ر    فَقَْط   
 

ر147   ـ َوَغْيُرَها ل طلَ   التََّصوُّ
 

ن( نحو: }من المسجد الحرام إلى المسجد )من البتدا الغاية في المكا

ل يوم{ ]التوبة: 1األقصا{ ]اإلسراء: اآلية  [ )وفي الزمان( نحو} من أول

[ )يم للبيان( نحو } ما 30[ وْيرهما نحو} إنه من سليمان{]النمل: 108

[ أي 28[ }فاجتنبوا الرجس من األويان{]الحج:106ننسخ من آية{] البقرة 

لفصل( ب ن تدخل على ياني المتدادين نحو} وهللا الذي هو األويان( )وا

[ )والتبعيض( نحو} حتى تنفقوا مما 220يعلم المفسد من المصلح{ ]البقرة: 

[ )والتعليل( نحو}  يجعلون أصابعهم في آٍانهم 92تحبون{ ]آل عمران: 

[ أي ألجلها )ت تي وللغاية( نحو: قربم منه أي 19من الصواعق{ ]البقرة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وتقدمم أمثلة الجميع. (1)
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[ أي 38يل( نحو}  أرضيتم بالحياة الدنيا من اآلخرة{]التوبة: إليه )والتبد

بدلها )أيداً وتنصيص العموم( نحو: ما في الدار من رجل بدون من ظاهر 

العموم محتمل لنفي الواحد فقع )انقال ت كيده كذا بمعنى في( نحو} إٍا نودي 

ن [، أي فيه )على( نحو}  ونصرناه م9للصالة من يوم الجمعة{]الجمعة: 

[ أي عليهم )وعند(           نحو} لن تغني عنهم 77القوم {]األنبياء: 

[ أي عنده )والبا( نحو: 10أموالهم وال أوالدهم من هللا شيئا{ ]آل عمران: 

ينظرون من برف خفي أي به )ربما عن( نحو}قد كنلا في ْفلة من 

 [ أي عنه.97هذا{]األنبياء: 

التلصور وال للتصديق السلبي )نحو )يم هل لطلب التصديق( اإليجابي ال 

هل فعل وْيرها( من أدوات االستفهام )لطلب التصور فقع سو  الهمزة 

 للمستخبر( فإنها لهما.

يح    ل ُمْطلَق  الَجْمع  َ لَى الصَّح 
 

يح   (1)ـ تَُكوُن َواُو اْلعْطف  148   ف ي اْلفص 
 

فْ  َوإ ن تُض 
ي ل لظْرف يَهْ  (2) مَع فه 

(3) 
 

يَّهْ ـ َوق ي149   َل لل تَّرت ي   َواْلَمع 
 

َمان  َواْلمَكان   ن  َول لزَّ    
 

ينَئٍذ َمعَان ي150   ـ وُمَّ لََها ح 
 

)تكون واو العطف في الفصيح، لمطلق الجمع( بين المعطوفين في الحكم 

ألنها تستعمل في الجمع بمعية أو ت خر أو تقدم نحو: جاء  يد وعمرو إٍا 

)على الصحيح وقيل للترتيب( أي الت خير لكثرة  جاء معه أو بعده أو قبله

استعمالها فيه فهي في ْيره مجا  )والمعية( ألنها للجمع واألصل فيه 

المعية فهي في ْيره مجا  )وإن تدف مع فهي للظرفية يم لها حينئذ 

معاني( مرادفة )عند وللزمان( نحو: ِجئبتُ  مع العصر )والمكان( بمعنى 

بر بها عن الذوات نحو} وهللا معكم{] محمد: اآلية موضع االجتماع ولذا يخ

 بمعنى جميعا كقوله: (1)[ وترد مفردة فتنون35

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال ابن هشام: أن الواو المفردة تنفرد عن سا ر أحرف العطف بخمسة عشر حكماً، يم ٍكر تل   (1)

 .343مغني اللبيب ص  –األحكام بالتفصيل 

 في نسخة )ج( "وإن تدف مع خص للظرفية". (2)

 يعني أن مع اسم وتستعمل مدافة فتكون ظرفاً. (3)

في األصل كلمات ْير مقروءة والمعنى أن معا ترد مفردة فتنون وتكون حاالً، وقد جاءت ظرفاً  (1)

 .1/230، وهمع الهوامع 326مغني اللبيب عن كتب األعاريب ص  –مخبراً به 
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 مزار  من ريَّا وشعبا كما معا
 

 حننت إلى ريا ونفسك با  ت 
 

 أي جميعاً مرفوعة خبر وت تي حاالً.

ن وفي َووْ ط َكذَا ب َمْعنى م 
(2) 

 

 ـ متى ل الْ ت ْفَها   َواْ م  َشْرط  151 
 

 )متى لالستفهام واسم شرب، كذا بمعنى من( كقوله:

متى لَُججٍ ُخْضٍر لَُهنَّ نَئ يجُ 
(3) 

 

ْبَن ب َما   اْلبَْحر  وُمَّ تََرفَّعَتْ    َشر 
 

حكى وضعها، متى كمه  )وفي ووسع( عند بعض النُّحاة فتجر ما بعدها و 

 أي وسطه.

َجا     إ الَّ َوقَْ  تَُزاُد ف ي اْله 
 

 طف  َواْلوْصف  َواالْ ت ثنَا   ـ ل ْلع152 
 

لُ  َمان  قَالهُ الُمَحص    َغير  الزَّ
 

 ـ َمْهَما تَُكوُن اْ َما  ل َما ال يَْعق لُ 153 
 

َمان  فَاْدر  ذَل كْ   لَهُ وللزَّ
 

نا  ل لشَّْرط  َواْبُن َمال كْ 154   ـ ُمَضم  
 

اليَهْ  مَّ  َوَها ُهنَا انتهي ب ه  م 
 

 َها   في َمْهَمال يَهْ ـ َكذَا ل الْ ت فْ 155 
 

)للعطف( بمعنى الواو على مذهب األخفش )والوصف( بمعنى ْير 

[ 2كقوله تعالى} لو كان فيهما آلهة إال هللا لفسدتا{]األنبياء: اآلية 

اِء( على مذهب األصمعي )واالستثناء إال وقد تزاد في الهج 
 (2)وابن جني (1)

 كقوله:

 

ي ب هَ   ا بَل ا  قَْفَراَ لَى الَخْسف  أَْو نرم 
 

يجُ   حراج 
 َما تَنفَكُّ إ الَّمنَاَخة   (3)

 

)مهما تكون اسماً( وهو مذهب الجمهور بدليل عود الدمير إليها في 

[ وقيل حرف )لما ال 132قوله تعالى} وقالوا مهما ت ِتن ا به{]األعراف: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )ب( وشرب. (2)

رُّ ، والنلسي114ومغني اللبيب  1/51ديوان الهذليين  .ًالبيم ألبي ٍؤيب الهذلي يصف سحابا (3) ُج البم 

ج  أي من لجج وهي لغة هذيل.  السريع مع الصوت وقوله متى لُج 

 هن.216بن قريب الباهلي راوية العرب وأحد أ مة العلم باللغة والشعر ت المل   االصمعي: عبد (1)

عالم بارع في اللغة والصرف له الخصا ص والمنصف  نيابن جني: أبو الفتح عثمان بن ج (2)

 .(هن392ت  )وان المتنبئ وسر صناعة اإلعرابوالمحتسب وشرح دي

حراجيج جمع حرجوج: وهي الناقة السمينة الطويلة على وجه األرض أو الشديدة الدامرة  (3)

 0والبيم لذي الرمة القاموس مادة حرج. –الوقلادة القلب 
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يعقل ْنير الزمان قالنه المحصل مدمنا للشنرب وابن مال  له وللزمان 

 .(2)وها هنا انتهى به   مماليه(  (1)ر ٍل  كذا لالستفهام في مهماليهفاد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يشير إلى قول الشاعر: (1)

هب          اننننم  انننننة  م  نن  لنِلي  الللي م  م  د  بِن عل هننني  لِ  هب سِ ننننأ وب  ي هنننننننننننننالِ نننننرب ب  نننننّى و 

يعني أن جماعة من النحاة منهم ابن مال  قالوا أن مهما تكون لالستفهام واستدلوا بهذا البيم، 

وهؤالء قالوا إن مهما مبتدأ و"لي" الخبر وأعيدت الجملة ت كيداً وأود  بمعنى هل  ونعلى فاعل 

[ قال ابن هشام: وال دليل في البيم الحتمال 43فكفى باهلل شهيدا{]الرعد:  مثلها }والباء  ا دة 

هب اسم فعل بمعنى اكفف يم است نف استفهاما بنما وحدها   .325مغني اللبيب ص  –أن التقدير "م 

والهاء في قوله مالية هاء  ،يقصد أن ما أراد جمعه من معاني الحروف وما في معناها انتهى هنا (2)

 كم جاء به للو ن.س
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  فصل يف تعريف األمر وما يقتضيه وماال يقتضيهفصل يف تعريف األمر وما يقتضيه وماال يقتضيه
 

ن ُدونَهُ َكاْ تْكف  ب اْلقَّول  ممَّ
 

 ـ ُهَو اْقت َضا  ف ْعٍل َغْير َكف   156 
 

مهُ فال ياُل ُ   َومْن يُعَم  
 

مَ 157   ا ُ ـ َجْزما  َ لى َما قَالَهُ اإل 
 

)هو( أي األمر النفسي )اقتداء( أي بلب تحصيل )فعل ْير كف( 

مدلول عليه بغير كف أو نحوه فيتناول االقتداء ما ليس بكف نحو قم وما 

هو كف مدلول عليه بكف ونحوه بخالف المدلول عليه بنحو ال تفعل فليس 

 (1)ب مر )بالقول( النفسي )ممن دونه( فيشترب فيه االستعالء كما للباجي

وقيل: ال يعتبر العلو واالستعالء كما للقاضي  (2)واإلمام الرا ي

 (5)وقيل يعتبر العلو فقع كما للشيرا ي (4)والقشيري (3)عبدالوهاب

)كاستكف جزماً على ما قاله اإلمام( إمام الحرمين )ومن يعممه( في الجا م 

 وْيره )فال يالم( وإن كان األمر حقيقة في الجا م.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الباجي: هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي فقيه أصولي محدث من أشهر كتبه المنتقى على  (1)

 هن.474الموبإ وإحكام الفصول في أحكام األصول ت 

الرا ي: هو اإلمام فخر الدين الرا ي محمد بن عمرو ومؤلف المحصول في علم األصول  (2)

 هن.606وصاحب التفسير الشهير ت 

القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر أبو محمد المالكي األصولي لشاعر األديب البغدادي ت  (3)

 هن.422

القشيري: هو أبو الفدل بكر بن محمد بن العال... القشيري المالكي، كان راوية للحديث ملماً  (4)

في التفسير ت  ب سباب علله وكان محيطا بالعلوم الشرعية، من مولفاته القياس وكتاب من ْلع

 هن.344

 هن.476الشيرا ي: إبراهيم بن محمد بن علي أبو إسحاق عالم جليل وأصولي بار  ت  (5)
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 ب الَ تَردُّد   َ ن القَرائن  
 

رد  158   ـ َوْهَو لََ ى اإلْطالَق  َوالتَّجُّ
 

 إالَّ ل َصارَ فَثَّم يُْعَ لُ 
 

نَ  قَْوٍ  يُْحَملُ 159   ـ َ لَى اْلُوُجوب   
 

ْرَشاد  َوالتَّعَجُّ     َكالْن ب  َواإل 
 

 ـ َ ْنهُ ل مْقتَضى الْمقَا   اأْلَنس 160 
 

را ن بال تردد على الوجوب عند )وهو لد  اإلبالق والتجرد عن الق

ُل( وهو مذهب الجمهور، وحجتهم قوله عليه  (1)قوم( مال  م  وأصحابه )يُحب

الصالة والسالم "لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل 

 (3)فدل على أن األمر ال يصدق على الندب، بل ما فيه مشقة (2)صالة"

تحقق في الوجوب، وقيل للندب والندب في السواك حاصل، والمشقة إنما ت

)إال لصارف( عن الوجوب)فثم  (5)أو الوقف(4)أو القدر المشترك بينهما

إن صبغة األمر ترد  (1)يُعبد ل، ع نبهُ لمقتدى المقام األنسب( وقال السيوبي

)كالندب( نحو} فكاتبوهم إن علمتهم فيهم  (2)لستة وعشرين معنى

حو} فاستشهدوا شهيدين من رجالكم{ [ )واإلرشاد( ن33خيرا{]النور: اآلية 

[ فالمصلحة فيه دنيوية )والتعجب( نحو} انظر كيف ضربوا 282]البقرة: 

 [.48ل  األمثال{]اإلسراء: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مال : هو اإلمام المشهور صدر الصدور وأكمل العقالء وأعقل الفدالء إمام دار الهجرة أبو   (1)

األ مة األربعة    ت  عبدهللا األصبحي مناقبه كثيرة دونم فيها الدواوين مؤلف كتاب الموب  وأحد

 هن.179

 (252الحديث ) ومسلم (887الحديث رقم :) أخرجه البخاري    (2)

ومن أدلة القا لين بالوجوب قوله تعالى: "ما منع  أال تسجد إٍ أمرتُ " سورة األعراف من        (3)

ُجدوا وأنكر ٍل  ووجه الداللة منها هو أن هللا تعالى ٍم إبليس على مخالفته األمر وهو اس 12اآلية 

 عليه بقوله: ما منع  واالستفهام هنا لانكار والتوبيخ والذم وال يقع ٍل  إال على ترك واجب.
القدر المشرك بينهما هو مطلق المطلوب أي الطلب ،آلنه للوجوب تارة كما في الصلوات    (4)

 الخمسة و للندب أخر  كما في صالة الدحى .
  وضعم له حقيقة مما وردت له من أمر، وتهديد، وْير هما .بمعنى عدم الدراية بما    (5)

 

 
السيوبي: هو اإلمام جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوبي عالمة متبحر في كل الفنون  (1)

علم من العلوم المذكورة من من تفسير وحديث وفقه ونحو وصرف وبالْة وأدب وتاريخ وما 

 هن.911إال ألف فيه ت،ليف كثيرة ت 
ً حاشية  (2) وٍكر ٍل  المحلي في شرحه على جمع الجوامع وجاء بها صاحب جمع الجوامع تباعا

 .585ص  1البناني على شرح المحلي ج 
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ي     إ َهانٍَة َمُشَورٍة تَْكذ 
 

ي 161  ـ َواإلْذن   والتَّْه  
ي  (3)  َوالتَّأْد 

 

ْنعَا ُ  يُر َواإل   (4)َكذل ك التَّْسخ 
 

ْكَرا ُ ـ َوَهكذَا ا162   ل َُّ اُ  َواإل 
 

)واإلٍن( كقول  لمن برق الباب ادخل )والت ديب( كقوله صلى هللا عليه 

)إهانة( كقوله تعالى}ٍق إن  أنم العزيز  (5)وسلم للصبي" كل مما يلي "

[ 102[ )مشورة( نحو}فانظر ماٍا تر {]الصافات 49الكريم{]الدخان:

فاتلوها إن كنتم صادقين{ ]آل )تكذيب( كقوله تعالى} قل ف توا بالتورية 

[  )وهكذا الدعاء( نحور } ربنا افتح بيننا وبين قومنا 93عمران: اآلية  

 [89بالحق} ] األعراف: اآلية 

[)كذل  46)واإلكرام( نحو} ادخلوها بسالم آمنين} ] الحجر: اآلية  

[ 65التسخير( أي االمتهان نحو} كونوا قردة خاسئين{ ] البقرة: اآلية 

نعام( بمعنى تذكير النعمة نحو } كلوا من بيبات ما ر قناكم { )واإلِ 

 [.172]البقرة: اآلية 

 فَْور  َوال ت ْكَراُر ف ْعٍل فَاْدر
 

ن ُمْقتََضيَات  األَْمر  163   ـ َولَْيس م 
 

لْ  يه  ق  ُحم   فَْهَو َ لى َما يَْقتَض 
 

 ـ إال  إذَا َدلَّ َدل يل ُمنفَصلْ 164 
 

 يَتمُّ دونَهْ  أَْمر  بَما لَْيسَ 
 

 ـ واألْمُر بالف ْعل فَُخذ قَانُونَهْ 165 
 

َ  فََحقْق نْقلى  والشرع َوالعُْر
 

ن  بَ  في العْقل  166  ن َشرٍط أَْو م   ـ م 
 

ْنهُ فَقَْ  أْجَزأهللا َكَما ُكت  ْ   م 
 

 ـ َوَمْن أتى ب الفعل نحو َما ُطل  ْ 167 
 

ت دالً بمنع  (1)الكية)وليس من مقتديات األمر فور( خالفا لبعض الم ُمسب

مال  من تفرقة الوضوء، واألمر بتعجيل الحج وقوله تعالى} ما منع  أن 

مستدالً ب نه لو  (2)[ )وال تكرار فعل( خالفاً البن القصار 75تسجد{ ]  ص: 

لم يكن للتكرار المتنع ورود النسخ عليه بعد الفعل وألنه ضد المنهي عنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [4من أمثلة التهديد قوله تعالي } اعملوا ماشئتم{]فصلم اآلية  (3)
 في )ب(كذال  التخيير (4)
تطيش في الصحفة،والحديث رواه الصبي المذكورهو عمر بن سلمة وهو دون البلوغ ويده  (5)

 (2022(ومسلم )5376الشيخان البخاري رقم:)

إٍ لو لم يكن  [اآلية ]  ما منع { أصل مذهب مال  أن األمر يدل على الفور بدليل قوله تعالى} (1)

 للفور لقال: أمرتني وما أوجبم على الفور.

     نظارا ،كان أصوليا المالكي   هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار  (2)

 . (هن398ت ) 
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ال للتكرار وال لمرة، فقد ورد للتكرار كنصالة والتحقيق أنه لمطلق الماهية 

 الخمس ، ولمرة  كما  في  الصالة  على  رسول  هللا

صلى هللا عليه وسلم )فادبِر إال إٍا دل دليل منفصل فهو على ما يقتديه(  

ً )بالفبِعل ف ُخذب  من كونه للتكرار أو للمرة الواحدة )قد حمل واألمر إيجابا

ٌر بم   ب  أ وب ِمن سب ب  في البع قبِل( كالنظر ق انُون هب، أ مب ا ل يبس  ي تُِم دُون هب، ِمن ش رب

للعلم عند من يجعل حصول العلم عقب صحيح النظر بطريق اللزوم العقلي 

وكترك االستدبار شرب في استقبال القبلة، )والشرع( كالطهارة شرب في 

 الصالة وكصيغة االعتاق سبب فيه )والعرف( كنصب السلم شرب في

ّزِ الرقبة سبب للقتل )فحقق نقلى ومن أتى بالفعل نحو ما  صعود السطح وك ج 

الطلب بلب منه فقد اجزأه كما كتب( بناء على أن اإلجزاء الكفاية في سقوب 

وهو الراجح وقيل ال يستلزم اإلجزاء  بناء على أنه إسقاب القداء والخالف 

ر ٍي الوجهين الشرع ناشئ عن الخالف في تعريف الصحة هل هي موافقة األم

أو إسقاب القداء في العبادة واجبة أو مندوبة وتظهر فايدته فيمن صلى محديا 

 .(1)ظانا أنه متطهر يم ظهر حديه هل صالته صحيحة أم ال؟

 

 

اوله
َ
ن
َ
ت
َ
اولهفصل يف بيان من يتناوله اخلطاب ومن ال ي

َ
ن
َ
ت
َ
  فصل يف بيان من يتناوله اخلطاب ومن ال ي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وْير صحيحة عند الفقهاء ألنهم  ،ألنهم يرون القداء باألمر الجديد ،هذه الصالة صحيحة عند المتكلمين (1)

فال خالف في وجوب القداء وعدم  ،والخالف هنا في التسمية ال في الحكم ،يرون القداء باألول األول

تقريب الوصول بتحقيق الدكتور محمد  :انظر .ن أنه متطهر يم بان أنه محدثاإليم في من صلى على ظ

وحاشية البناني  79 –78وانظر مراقي السعود إلى مراقي السعود ص  ،233مختار الشنقيطي ص 

 .1/163وحاشية البناني  .1/163
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ٍَ ب اإليقان   َطاُب  يَْشَملُهُ اْلخ 
 

 ذُو اإليمان   ـ اْلعَاق ُل اْلبَال غُ 168 
 

 (1)ل عََ   التَّْكل يف بالشئون  
 

بَا والسَّْهو  والُجنُون169   ـ الَ ذُو الص  
 

َها وُطولبُوا  َمَع اْنت فا   َشْر ط 
 

بُوا170   ـ َواْلَكاف رُوَن بالفُروع خوط 
 

َها إ ْذ َهلَُكوا  (2)فَعُوق بُوا ب تَْرك 
 

 ـ ب فعل ه  وف ْعل َها فَتَرُكوا171 
 

فْ  َ   ن ال  هللا نَْهي  َوَ ْكُسهُ ُوص 
 

 المعيَّن  َكق فْ   ـ واأْلَْمُر بالشَّيْ 172 
 

)العاقل( هو المكلف اتفاقا )البال  ٍو اإليمان يشمله الخطاب باإليقان ال ٍو 

الصب ا( فهو ْير مكلف بحكم من األحكام الخمسة عند الشافعية وقيل إنه مكلف 

حهُ ا )والسهو والجنون( والنوم عند  (3)بن رشدبغير الواجب والمحرم كما صحل

والمكره )لعدم التكليف بالشئون( أي األمور قال صلى هللا  (4)األكثر وكذا الملج 

يستيقظ  الصبي حتى يبل  وعن النا م حتى عليه وسلم: " رفع القلم عن يالية عن

 .(5)عن المجنون حتى يبرأ"و

ل والساهي في معنى النا م ويؤمر الساهي ب عبد ها ه كقداء ما لبإصالح خ 

بوا( بفاته من الصالة وضمان ما أتلفه من المال )والكافرون بالفروع خو

للمحققين وعزاه  (2)بوعزاه ابن الحاج (1)وهو الصحيح عند ابن السبكي

ً ألكثر الحنفية (5)وأحمد (4)لمال  والشافعي (3)ولي الدين وقيل  (6)خالفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في)ب( للشئون. (1)

ِلكوا.1في نسخة ) (2)  ( إٍ أُهب

وابن رشد هو أبو الوليد الجد مؤلف كتاب البيان  62ي السعود ص وتبعه القرافي في ٍل  مراق (3)

 هن..520والتحصيل والمقدمات 

ما مشي عليه المؤلف بناء على عدم جوا  التكليف بالمحال وفي المس لة خالف شهير انظر  (4)

 .163ومراقي السعود ص  19جمع الجوامع ص 

(، 2041(، وابن ماجه )ح3432لنسا ي )ح(، وا1423)ح والترمذي(، 4398)حرواه أبو داوود ( 5)

 وْيرهم.

ابن السبكي: عبدالوهاب بن علي عبدالكافي السبكي أبو نصر قاضي القداة المؤرخ له مصنفات ( 1)

 هن.772كثيرة منها جمع الجوامع تن

ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس أصولي فقيه مالكي نحوي ( 2)

 هن646فنون من ت،ليفه مختصر المنتهى ومختصر المدونة وْيرهما تنمتبحر في كل ال

ولي الدين هو أبو  رعة أحمد ولي الدين العراقي مؤلف كتاب الغيث الالمع شرح جمع الجوامع ( 3)

 هن.826في األصول تن
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صح توهو اإليمان الذي ال ها فاء شربانتمع مكلفون بالنواهي دون األوامر 

 (7)ة عليه )وبولبوا بفعله( أي الشربفإال به الفتقارها إلى النية المتوق

)وفعلها( أي الفروع )فتركوا فعوقبوا بتركها إٍ هلكوا( أي قدروا على فعلها 

[  41قال هللا تعالى} ما سلككم في سقر قالوا لم ن  من المصلين{  ]المدير 

يء( كقف عن ضده( وهو عدم الوقوف )نهي وعكسه وصف( )واألمر بالش

 وهو النهي عن الشيء أمر بدده.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يعة لم قريش وفخرها وإمام الشراالشافعي: هو أبو عبدهللا اإلمام الشافعي أحد األ مة األربعة ع( 4)

 هن.204وحبرها تن

أحمد : هو اإلمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وأحد أ مة المذاهب األربعة بل  مبلغاً في علم  ( 5)

 هن.241األ....قبل أن يبلغه أحد تن

نص كالم ولي الدين في كتابه الغيث الهامع عند الكالم على قول السبكي في جمع الجوامع: ( 6)

ً ، ومنع أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد االسفراييني ة والغزالي يجو  التكليف بالمحال مط لقا

وابن دقيق العيد ماليس ممتنعاً لتعلق العلم بعدم وقوعه... قال القسم الثاني يجو  التكليف به بل 

وقوعه باالتفاق ألن هللا يعالى كلف الثقلين باإليمان مع علمه ب ن أكثرهم ال يؤمنون، يم قال: فدل 

 -ما امتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه ليس محل خالف وال يمنع التكليف به أحد على أن

 .1/332والمحلى  1/86الغيث الهامع 

 .129وشرح تنقيح الفصول ص  207،( نثر الورود ص 7)
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هي
ّ
هيفصل يف تعريف  الن
ّ
  فصل يف تعريف  الن

 

َن أْدنى َكال تَْستَْخف   ب اْلقَْول    م 
 

 ـ ُهَو اْقت َضا   َجا     ل ْلَكف  173 
 

 َ ْنهُ بإْطالَق َكَما قَْ  ُحكيَا
 

ي فََساَد َما قَْ  نُ 174   هيَاـ َويَْقتَض 
 

 إ الَّ إ ذَا َدل  َدل يُل ذَل كْ 
 

 ـ َ ن  اْبن َحنبٍَل َوقال َمال ك175 
 

اُء( أي بلب )جا م( على سبيل الوجوب )للكف بالقول من  )ُهو اقبت د 

قول كف ونحوه كقول  كف عن كذا بأدنى( أي من دونه )كال تستخف( ال 

بإبالق(  مر )ويقتدي فساد ما قد نهيا عنهاأو امس  وٍر ودع فإنها أو

سواء كان النهي لخارج كالوضوء بمغصوب أم ال كصالة الحا ض وسواء 

كان في العبادات والمعامالت )كما قد حكيا عن ابن حنبل وقال مال . إال إٍا 

دّل دليل ٍل ( على عدم الفساد كما في بالق الحا ض لألمر بمراجعتها، 

ً وعليه أبو حنيفة فعي إنما يدل على وقال الشا (1)وقيل ال يقتديه مطلقا

الفساد إٍا كان النهي ألمر داخل في الذات وال م لها ال إن كان خارجاً وهو 

موافق لمال  في ٍل  لكنه عنده يثبم المل  مع الفساد في العقود ولفظ النهي 

[ والكراهة نحو} وال 32} ال تقربوا الزنى{  ]اإلسراء:  كن يرد للتحريم

واإلرشاد نحو} ال تس لوا عن أشياء{  [.267تيمموا الخبيث{ ] البقرة: 

[ وللدعاء 7[ وللي س نحو} ال تعتذروا اليوم{ ] التحريم:  101]الما دة: 

[  ولبيان العاقبة نحو} وال 6نحو} ربنا ال تزغ قلوبنا{ ] آل عمران: 

[ أي عاقبة أمرهم 169تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا { ]آل عمران: 

[ 131ار نحو     } وال تمدن عيني }]به: الحياة ال الموت. ولالحتق

وللتهديد كقول  لمن ال يمتثل أمرك: ال تمتثل أمري، والتسوية نحو} 

[  واإلهانة نحو} اخسئوا فيها وال 16فاصبروا أو ال تصبروا{ ] الطور: 

[ وللتمني نحو: ال ترحل أيها الشباب، ووردت 108تكلمون{ ] المؤمنون: 

 [.79: الواقعةلمطهرون{       ] للخبر نحو} ال يمسه إال ا

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو اإلمام أبو حنيفة النعمان بن يابم أحد األ مة األربعة المتبوعين وهو أكبرهم سناً، وله منزلة  (1)

 هن. 150الفقه قل أن ينالها أحد قيل إنه أدرك أنس ابن مال  فيكون تابعيا وقيل لم يدركه ت  في
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  ((11))فصل يف تعريف  املفهومفصل يف تعريف  املفهوم
 

 ـ ُهَو الذي َدلَّ َ لَْيه  الل فُظ ف ي176
 

   َ  َغْير  َمَحل   نُْطق ه  فَا تَر
 

177  َ ال  ـ َوْهَو َ لى اَلْربَْين ذُو خ 
 

   َ فَاٍق بَاَن َواْئت الَ  َوذُو و 
 

ُل اْلَوْصُف وا178  ال تثنَا ُ ـ فَاأْلَوَّ
 

لةُ واإلْغيَا ُ    َوالشرُط َوالع 
 

المفهوم )هو( المعنى )الذي دل عليه اللفظ في ْير محل نطقه فاعترف، 

ق اوهو على ضربين ٍو خالف، وٍو وفاق بان( أي ظهر )وا تالف( وف

حديث:  )فاألول( وهو الخالف )الوصف( كالغنم السا مة أو سا مة الغنم من

أو في سا مة الغنم )واالستثناء( نحو: ال عالم إال  (2)كاةفي الغنم السا مة الز

 يد ، منطوقه نفي العلم عن ْير  يد، والمفهوم إيبات العلم له )والشرب( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقسموه إلى  –لم يتعرض الناظم هنا للمنطوق وعرفوه ب نه: "ما دل عليه اللفظ في محل النطق  (1)

وما يعدها ونثر الورود ص  374/  1انظر حاشية البناني على المحلي  –صريح وْير صريح 

عند فصل المبين لما  ووما بعدها فكان األولى بالناظم ٍكره هنا عند الكالم على ا لمفهوم أ 97

 تعرض للنص والظاهر وهما من المنطوق.

وفي صدقة الغنم في سا متها إٍا كانم أربعين إلى  " يشير إلى قول النبي صلى هللا عليه وسلم: (2)

رواه البخاري في كتاب الزكاة باب  كاة وهو جزء من حديث بويل  "  عشرين وما ة شاة...

 ( .621( والترمذي )1565( وأخرجه أبو داوود )1454رقم )الغنم 
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[ )والعلة( نحو:  32نحو: } وإن كن أوالت حمل فانفقوا عليهن{ ] الطالق: 

 ْياء( نحو: } فإن بلقهاأعع السا ل لحاجته أي المحتاج دون ْيره )واإل

 [. 229فال تحل له من بعد حتى تنكح  وجاً ْيره { ] البقرة: اآلية 

ْنهُ َواْلعََ دْ 179  ـ َواْلحصُر والظَّرفَان م 
 

 (1)َوالثَّان ي نَْوَ ان فَقَ ْ  َولقَ    
 

 ـ َما وَبَت اْلُحْكُم لهُ باألَْولَى180
 

 أَْو بالُمَساَواة  فُخذهللا أْصال 
 

ل  فَْحوَى الخَطا181 يَاـ فأَوَّ  ب  ُ م  
 

يَا   َوالثَّان ي أْيضا  لَْحنُهُ قَْ  ُد  
 

)والحصر( بإنما، نحو: } قل إنما يوحى إليل أنما إلهكم إله واحد {      

، أي فغيره ليس بإله )والظرفان منه(  مانا ومكانا  108األنبياء: اآلية 

نحو: سافر في يوم الجمعة أي ال في ْيره واجلس أمام  يد ال وراءه 

[ أي ال أكثر )ولقب(  4)والعدد( نحو: } فاجلدوهم يمانين جلدة { ] النور:

نحو: على  يد  (3)وعليه ابن ُخِويبِز مند اد (2)على خالف فيه هل هو حجة

حٌج أي ال على عمرو، وفي الغنم الزكاة أي ال في ْيرها )والثاني( وهو 

واة فخذه أصال، )نوعان فقد، ما يبم الحكم له باألولى أو بالمسا فقالموا

ف ول فحو  الخطاب سميا( كدرب الوالدين الدال عليه الت فيف فهو أولى 

ً لحنه قد دعيا( كتحريم إحراق مال  بالتحريم من المنطوق )والثاني أيدا

 اليتيم الدال عليه األكل فهو مساو للمنطوق.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا البيم سقاب من )ج(. (1)

مفهوم اللقب: هو أضعف المفاهيم في االحتجاج لعدم را حة التعليل فيه ولذل  جمهور  (2)

يِز منداألصوليين لم يقولوا به ولم يقل به إال الدقاق من الشاف د من المالكية اعية وابن ُخو 

، ومراقي 56وشرح تنقيح الفصول ص  1/103والصيرفي وبعض الحنابلة انظر نشر البنود 

    وربما كان اعتباره كفراً فقوله تعالى:  : قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي 114السعود ص 

مفهوم اللقب فقال يفهم منه أن مثال لو قال فيه أحد ب[  92سورة الفتح { ] محمد رسول هللا } 

ْير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لم يكن رسوالً فإنه يكفر باإلجماع وانظر نثر الورود ص 

 .1/454والمحلي  112

ابن خويز منداد محمد بن أحمد أبو عيد هللا البصري المالكي تفقه على األبهر  وهو إمام عالم  (3)

 هن. 391د متكلم فقيه أصولي توفي في حدو
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  فصل يف تعريف العامفصل يف تعريف العام
 

ي يَْشَمُل َما يْصلُُح لَهْ 182  ـ َوْهَو الَّذ 
 

ْن َغيْر َحْصر   ن  ُكل   النَّقَلَهْ    م 
 

َن اْلعُُمو   ُمْشتَقٌّ 183  َكَما ـ َوْهَو م 
 

ُكَما   يُقاُل فَْضُل هللا  قَْ   مَّ
 

 ـ َوْهَو َ لى ُكل يٍَة قَْ  َدال184
 

 ال اْلُكل   َواْلُكلي   قَْ  تََجلى 
 

خرج به  )وهو الذي يشمل( أي يستغرق )ما يصلح له( أي يتناوله دفعة

النكرة في اإليبات )من ْير حصر عند كل النقلة، وهو من العموم مشتق 

كما، يقال فدل هللا قد عمكما، وهو على كلية قد دالل( أي محكوم فيه علي 

ً أو سلبا  حو: جاء عبيدي وما خالفوا ف كرمهم وال نكل فرد مطابقة إيباتا

ن وفالن وهكذا فكل منها تهنهم، فإنه في قوة قدايا بعدد أفراده أي جاء فال

)ال الكل( أي ال محكوم فيه على  (1)محكوم فيه على فرد دال عليه مطابقة

جميع األفراد من حيث هو مجموع نحو: كل رجال البلد يحملون الصخرة 

 أي جميعهم.

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

 ...... والكلي   ق  تََجلى 
 

 ايَ ـ َولَْفُظهُ فرد وجمع ُحل   185
 

  َ يَاب أ  ْل َوَمْن َوَماَو أَي  ُحك 
 

أي وال محكوم فيه على الماهية من حيث هي أي  (1))وابلُكلِّي قد تجلى(

من ْير نظر إلى األفراد نحو: الرجل خير من المرأة أي حقيقته أفدل من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكل له يالث اصطالحات: (1)

           ويحمل عرش رب  فوقهم يومئذ يمانية{ }أ ن    فيطلق على الحكم على مجموع األفراد نحو:

[ ويقابله بهذا المعنى الكلية فهي ما حكم فيها على كل فرد نحو: نُِقض   19] الحاقة: اآلية 

. د ث   الُوُضوُء ي ح 

لى بعض األفراد نحو: كل بني تميم يحمل الصخرة العظيمة إٍ معلوم ب ن  وقد يطلق على الحكم ع

ويقابله بهذا المعنى الجزءية فهي ما حكم فيها على البعض  ،أن فيهم من لم يحدر الحمل

 باعتبار كل فرد نحو: بعض الحيوان إنسان.

 –ة من ٍل  الجبل ويقابله بهذا المعنى الجزء فهو صخر ،جن ن وقد يطلق على ماله أجزاء كالجبل مثالً 

 .93وشرح البنلاني للسلم لألخدري ص  191مراقي السعود على مراقي السعود ص 

الكلي: هو القدر المشترك بين األفراد واللفظ الدال عليه يسمى مطلقاً فهو مدلول المطلق يصدق  (1)

ً بحول هللا، وانظر شرح تنقيع  بفرد واحد في سياق الثبوت نحو: رجل، وسي تي للناظم قريبا

 .154الفصول للقرافي ص 
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نحو: } وأحل هللا البيع { ] البقرة: اآلية  (2)حقيقتها، )ولفظه( أي العام )فرد(

ٌع(، نحو: } قد أفلح المؤمنون {          ] [ أي كل الب 275 مب يع )وج 

دخل داري فهو آمن من [، )ُحِلي ا ب ل ومن( للعاقل نحو:  1المؤمنون:اآلية

لهما نحو: أي عبيدك  (3))وما( لغير العاقل نحو: ما جاءني قبلته )وأي(

 جاءني أحسن إليه وأيُّ األشياء أردته أعطيته )حكيا(.

 تىْن َحاال  َوال َوْصفا  أَ ـ إ ن لَّْم يَكُ 186
 

يُع َوَمتى   َوأَْيَن ُكلُّ َوَجم 
 

ْ ت ْفَها   واإلْخبَار187  ـ فَما في اال 
 

 والشَّرط  قَْ  َ مْت بالَ ُممار 
 

رهللا188 ٍ  َوالَ إن نَّك   (1)ـ ال ف ي تَعَجُّ
 

 َمْوُصوفَة  َكانَْت فكُن ُمْعتَبرهللا 
 

 الشَّْرط   َر بَْع َ ـ َواالْ ُم إ ْن نُّك   189
 

ْبط     َوالنَّْفي  قَْ  َ مَّ ُ موَ  الرَّ
 

)إن لم يكن حاالً نحو: مررت بزيد أي رُجل  وال وصفا( نحو: مررت 

برجل أي رجل )أتى، وأين( نحو: أين تجلس أجلس )كل( نحو: } كل شيء 

[ )وجميع ومتى( للزمان استفهامية أو  88ه اِلٌ  إال وجهه { ] القصص:

ى تجيئني أو جئتني أكرم  )فما في االستفهام( نحو: ما شربية نحو: مت

عندك )واألخبار( نحو: علمم ما عملم )والشرب( نحو: ما تعمل من خير 

( )ال( تعم )في تعجب( نحو: ما أحسن  يداً )وال  تجزبه )قد عمم بِال  ُمماِرّ

ة { ] البقرة:  [ )كانم فكن  26إن نكره موصوفةً( نحو: } ما بعُوض 

ي بمال نعد الشرب( قاله إمام الحرمين نحو: من ي تبواالسم إن نكر معتبرة، 

أجا ه فال يختص بمال فالعموم ب د لياً وقد يكون شمولياً نحو: } وإن أحدٌ من 

[ )والنفي قد عمل عموم  6المشركين استجارك ف جره {          ] التوبة: 

عا وقيل لزوما نحو: ال رجل  في الدّار بالبن اء على الفتح نصاً الربع( وضب

ُجّل، وقد يكون العموم بدلياً كالشرب  وظاهراً إن لم تبن نحو: ما في الدار ر 

 .(1)وإليه أشار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسخة )ب( و)ج( جمع وفرد. (2)

( ب نها عامة فيما تداف إليه من األشخاص واأل منة واألمكنة  (3) نحو أي رجل  –وتختص )أيُّ

دخل داري فله درهم، وأي  مان ت تني أكرم ، وأيُّ مكان تجلس فيه أجلس مع . نثر الورود 

 .252ص 

 في )أ( وإال نكرهب. (1)
 .102وانظر نيل السول على مرتقى  الوصول ص  (1)
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ْد َ ْلُ  اْلعُُمو   نَْحَو َما190  ـ إ ن لم يَر 
 

َن األَنَا   َكُرَما   ُكلُّ اْمرئ م 
 

ْلم  َوَما191  ـ َوَمن تَعُمُّ ف ي أولي اْلع 
 

 َ مْت فيهَما ف ي َغي رهْم َوأيُّ  
 

 ـ وأْيَن َحْيُث ف ي اْلَمَكان  َوَمتى192
 

ت يَافَتى   ف ي َ ائ ر  األْ َمان  َ مَّ
 

ض  األَْلفَاظ  193 ْن َ َوار   ـ وُمَّ ْهَو م 
 

 بَْل ق يل َوالَمْعنى لَ ى الُحفَّاظ 
 

ما َدْ َواهللاُ 194  ـ ويَنبَني َ لَْيه 
 

 ْجَراهللاُ ف ي الف ْعل  أَْو َما قَْ  َجَرى مَ  
 

)إن لم يرد سلب العموم نحو ما كل أمريء من األنام كرما، ومن تعم في 

أولى العلم وما، في ْيرهم وأي عمم فيهما. للعقالء وْيرهم )وأين حيث 

عمم يا فتى، يم هو( أي العموم )من  نفي المكان ومتى، في سا ر األ ما

يه وسلم بين عوارض األلفاظ وال عموم في الفعل " كجمعه صلى هللا عل

فال يعم كل سفر بويالً أو قصيراً، " أو  (2)الصالتين " الثابم في الصحيح

فال يعم كل جار الحتمال خصوصيته في ٍل   (3)كقدا ه في الشفعة للجار"

الجار )بل قيل والمعنى لد  الحفاظ( فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام 

فر )أو ما قد جر  مجراه( )وينبني عليهما دعواه في الفعل( كالجمع في الس

 .(2)كالشفعة للجار

  ل يف تعريف التخصيص وتقسيم املخصصل يف تعريف التخصيص وتقسيم املخصصصصفف
 

 ـ َوَرْ ُمهُ تَْمي يُز بَْعض  اْلُجْملَة195
 

 َوْهَو َ لى اَلربَْين  َحاَل الق ْسَمة   
 

ه  الَيْستَق لْ 196 ل  بَنَْفس   ـ ُمتَّص 
 

 ُمنفََصل  َوْمْستَق لْ  هللاُ َوال    
 

 لشْرُط َواال تثْنَا ُ ـ فَاألَْوُل ا197
 

فة  َوآل ُ   ال  َوص  ُمتَص 
(1) 

 

 ـ َوَغاية  َوبَ ُل اْلبَعَض ل ى198
 

 َواالْ ت ثنَاَ  قَو   ُح َدا قَْو ٍ  
 

)ورسمه تمييز( أي إخراجه من العام )بعض الجملة، وهو على ضربين 

( بنفسه  ت ِقلب حال القسمة، متصل بنفسه ال يستقل، وضده منفصٌل وُمسب

ألول( المتّصل )الشرب( ولو مقدما نحو: أكِرم بني تميم إن جاءوك، وإن )فا

جاءك  يد ف حسن إليه )واالستثناء( نحو: قام القوم إال  يداً )متصال وصفة( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .1201) ( و أبو داوود691صحيح مسلم ) (2)
 ( وْيرهم .3513( ابو داوود )1680( مسلم )2257البخاري ) (3)

 

 

 هذا البيم ساقع من نسخة )ج(. (1)
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ني تميم الفقهاء )والء وْاية( أكرم بني تميم إلى أن ي عُصوا ، أخرج ب أكرم

ُمون  فيه ، وقوله تعالى:   ر  } حت ى يُعبطو       حال عصيانهم فال يُكب

[ )وبدل البعض نحو: أكرم الناس العلماء )لد   29الجزية..{ ] التوبة: اآلية

 ٍكره ابن الحاجب )واالستثناء قوم حددا( منهم إمام الحرمين. (2)قوم(

 

 ـ ب أَنَّه إ ْخَراُج َمالَْوالهللاُ 199
 

ن َواح  ٍ    أَْمالهللاُ  لََحاَ هللاُ م 
 

فهْ ـ بأَدَوات ه  كإالَّالَ ا200  لص  
 

نَ  َول     (1)لمعرفَهْ ي اَوشْر ُطهُ   
 

 ـ اْلَوْصُل َواْلفَْصُل الضَّرُوري   201
 

رْ    اْغتُف ْر نَْحُو السُّعَال  والتَّنَفُّس  الُمض 
 

 ـ إ ذَا نَوى قَْبَل تََما   اْلقَْول  202
 

 َوَ َ    اْ ت ْغَراق ه  ل ْلُكل    
 

ه( أي لدخل في الكالم السابق )من واحد حددا ب  نلهُ إخراج ما لواله لحا 

أماله( أي متكلم واحد فقول القا ل إال  يداً عقب قول ْيره جاء الرجال 

لغو، وقيل يكون استثناء )ب دواته كإال ال الصفة( بمعنى ْير )وشربه عنند 

يجو  انفصاله  (2)ولّيِ المعرفة الوصل( بالمستثنى منه عادة وعن ابن عباس

ل ما دام في المجلس وهو قول يل إلى سنة وقيل أبداً وقوقي (3)إلى شهر

)والفصل الدروري اْتفر، نحو السعال  (5)والحسن البصري (4)عطاء

ً )عدم استغراقه  هر، إٍا نو  قبل تمام القول( وشربدوالتنفس الم أيدا

عشرة إال عشرة فتلزمه ، وقيل وال  يل لكل( فال أير له إن استغرقه كقوله علل

 الباقي نحو: له عشرة إال سبعة فال يجو . األكثر من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكتبة الكليات األ هرية. 2/132مختصر المنتهى  (2)

 في )ج( عند ٍوي المعرفة. (1)

ابن عباس: هو حبر هذه األمة عبدهللا بن عباس رضي هللا عنهما ابن عم رسول هللا صلى هللا  (2)

عليه وسلم صحابي جليل دعا له النبي صلى هللا عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه 

 هن.68الت ويل توفي بالطا ف 

 .2/16امع انظر تفصيل هذه األقوال وْيرها في شرح المحلي لجمع الجو (3)

عطاء: بن يسار أبو محمد المدني مولى ميمونة أم المؤمنين رضي هللا عنها الفقيه الواعظ رو   (4)

 هن.103عن  يد بن يابم وأبي أيوب وعا شة توفي 

 هن.110الحسن: هو اإلمام الجليل الزاهد العالم الحسن البصري أبو سعيد سيد التابعين ت  (5)
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مْ 203 نَ  ُجل  ه  وْبَات     َن اإل   ـ َوَهَو م 
 

مْ  تىي  َوَ ْكُسهُ أنَفْ     ن ُكل  ه 
 

 ـ وإْن يُعَق  ْ  ُجَمال  َ اَد إ لى204
 

 ُجْملَت َها َوالَحنَف يُّ قَال ال 
 

َر ب عَْطف  أَْو بََ ا205  ـ َوإن تََكرَّ
 

يا  مَ    َ ايَ تْلُوهللاُ أَْو أَ ْ ُمَساو 
 

)وهو من اإليبات عند جلّهم، نفٌي( نحو: قام القوم إال  يدا فنفي القيام 

إن  يداً مسكوت عنه )وعكسه( أي هو من النفي  (1)عنه، وقال أبو حنيفة

إيبات نحو: ما قام أحد إال  يداً يبم القيام لزيد )أتى عن كلهم، وإن يعقب 

صلح ألنه الظاهر نحو: حبلسم داري على مالً عاد إلى جملتها( حيث ج

أعمامي ووقفم بستاني على إخواني، وسبلم سقايتي لجيراني إال أن 

يسافروا وإال عاد لألخيرة فقع نحو: أكرم العلماء وحبِّس ديارك على 

أقارب  وأعتق عبيدك إال الفسقة منهم )والحنفي( وهو أبو حنيفة واإلمام 

ا ي ( االستثناء )بعطف أو( لم يعطف ولكن )بدا )قال ال وإن تكرر (2)الرل

هُ أو أ يد( تبلُو  مساوياً م 
 منه. (3)

 

 

ل َها َوإ الَّ 206  ـ َ اَد إ لى أَوَّ
 

 َكاَن ل َما يَل يه  لَْفُظ إ الَّ  
 

َك َواألَْوتَاراـ فاَْجبُْر بأْشفَ 207  (1)ا  
 

ل ذَل ك المْقَ اَرا   أَْ ق ْط تَُحص  
 

 يُمهُ لَفَظا كَماـ َوَجائز  تَْق   208
 

 ْ  فَقَْ َ َماتف ي الش ْرط  نحو َمن يَ  
 

)عاد إلى أولها( نحو: له علي عشرة إال أربعة إالل يالية إال اينين فيلزمه 

واحد فقع ونحو: له علي عشرة إال اينين إال يالية إال أربعة عاد الكل 

ه      )كان مستثنى منه )وإالل( لم يكن عطف ولم يساو ولم يستغرق ما يلي

لما يليه لفظ إال( عا د نحو: له عليل عشرة إال خمسة إال أربعة إال يالية 

فتلزمه ستة )فاجبر بشفع ( من االستثناءات كالثاني والرابع )واألوتارا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدمم ترجمته. (1)

 .2/142ر المنتهى األصولي مختص (2)

 في )ج( )مساويا متبوعة أو أ يداً(. (3)

 في )ب( فاجبر بشفع  أو األوتارا. (1)
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يرا فيّ  : ل  علي (2)أسقنع( كاألول والثالث )تحصنل ٍل  المقدارا( قال الّسِ

ال ستة يكون االعتراف قد وقع بخمسة عشرة إال تسعة إال يمانية إال سبعة إ

)وجا ز تقديمه(  (3)بناء على أن االستثناء من النفي إيبات ومن اإليبات نفي

 ا(.مس ب فقدتُ أي االستثناء )لفظاً كما في الشرب نحو من ي  

 

 لَّ ُكلُّ قَاس  ـ َوَرقَّ إ الَّ الخ  209
 

َوَهل لَنَا إ الَّ اْلحبيَ  آس   
(1) 

 

نَ  القَْو   ا اـ وانيهمَ 210 تَاُب     لك 
 

 ُدوَن َوْهم   َومثلُهُ السُّنةُ  
 

ْنُهَما باآلَخر211  ـ َوُخصَّ ُكلٌّ م 
 

ر    َجا الُمنَوَّ ه  َوبالح   َونفس 
 

َ  ومْنُهم َمْن َحظر212 س   َواْلعُْر  ـ والح 
 

يَص هذهللا َولَكن لَْم يُقَرْ    تَْخص 
 

( ببيب )يانيهما( وهو ورق إال الخل كل قاس، وهل لنا إال الحبيب )آس

المنفصل )الكتاب عند القوم ومثله السنة دون وهم، وخص كل منهما باآلخر( 

الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى: } يوصيكم هللا في أوالدكم {            ] 

[ الشامل للكافر وْيره بحديث الصحيحين "ال يرث المسلم الكافر  11النساء: 

لسنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيح " ال يقبل هللا وا (2)وال الكافر المسلم"

قوله تعالى: } وإن كنتم مرضى { ]  (3)صالة أحدكم إٍا أحدث حتى يتوض  "

[ )ونفسه( الكتاب بالكتاب على األصح نحو: } والمطلقات يتربصن  6الما دة: 

ماِل أجلُهنل  226ب نفسهن {   ] البقرة: اآلية  الُت األحب أُوب . { ] [، بقوله } و 

بحديث "ليس  (4)[ والسنة بالسنة نحو: فيما سقم السماء العشر" 4ق: اآليةالطال

)وبالحجا( كقوله تعالى: } خالق كل شيء { ]  (5)فيما دون خمسة أوسق صدقة "

[ فإنا ندرك بالعقل ضرورة أن هللا تعالى ل يس خالقاً لنفسه، )والحس(  62الزمر: 

[ أي تهلكه  25شيء ب بمر ربها { ] األحقاف:  كما في قوله تعالى: } تُدمر كلل 

فإنا ندرك بالحس ما ال تدمير فيه كالسماء )والعرف( الذي أقره النبي صلى هللا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيرافي: لعل المقصود بالسيرافي الحسن بن عبدهللا السيرافي أبو سعيد نحوي عالم باألدب  (2)

يوسف المتوفي أصله من سبيراف من بالد فارس له كتاب اإلقناع في النحو أكمله بعده ابنه 

 هن.368هن، وأخبار النحويين البصريين وشرح كتاب سيبويه وكتب أخر  ت 385

 .200انظر شرح تنقيح الفصول ص  (3)
 في نسخة )ج( اال الحبيب اآلسي . (1)
  ( .1614( ومسلم ) 1588البخاري ) (2)
 (161( مسلم )135البخاري ) (3)
 ( .1817( ابن ماجة )640( والترمذي ) 1596( وابو داوود )8314اخرجه البخاري في باب الزكاة الحديث ) (4)
 ( .626( والترمذي )1558( و ابو داوود )1793( ابن ماجة )161( مسلم )135البخاري ) (5)
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أو أجمعوا عليه إجماعاً كلياً،  (1)عليه وسلم ب ن كان في  مانه وعلم به ولم ينكره

 وإال فال يخصص )ومنهم من حظر تخصيص هذه ولكن لم يقر(.

ْجَماع  َواْلق يَاس  ـ َوخَ 213  صَّ ب اإل 
 

 واْلف ْعل  َواْلَمْفُهو   ُجلُّ الن اس   
 

[ أخرج  3)وخص باإلجماع( كقوله تعالى: } وما ملكم أيمانكم { ] النساء: 

منه اإلجماع أخم الرضاع، وموبوءة اآلباء واألبناء )والقياس( المستند إلى 

لى } الزانية والزاني { ] نص خاص ولو كان خبر واحد، فقد خص من قوله تعا

[ األمة فعليها نصف ٍل  بقوله تعالى: } فعليهن نصف ما على  2النور: 

الفِ  25المحصنات من العذاب { ] النساء:  عل( أي [ والعبد يقاس على األمة )و 

فعله صلى هللا عليه وسلم كما لو قال الوصال حرام على كل مسلم يم فعله فيكون 

في كل  )والمفهوم( مخالفة كقوله عليه الصالة والسالم "العموم بالنسبة لغيره 

وهو عدم  (3)مخصص بمفهوم قوله في الغنم السا مة الزكاة (2)" أربعين شاة شاة

الزكاة في المعلوفة عند من قال به، ومفهوم موافقة نحو: ليُّ الواجد يحل عرضه 

هما أف { ] مخصص بمفهوم الموافقة من قوله تعالى: } وال تقل ل (1)وعقوبته

[ في الوالد فالعقوبة هنا الحبس فال يحبس الوالد في دين ابنه )جلُّ  23اإلسراء: 

 النّاس(.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال القرافي وعندنا العوا د  165وشرح تنقيح الفصول ص  161انظر إرشاد الفحول ص  (1)

  من الخطاب وهو متجه. مخصصة للعموم قال اإلمام إن علم وجودها في
 ( وْيره .1454البخاري ) (2)

Error! Not a valid link.(3) ( 621( والترمذي )1567( وأبوداوود )1454البخاري. ) 

 

 
 

 
 
 ( .887وغ المرام )( وبل2451البخاري )  (1)
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  فصل يف تعريف املطلق واملقيد وحكميهمافصل يف تعريف املطلق واملقيد وحكميهما
 

 ـ َما َكاَن قَ  َدلَّ ب الَ قَْيٍ  َ لى214
 

ال  يٍَة لُمْطلٍَق قَْ  ُجع   َماه 
 

 ـ َوق يَل َماَدلَّ َ لى َماَشاَع في215
 

ْنٍس َوقاب ْل بُمقَيٍَّ  تف ي  ج 
(1) 

 

يص  216  ـ َوَما َمضى قُبَيَل ف ي التَّْخص 
 

يص     يُْغن يَك َ ْن إ َ اَدة التَّنص 
 

)ما كان قد دّل بال قيد( من وحدة أو ْيرها )على ماهية المطلق قد جعال 

وقيل ما دل على ما شاع( أي ما دل على الوحدة الشا عة في الجنس فيرادف 

كرة وهو قول اآلمدي وابن الحاجب ، وتظهر فا دة الخالف فيمن قال ال الن

مرأته إن كان حمل  ٍكرا ف نم بالق فكان ٍكرين فتطلق على األول دون 

الثاني، وقال جمال الدين: اللفظ في المطلق والنكرة واِحدٌ والفرق بينهما في 

ً واسم االعتبار أن اعتباره في الداللة على الماهية بال قيد قد س مي مطلقا

في، وما مدى تجنس أو مع قيد الوحدة الشا عة سمي نكرة )وقابل بمقيد 

ني  عن إعادة التنصيص( في المقيد فما جا  غقبيل في التخصيص، ي

تخصيص العام به يجو  تقييد المطلق به وماال فال، فيجو  تقييد الكتاب 

عل النبي صلى هللا والسنة بالسنة وبالكتاب وتقييدهما بالقياس والمفهوم وف

 عليه وسلم وتقريره.

 ـ ل َشبَه  اْلبَابَْين ف يَما ذََكُروا217
 

رُ   ياَدة  ُهنَا تُقَرَّ  إ الَّ   
 

تَاب  218  ـ ويُْحَمُل اْلُمْطلَُق في اْلك 
 

َطاب     َوالسُّنَّة  اْلُمْحَكَمة  الخ 
 

 ـ َ لَى اْلُمقيَّ   إ ذَا َما اْجتََمعَا219
 

با  َوأوبُحْكما  َوُمو   ا َمعَاتج 
 

را  َ ن  اْلعََمل220  ـ َولَْم يَُكن ُمَؤخَّ
 

 فَُمْطلَق  ُمقَيَّ   ب َما َحَصلْ  
 

ُر(  )لشبه البابين( التخصيص والتقييد )فيما ٍكروا، إال  يادة هنا تقرل

وهي: )ويحمل المطلق في الكتاب والسنة المحكمة الخطاب على المقيد إٍا 

جبا( أي سببا ) وأيبتا معا، ولم يكن مؤخراً عن العمل، ما اجتمعا، حكما ومو

 دها في آخر بالسوم.يفمطلق مقيد بما حصل( كإبالق الغنم في حديث وتقي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )ج( مقابل  المقيد. (1)
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خ  َوإنْ 221 ر فَنَا    ـ وإ ن تَأخَّ
 

نْ    تَوافَقَا ف ي اْلُحْكم  فَاْلَحْمُل قَم 
 

ا إ ذَا َما اْختَلَفَا ف ي السَّب   222  ـ أَمَّ
 

 بيأَْو في اْلُحْكم  فالَحْمُل أُ  َواْلُحْكم   
 

ل ِق كما لو  )وإن ت خر( المقيد على العمل بالمطلق )فناسخ( المقيد للبُمطب

قال عليه الصالة والسالم في القتل عتق رقبة ف عتق رقبةً كافرةً يم أعتق 

رقبًةً مؤمنةً )وإن توافقا في الحكم( واختلفا في السبب )فالحمل قمن( عند 

عية وكثير من المالكية كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار أكثر الشاف

ً كتقييد الشهادة  )أما إٍا ما اختلفا في السبب والحكم ( فال يحمل إجماعا

بالعدالة وإبالق الرقبة في الظهار )أو في الحكم( دون السبب كتقييد 

 الوضوء بالمرافق وإبالق التيمم فالسبب واحد وهو الحدث )فالحمل أُبي(

 وقيل يحمل.

منفيين أو منهيين نحو ال يجزف عتق مكاتب ال يجزف عتق  اوأما إن كان

ً كافراً فالقا ل بحجة مفهوم  ً ال تعتق مكاتبا مكاتب كافر ال تعتق مكاتبا

ً نحو ال  ،المخالفة يقيد المطلق بالمقيد وإن كان أحدهما أمراً واآلخر نهيا

 .(1)غير الصفة التي في المقيدلق مقيد بطتعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة فالم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .209شرح تنقيح الفصول ص  (1)
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  فصل يف املبني واجململ والظاهر واملؤولفصل يف املبني واجململ والظاهر واملؤول
 

ُح ال الَلة  اْلُمبَيَّنُ 223  ـ ُمتَّض 
 

 َوُمْجَمل  نَق يُضهُ اْلُمعَيَّنُ  
 

ْفَراد  َوالتَّركي   224  ـ وُمَّ ْهَو في اإْل 
 

 َكاْلقُْر   يَْعفَُو ب الَ تَْرت ي    
 

 اُج ل ْلبَيان  ـ َوق يََل َما يَْحتَ 225
 

نَ  أُولي البَيَان     (1)َوَرْ ُمهُ   
 

َن اْلَخفَا   226 ٍل م   ـ إ ْخَراُج ُمْشك 
 

 ل َحي  ز  اْلُواُلوح  َواْلَجال    
 

)متدح الداللة( وهو ما يدل بالوضع على معنى واحد إما باألصالة أو 

اً بين بعد البيان )المبين ومجمٌل( وهو ما يفتقر إلى البيان لكونه دا ر

)نقيده المعين يم هو في اإلفراد والتركيب  (2)احتمالين فصاعداً كالمشتركِ 

ل مشترك بين الطهر والحيض )يعفوا( مثال الثاني في وكالقرِء( مثال األ

[ متردد بين الولي  237النكاح { ] البقرة:  ةُ قوله تعالى: } الذي بيده عقد

رسمه( أي البيان بمعنى والزوج )بال ترتيب، وقيل ما يحتاج للبيان. و

التبيين )عند أولي  البيان.. إخراج مشكل من الخفاء لحيز الوضوح 

 والجالء(.

 ـ َوْهَو يَُكوُن تَاَرة  ب اْلف ْعل  227
 

 َوتَاَرة  بالتَّر   أَْو ب اْلقَول   
 

ي اْحت َجاج  228  ـ َوالَ يَُجوُ   ن  ذ 
 

ْحت يَاج    يُرهللاُ َ ن َوْقت  اال   تَأخ 
 

ا إ لْيه  فالَجَواُ  نُق الـ 229  أَمَّ
 

ْم َوبَعُضهْم قَْ  َحَظال   َ ن ُجل  ه 
 

 ـ ومَّ اْلُمبَيَُّن َ لى اَلْربَْين  230
 

َن الَوْجهْين    ر  م   نَصٌّ َوَظاه 
 

 (1)صلى هللا عليه وسلم مبيناً" هِ )وهو( أي البيان )يكون تارةً بالفعل( " كحج

[ اآلية " وبيان  97البيم { ] آل عمران:  لقوله تعالى: } وهلل على الناس حج

)وتارة بالترك(  (2)جبريل للنبي صلى هللا عليه وسلم أوقات الصالة ب ن صلى به"

كتركه صلى هللا عليه وسلم للجلسة الوسطى لما قام ليعلم عدم وجوبها،" وتركه 

وله )أو بالقول( كق (4)بعد " نهيه عن الشراب قا ماً" (3)للجلوس وشربه قا ماً"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )ج( )ورسمه عند ٍوي األٍهان(. (1)

 المشترك: هو اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي. (2)
 وردت صفة حجه  صلى هللا عليه وسلم في كتب السنة الصحيحة  (1)
  (1( و الموب  )521البخاري الحديث) (2)
 ( 389( و مسلم )1224البخاري )  (3)
 ( 2027( و )2024( و مسلم )1637البخاري ) (4)
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، مبينا قوله تعالى: } وآتو (5)صلى هللا عليه وسلم " فيما سقم السماء العشر"

[ ويكون بالكتابة " كالكتب بمقادير الزكاة  41حقه يوم حصاده { ] األنعام:

اإلشارة كإشارته إلى الحرير وقال: " هذا حرام على ٍكور بو (6)والديات"

وقم االحتياج، وقيل يجو  لكنه وال يجو  عند ٍي احتجاج ت خيره عن  (7)أمتي"

لم يقع وهو الذي ٍهب إليه ابن السبكي والخالف مبني على جوا  التكليف 

)أما إليه فالجوا  نقال( بل واقع عند الجمهور )عن جلهم وبعدهم قد  بالمحال

حظال( منع وقوعه وهو بعض المالكية والحنفية ودليل الوقوع قصة بني إسرا يل 

 ن نص وظاهر من الوجهين(.)يم المبين على ضربي

 ـ فَالنَّصُّ ُ ْرفا  ُهَو َما َدلَّ َ لى231
 

ال   َمْعنى  فَقَْط َولْم يَُكْن ُمْحتم 
 

ن232 ُح م  ُر الراج   ـ ل غْيرهللا  َوالظَّاه 
 

ل اْلمَرُجوُح إنأَ    َمَرْين  َوالْمؤوَّ
 

 ـ يُْحَمْل َ لَْيه  َظاهر  ألْجل  َما233
 

   فَاْ لََمايْ ب أ َ اَراَلهُ نَْحو 
 

)فالنص عرفاً( اصطالحاً )هو ما دل على معنى فقع( كزيد في نحو جاء  يد فإنه 

مفيد للذات المشخصة من ْير احتمال لغيرها، وقد يطلقون النص على الظاهر وعلى 

على كذا،  (1)ما أفاد أي معنى كان، وهو ْالب الفقهاء يقولون نص مال  وابن القاسم

اع )ولم يكن ويطلق على كالم الوح م  ً أو سنة ويقابله القياس واالستنباب واإلجب ي كتابا

محتمال.  لغيره والظاهر( وهو الذي يحتمل )الراجح من أمرين( كاألسد للحيوان 

ً )والمؤول( المحتمل )المرجوح إن يحمل  المفترس محتمل للشجاع احتماالً مرجوحا

ب يد من قوله تعالى: }  عليه( المرجوح )ظاهر ألجل ما عارضه( من الدليل )نحو

[ ظاهره الجارحة ودل الدليل  47والسماء بنيناها ب يد وإنا لموسعون { ]الذاريات:

 .(1) على أن ٍل  محال على هللا تعالى فحمل على القدرة )فاعلما(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 112تقدم تخريجه ص (5)
  7/70و  4/149نيل االوبار (6)
 ( 3591( وابن ماجه )768النسا ي الحديث ) (7)

ن  اهداً كا ،ابن القاسم: هو أبو عبدهللا عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري المالكي (1)

من ،صالحاً، قال يحيى بن يحيى: كان أعلم تالمذة مال  بعلم مال  وكان له رأي يخالف مالكا 

 .(هن191ن ت ) مؤلفاته المدونة وله إجابات ألسئلة أهل العراق

قال ابن كثير: والسماء بنيناها ب يد أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وْير واحد ( 1)

 هن.1416ببعة دار عالم الكتب أولى  279ص  4رآن العظيم ج تفسير الق –
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  وداللة فعله وإقرارهوداللة فعله وإقراره  فصل يف عصمة النبي فصل يف عصمة النبي 
 

بهْ 234 ْصَمةُ ُكل   األَْنب يَا   َواج   ـ   
 

يََما  بهْ  ال    َخْيُر اأْلَنَا   قَاط 
 

ا بَيَاُن ُمْجَمل  235  ـ َوف ْعلُهُ إ مَّ
 

ل  مَّ ُحْكُم األُ ويَُكوُن أَْوال    وَّ
 

ن ن ْ ب  أوْ 236  ـ َكُحْكم  َما بَيَّنهُ م 
 

 ُوُجوٍب أْو إ بَاَحٍة َكَما َحَكْوا 
 

ا ل قُْربٍَة قُص  ْ 237 َما إ مَّ  ـ وَان يه 
 

 لَها َوقَْ  ُوج  أَْوال فَإ ن َكاَن  
 

ه  ب ه  َدل يلُ 238  ـ َ لى اْخت َصاص 
 

يلُ    ُخصَّ َوإ الَّ فَْهَو ُمْستَط 
 

)عصمة كل األنبياء واجبة( فقد أجمع أهل الملل والشرا ع كلها على 

وجوب عصمتهم من تعمد الكذب فيما دلم عليه المعجزة القابعة على 

 تعالى إلى الخال ق، ومنع صدقهم فيه كدعو  الرسالة وما يبلغونه عن هللا

وا وكذا الكبا ر، واختلف في جوا  هاألكثرون صدور الكذب منهم س  

الصغا ر ْير الخسة مع أنها لم تقع منهم )السيما خير األنام قاببة وفعله( 

 (1)صلى هللا عليه وسلم )إما بيان مجمل( كبيانه صلى هللا عليه وسلم للحج

األول( وهو بيان مجمل )كحكم ما بينه من  )يكون أوال( بيان مجمل )يم حكم

ندب أو وجوب أو إباحة كما حكوا( ويعرف الحكم بالتنصيص عليه من 

إال للواجب  نالشارع أو بعالمة فعالمة الوجوب كاقترانه باألٍان، فال يؤٍ

وعالمة  (1)وكالقداء فال يقدي إال الفرض ما عدا الفجر على خالف فيه

عن قصد الوجوب ككونه صالة أو وضوءا أو الندب قصد القربة مجرداً 

ٍكراً )يانيهما( أن يكون بيان مجمل )إما لقربة قصد( كالصالة والصوم 

)أوال( كاألكل والشرب والقيام والقعود وْير ٍل  من األفعال المركو ة في 

الجبلة )فإن كان لها وقد وجد على اختصاصه( أي النبي )به دليل( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما تعريفه  ،المجمل لغة المبهم والمجموع م خوٍ من اإلجمال وهو اإلبهام وعدم التفصيل (1)

ً فقد قال الشيرا ي في اللمع: المجمل ما ال يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة  اصطالحا

اجب: المبهم ما لم تتدح داللته. انظر اللمع ألبي إسحاق المراد منه إلى ْيره، وقال ابن الح

 .2/158ومختصر المنتهى  – 111الشيرا ي ص 

هذه المس لة فيها خالف عند أهل العلم فمن العلماء من ال يخص الواجب بالقداء كالشافعية ولهم  (1)

 .2/17أدلة على ٍل  وانظر نشر البنود 
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م المشهورة )خص وإال فهو مستطيل (عام كخصا صه صلى هللا عليه وسل

 فتستوي معه أمته فيه.

لْ 239 نَ نا ُحم   ـ َوْهَو َ لَى اْلُوُجوب    
 

 (2)َوالنَّ ب َواْلَوْقُف َ ن القاالي نُقلْ  
 

ا إ ذَا َكاَن ل َجْري اْلعَاَدة240  ـ أَمَّ
 

 َكاأْلكل فَالبَاجي َ لى اإلبَاَحة   
 

 َن األَْصَحاب  ُل َواْلبَْعُض م  ْحم  ـ يَ 241
 

 قَالوا  لى النَْ ب  َواالْ ت ْحباب   
 

 ـ َوإ ْن أقرَّ الُمْصَطفى َشْخصا  َ لى242
 

 أَْمٍر فَذَاَ  َجائ ز  لَْن يُْحَظال 
 

 ـ إ الَّ إ ذَا تَقَ ََّ  اإلن َكارُ 243
 

يم فَاإلْقَرارُ    َوُ ل َم التَّْحر 
 

ينئ ذ َداللَة244  ـ لَْيَس لَهُ ح 
 

ثَالَهْ َ لى ا  ْع م   لَجَوا   فاْ تَم 
 

 

)وهو( أي الفعل للقربة )على الوجوب عندنا( أي المالكية وفاقا لبعض 

الشافعية كقوله تعالى: } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا { 

[  ألن الوجوب هو األحوب ، إال  إٍا انتفى دليل الوجوب  7] الحشر:   

 ً مل والندب( عند الشافعية وبعض المالكية )والوقف )ح وقرينته فيكون ندبا

عن القاضي( أي أبي بكر الباقالني وفاقا لامام )نقل. أما إٍا كان لجري 

العادة، كاألكل فالباجي على اإلباحة( في حقنا ألنه القدر المحقق والحرام 

والمكروه منفيان عنه )يحمل والبعض من األصحاب( أي المالكية )قالوا 

ب واالستحباب( لألمر )وإن أقر المصطفى( صلى هللا عليه وسلم على الند

)شخصا على أمر فذاك جا ز لن يحطال( ألنه ال يقر أحداً على بابل كغيره 

من األنبياء لوجوب تغيير المنكر عليهم فإٍا أقره فهو جا ز كعدم إنكاره 

فدل  عليه السالم على أبي بكر لما أتاه بلبن من عند راع في مخرجه للهجرة

)إال إٍا تقدم اإلنكار وعلم التحريم فاإلقرار ليس له حينئذ  (1)ٍل  على جوا ه

 داللة على الجوا  فاستمع مثاله(.

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا البيم ساقع من )ج(. (2)

 ( .2439ري الحديث رقم )البخا (1)
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 ـ َكَمْشي َكاف ر إ لَى اْلَكني َسة245
 

يَة    يُ  اْلبَر   َوقَْ  َرآهللا    
 

ْنهُ (1)ـ 624 ْلما  م  نَكاَر     فَتَرُكهُ اإل 
 

 يُْغن ي َ ْنهُ ب أَنَّ ذَاَ  لَْيَس  
 

َرا247  ـ َوإ ْن أقَرَّ بَْعَ  أَن تَقَرَّ
 

نَ  إْقَراٍر َجرى   َحظر  فَنَْسخ    
 

كمشي كافر إلى الكنيسة وقد رءاه سيد البرية، ف ت رُكهُ اإِلنك ار  علماً ِمنبهُ، )

بِ ن ٍاك ليس يغني عنه( ) قال بعدهم (
: وهذا مردود ب نه يجب اإلنكار (2)

توهم اإلباحة )وإن أقر بعد أن تقررا حظر فنسخ( على قاعدة عليه ليزول 

ض  وت خر أحدهما عن اآلخر كان المت خر  أن الدليلين الشرعيين إٍا ت ع ار 

 ناسخاً للمتقدم )عند إقرار جر (.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )أ( فترك اإلنكار. (1)

 ما بين القوسين مكتوب بخع مغاير على الهامش. (2)
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  بشرع من قبلهبشرع من قبله  فصل يف تأسيه فصل يف تأسيه 
 

 ـ َولَْم يَُكن َهذَا النَّبيُّ اْلُمْهت  ي248
 

 ع  ُمْقتَ   قَْبَل النُّبُوة ب شرْ  
 

 ـ َوق يل بَْل َكان بشْرعٍ َ بَقَا249
 

ى الَوْقَف انتَقى  يا  واآلم     ُمْقتَ  
 

 ـ لَنَا َ لى انتفَائ ه  لْو َكانَا250
 

 لَثَبََت اْلفَْخُر ب ه  َوبَانَا 
 

 ـ َولَْم يَُكن فَلَْم يَُكن َوبَْعَ َها251
 

َكاَن ُمعَبَّ ا  ب َها 
 َوَما اْ َدهى (1)

 

شرع مقتد وقيل بل كان بشرع ب)ولم يكن هذا النبي المهتدي قبل النبوة 

سبقاً مقتديا واآلمد  الوقف انتقى( اختار )لنا( دليل )على انتفا ه( أي التعبد 

)لو كانا لثبم الفخر( ألهل تل  الملة )به وبانا(، ولم يكن( ٍل  الفخر )فلم 

داً بها( على الصحيح عند يكن( ٍل  التعبد )وبعدها( أي النبوة )كان معبل 

مال  وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وكذا أمته إال ما 

[. خالفاً للقاضي  90خص الدليل لقوله تعالى: } فبهداهم اقتده { ] األنعام: 

 )وما ا دهى(. (2)أبي بكر الباقالني وجماعة من المالكية

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسخة )ج( كان معبداً به. (1)

 .231شرح تنقيح الفصول للقرافي ص  (2)
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  فصل تعريف النسخ وأقسامهفصل تعريف النسخ وأقسامه
 

 بَْيَن النَّْقل  َواإلَ الَهْ ـ النَّْسُخ 252
 

 ُمْشتََر   فََحق  ق ال َّالَلَهْ  
 

ل  ب اْلَمَجا   253  ـ َوقي ل في األَوَّ
 

ي  ا   هللا َواْختاَر ذَا  الرَّ  َوال    
 

 ، ُ ْرفا  ب الَ اْرت يَاب  هللاُ ـ َوَح   254
 

 (1)خطابَرْفع  ل ُحْكم  الشَّْرع  ب الْ  
 

را  َوَجاَ  نَْسخُ 255 ْ م   ـ ُمَؤخَّ  الرَّ
 

 َكـ"الشَّْيُخ والشَّْيَخةُ" ُدوَن اْلُحْكم   
 

)النسخ بين النقل( كنسخم الكتاب )واإل الة( كنسخم الشمس الظل 

)مشترك فحقق الدالله وقيل في األول( وهو النقل )بالمجا ( وقيل ضده هو 

ً بال ارتياب( ش  )رفع لحكم  الحقيقة )واختار ٍاك الرا ي وحده عرفا

لسابق )بالخطاب ( الالحق )مؤخرا( فخرج ما لم يكن مؤخرا مع الشرع( ا

التراخي لقوله تعالى : .. أفعل وال تفعل وهو ْير واقع )وجا  نسخ الرسم( 

رواه   (2)دون الحكم )كالشينخ والشيخة( " إٍا  نيا فارجموهما " 

 (4))دون الحكم( " ألمره صلى هللا عليه وسلم برجم المحصنين  (3)البخاري

 المراد بالشيخ والشيخة. اوهم " 

َهاد   ـ256 ْو   َواْلج   َوَ ْكُسهُ َكالصَّ
 

اَلاع  بَاد     َونَْسُخ ُكل ٍ َكالرَّ
 

 َوْهَو ل غَْير  بََ ٍل أَْو ل بََ لْ  ـ257
 

 َكآية  اْلع  َّة  والنَّْجوى نََزلْ  
 

 ـ َوالنَّْسُخ ل ألوْق ل أَْيضا  قَْ  َوَردْ 258
 

     َول ألَخف   قَ ْ َكاْلَحْبس  ل ْلحَ  
 

ٍ  ل عََشر259  هللاـ أتى َكَصْبر  َواح 
 

 ب اوْنَْين  َوْهَو قْبَل ف عٍل لَْم يََرهللاْ  
 

نَ نَا َحَكى اأْلَْصحابُ  ـ قَْو   260  َو  
 

تابُ    َجَواَ هللاُ َويُنَسُخ اْلك 
 

( وهو نسخ الحكم دون الرسم )كالصوم( في قوله تعالى: } ه)وعكس

[ )والجهاد( في قوله: } إن يكن  184ه..{ ] البقرة: وعلى الذين يطيقون

[ )ونسخ كل كالرضاع باد( فيما  65منكم عشرون صابرون..{ ] األنفال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسخة )ج( في الخطاب. (1)

 . ( 2323والدارمي حديث رقم ) 5/183رواه أحمد  (2)

الجعفي موالهم  محمد بن إسماعيل البخاريوإمام الحفاظ أبوعبد هللا  اإلسالم ( البخاري هو شيخ 3)

 . هن 256ت

 ( وْيرهم .   1431( والترمذي )4418( وأبوداودود )1691( ومسلم )6812(رواه البخاري ) 4)
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عن عا شة رضي هللا عنها " كان فيما أنزل أي من القرآن  (1)رو  مسلم

)وهو لغير بل أو لبدل( لف ونشر ْير مرتب   (2)عشر رضعات يحرمن " 

 234ون منكم ويذرون أ واجا وصية.. {      ] البقرة: فنحو: } والذين يتو

وله تعالى: } فقدموا بين يدي نجواكم ق[ اآلية نسخم باألخر . ونحو 

 –[ نسخم بال بدل )ك،ية العدة والنجو  نزل  13صدقة { ] المجادلة: 

والنسخ لأليقل أيدا قد ورد كالحبس للحد( وهو قوله تعالى: } ف مسكوهن 

[ نسخم ب،ية الحد )ولألخف قد.. أتى كصبر  15النساء:  في البيوت { ]

[ نسخم  66واحد لعشرة( كقوله تعالى: } اآلن خفف هللا عنكم { ] األنفال: 

ما قبلها )باينين وهو قبل فعل لم يره قوم( من الشافعية والحنفية والمعتزلة 

وينسخ الكتاب به كنسخ  (1))وعندنا حكى األصحاب( من المالكية )جوا ه

 االعتداد بالحول ب ربعة أشهر وعشر.

 ـ ب ه  َوُ نَّة  ب ه  وُمَّ ب َها261
 

 إ ذَا تََساَويَا فَْكن ُمنتَب َها 
 

 ـ ب أن تََواتََرا َمعا  أَْو َكانَا262
 

 آَحادا  أْو َمنُسوخا  اْ تَبَانَا 
 

خ  263 َن اآلَحاد  ُدوَن النَّا   قَْط م 
 ـ فَ

 

خ  َوالعَْكُس َمْمنُوع  ل كُ    ل   َرا  
 

لقوله  (2))وسنة به ( أي الكتاب كنسخ إلستقبال بيم المقدس الثابة بالسنة 

[ )يم بها( كقوله  144تعالي } فول وجه  شطر المسجد الحرام { ] البقرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسلم: هو اإلمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري إمام أهل الحديث  (1)

 هن.261شيوخه أحمد بن حنبل ومن تالمذته الترمذي ت  من

 ( .1942( وابن ماجه )20629( وأبوداوود )1452( صحيح مسلم رقم )2)

 

 

يعني أن بعض المالكية ير  أن النسخ قبل وقوع الفعل جا ٌز وواقٌِع وٍل  للنقل الصحيح، كما  (1)

كنسخ خمس وأربعين صالة بعد [ و 107] الصافات اآلية {وفدينه بذبح  عظيم }قال تعالى 

 فرضها ليلة اإلسراء حتى لم يبق من الخمسين إال خمٌس والحكمة في النسخ قبل الفعل االختبار 

 248مراقي السعود ص (،وانظر 525( ومسلم )399( البخاري الحديث رقم )2)

 ( .1054( والترمذي )3235( وأبوداوود )977( مسلم الحديث رقم )3)

علم في نسخ القرآن ب خبار اآلحاد قال القرافي: وأما جوا  نسخ الكتاب باآلحاد اختلف أهل ال( 4)

ب  244فجا ز عقالً ْير واقع سمعاً خالفاً ألهل الظاهر والباجي منا. انظر شرح تنقيح الفصول ص 

 .246دار الفكر. ومراقي السعود ص 
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نسخ  (3)عليه الصالة والسالم "كنم نهيتكم عن  يارة القبور فزوروها" 

 ن تواترا معا أو كانا آحادا أو نهيه عن الزيارة )إٍا تساويا فكن منتبها ب

منسوخاً استبانا فقع من اآلحاد دون الناسخ( فهو المتواتر )والعكس ممنوع 

 .(4)لكل راسخ( وهو نسخ المتواتر باآلحاد 

تَاُب َما تََواتََرا264  ـ َويَنَسُخ اْلك 
 

ن ُ نٍَّة َوبَْعُضُهْم ذَا َحَظَرا   (1)م 
 

ْجَماُع نَا265 خا  َوالـ َوال يَُرى اإل     
 

ا  َكَما َحكى ُجلَّ اْلَمال   ُمنتََسخ 
 

فَةْ 266  ـ َوَجائ ز  نَْسُخ َوُجوب  اْلَمْعر 
 

فَهْ   ي  اْلَمْعر   َوُحْرَمة  اْلُكْفر  لَ ى ذ 
 

هللا  بَْل ُكلُّ تَْكل يٍف َ لى267  ـ َوَغْير 
 

 َما اْختَاَرهللاُ في ُكل   ذَاَ  اْلفَضال 
 

لى الصحيح عن الجمهور واقع )من سنة )وينسخ الكتاب ما تواترا( ع

وبعدهم ٍا حظرا وال ير  اإلجماع ناسخاً( ألنه إنما ينعقد بعد وفاته عليه 

ً كما حكى جل المال  السالم إٍ في حياته الحجة في قوله دونهم وال، منتسخا

وجا ز( عقالً )نسخ وجوب المعرفة وحرمة الكفر لد  ٍي المعرفة( خالفاً 

ً على أصلهم البابل من التحسين والتقبيح للمعتزلة المانعين )وْيره  (2)جريا

 .(3) ك الفدال(ا)على ما اختاره في كل ٍ بل كل تكليف( يجو  نسخه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 البيم ساقع من النسخة )ج(. (1)

األفعال قبل البعثة، وجعلوا العقل حاكماً في تفاصيل األحكام بناء على  المعتزلة حكموا العقل في (2)

وانظر  –إدراكه جهة الحسن والقبح وهذه المس لة بويلة الذيل وموضوعها األصلي علم الكالم 

 .1/107حاشية البناني على المحلي 

ف والمعتزلة قال السبكي: إن كل حكم شرعي يقبل النسخ، ومنع الغزالي نسخ جميع التكالي (3)

ب أولى دار الكتب  59نسخوا وجوب المعرفة واإلجماع على عدم الوقوع )جمع الجوامع( ص 

   قال في مراقي السعود: 2/203هن، وانظر مختصر منتهى األصول البن الحاجب 1421العلمية 

ك فن  ٌل لننِابنِم ق  ننب لُّ ُحكننُ و   ىننفندب قنن  اُق قننوعِ االتف  ننُ ُوقننب ي الننفب ن  ن  يننه ُو 

يعني أن كل حكم تكليفي بالنظر إليه بمفرده بمفرده قابل للنسخ عقالً وشرعاً أما نسخ كل أحكام 

ومراقي السعود على مراقي  325الشريعة فهو مجمع على أنه لم يقع انظر نثر الورود ص 

 .1/431. وإحكام الفصول للباجي250السعود ص 
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  فصل يف التعارض والرتجيحفصل يف التعارض والرتجيح
 

268 َُ  ْطقَْينـ َمْهَما يَقَْع تَعَاُرُض النَّ
 

 َوقَْ  تََساَويَا ب ُ ون  َمْين 
 

ْلم  أَو  الظَّ  ـ في ُرتْبَة  269  ن   فَلَناْلع 
 

لنْ   ْن أَْربَعٍَة فََحص    يَْخلَُو م 
 

ْنُهَما270 لَُها ُ ُموُ  ُكل ٍ م   ـ أَوَّ
 

 وَانيهَما ُخُصوُصه فَْلتَْعلَما 
 

ا فَاْجَمع  271 ا أَْو يُخصَّ  ـ فَإْن يَعُمَّ
 

 إ ْن أمكن اْلَجْمُع َوإالَّ فََ ع   
 

يبن( ب ن كانا معلومين أو  )مهما يقع تعارض النطقين، وقد تساويا بدون م 

ا، يانيهما م)فلن يخلو من أربعة فحصلن أولها عموم كل منه متطوقين

وأحدهما عام من وجه أواحد وخصوص اآلخر أو عموم خصوصه فلتعلما( 

وخاص من وجه،) فإن يعما أو يخصا فاجمع إن أمكن الجمع ( ألن إعمال 

أخبركم بخير  كل واحد منهما أولى من إهمال أحدهما مثاله حديث "أال

وحديث "خيركم قرني يم الذين  (1)ته قبل أن يس لها"دالشهود الذي ي تي بشها

 (2)يلونهم يم الذين يلونهم يم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا"

يحمل األول على ما إٍا كان من له الشهادة ْير عالم بها والثاني عالم 

يجمع بينهما أن  (1)اوكحديث رش الرجلين في الوضوء وحديث ْسلهم

الرش حال التجديد )وإال فدع( أي اترك العمل إلى أن يظهر ترجيح 

[ وقوله  3ألحدهما مثاله قوله تعالى: } وما ملكم أيمانكم { ]النساء: 

[ األول يجو هما  23تعالى: } وأن تجمعوا بين األختين { ] النساء: 

ر وهو أن األصل في ا فيحكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخموالثاني يحرمه

 األبداع التحريم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (1719) ومسلم (1462الموب  ) رواه مال  (1)

 ( 2535ومسلم ) (2508) البخاري (2)

وْيرهما، وانظر في رش (235)مسلم  ( و165البخاري ) ْسل الرجلين في الوضوء رواه (1)

 هن 1416 ب دار ابن كثير 2/38الرجلين و التحقيق في معناه ابن كثير 
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ا إ ْن ُ ل مْ 272 َل التَّاريُخ أَمَّ  ـ إن ُجه 
 

ر لَز  ْ   ل بآخ   فَنَْسُخ أَوَّ
 

 ـ إ ن َكاَن قَاب ال  لَهُ َوإ ال  273
 

 تََساقََطا َوالثَّا لُث اْ تَقاَلَّ  
 

لْ 274 َ  األَخصَّ إ ْن ُجه   ـ بأن تُقَ   
 

يُخه َ ن األََ م     لْ تَار   اْلُمحتَم 
 

ي  إ ْلغَا َ 275  ـ ألَنَّهُ ال يَْقتَض 
 

َوَراب ُع اأْلْقَسا   إن 
 تََراَ ا (2)

 

 ـ يَُخصُّ ُكلٌّ ب ُخُصوص  اآلَخر  276
 

ر  نَ  النَّاظ  يُص     إ ْن أَْمكَن التَّْخص 
 

)إن جهل التاريخ أما إن علم( التاريخ )فنسخ أول ب،خر لزم إن كان قابالً 

اقطا( وإن تقارنا في الورود من الشارع خير المجتهد )والثالث له وإال تس

استقال ب ن تقدم األخص إن جهل تاريخه( وكذا إن علم تاريخ األخص 

ويكون ناسخا إن ت خر عن العمل بالعام ومخصصا إن لم يت خر عن العمل 

وكذا إن ت خر العام خالفاً للحنفية وإمام الحرمين في أن العام ناسخ للخاص 

ا ت خر )عن األعم المحتمل( كحديث الصحيحين "فيما سقم السماء إٍ

فيخصص األول (2)"ه" وحديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدق(1)العشر

بالثاني )ألنه ال يقتدي إلغاء ورابع األقسام إن تراءا يخص كل بخصوص 

مع حديث  (3)اآلخر( كحديث أبي داود "إٍا بل  الماء قلتين فإنه ال ينجس"

فاألول  (4)"الماء ال ينجسه إال ما ْلب على بعمه ولونه وريحه" هماجابن 

عام في المتغير وْيره والثاني خاص في المتغير عام  (5)خاص في القُللتين

في القلتين وما دونهما فيخصص عموم األول بخصوص الثاني فيحكم ب ن 

 ن القلتين ينجسان بالتغيير ويخصص عموم الثاني بخصوص األول فيحكم ب

ما دون القلتين نجس وإن لم يتغير وهو مذهب الشافعية )إن أمكن 

 التخصيص عند الناظر(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسخة )ج( األقوال. (2)
 . 113تقدم تخريجة ص   (1)
 .112تقدم تخريجه ص   (2)
( ،وتكلم ابن عبد البر في سند 517( وبنحوه  واه ابن ماجه )52(  والنسا ي  )67(والترمذي )63رواه أبوداوود )  (3)

 .1/43وانظر نيل األوبار  2/101( واالستذكار 329هذا الحديث في "التمهيد" )
 ب دار الجيل . 1/22رواه ابن ماجه والبيهقي وضعفه ابن حاتم انظر سبل السالم   (4)
 القلة إناء للعرب كالجرة الكبيرة وقد يجمع علي قنلل .  (5)
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 ـ َوإ ْن يَُكن ُمْمتَن عا  َصاَر إ لى277
 

ٍ  إ ذَا َما اْحتََمال   تَْرجي ح َواح 
 

 ـ َوُطُرُق التَّْرجيح ف ي اأْلَْخبَار  278
 

ةُ   ْقَ ار   (1)َوف ي الق يَاس  َجمَّ  اْلم 
 

ي ذََكْرتُ ـ 279 ْر َ لى الَّذ   فَْلنَْقتَص 
 

َ  اْلقْوَل ل َما قََص تُ    َوْلنََصر 
 

)وإن يكن ممتنعا صار إلى ترجيح واحد( كحديث البخاري "من بدل دينه 

وحديث الصحيحين أنه صلى هللا عليه وسلم " نهى عن قتل  (2)فاقتلوه"

لردة، والثاني فاألول عام في الرجال والنساء خاص في أهل ا (3)النساء "

خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات فيرجح الثاني التفاق 

الشيخين عليه )إٍا ما احتمال وبرق الترجيح في األخبار وفي القياس جمة 

المقدار( أفردوا له كتابا )فلنقتصر على الذي ٍكرته ولنصرف القول لما 

 قصدته(.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في نسخة )ج( جمله .  (1)
 ( .2535( وابن ماجه )1458( والترمذي )4351( وأبوداوود )6922راه الجماعة إالمسلما البخاري )  (2)
 ( 1744( ومسلم )3015البخاري )  (3)
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  فضل يف اإلمجاع وأقسامهفضل يف اإلمجاع وأقسامه
 

 (1)أَْي أَْ َمْعَت َواْلقَْوُ  َ لى ـ أَْجَمْعتَ 028
 

 لىعُ الأَْمٍر إذا َما اتَّفَقُوا ن ْلت  
 

 َِ (2)ـ َوْهَو ات  فَاُق فُقََها   َ ْصر128
 

ة  ُدوَن نُْكر    هللا اأْلُمَّ ْن َهذ   م 
 

َن اأْلُُمور  282 ْنُهْم َ لى أَْمٍر م   ـ م 
 

ة  َ لَى الْمْشُهور  وُمَّ هْ    َو ُحجَّ
 

ْصمَ 283 عَاـ ل ع  ة  أَْن تَْجتَم   ة  األُمَّ
 

 َ لى اَلالَلٍَة فُكْن ُمتَّب عَا 
 

)أجمعم أي أ معم والقوم على أمر إٍا ما اتفقوا نلم العلى وهو اتفاق( 

أي اشتراك في القول أو الفعل أو االعتقاد )فقهاء عصر( وهم المجتهدون 

هذه األمة فال يعتبر موافقة األصوليين لهم وال العوام على الصحيح )من 

ً )يم هو( أي  ً كان أو عرفيا دون نكر منهم على أمر من األمور( شرعيا

والشيعة والخوارج(  (3)اإلجماع )حجة على المشهور( )خالفا للنظام

لعصمة األمة أن تجتمعا على ضاللة لقوله عليه السالم: "أمتي ال تجتمع 

] النساء:  ولقوله تعالى: } ويتبع ْير سبيل المؤمنين { (4)على ضاللة"

 [ ) فكن متبعا( . 114

 ـ وُمَّ اْنق َراُض اْلعَْصر  َغْيُر ُمْشتََرطْ 284
 

نَ  َمْن فََرطْ   يح ف يه     َ لَى الصَّح 
 

 ـ َوال يَُجوُ  نَْقُضهُ إذَا اْنعَقَ ْ 285
 

هْم إ ذَا اْجتََه ْ    لَُهْم َوال ل غَْير 
 

 ـ َوَمَن َرأى اْشت راَطهُ لَْن يَْحُظال286
 

 قَْبَل انقََضا   العَْصر  نَْقَضهُ َوال 
 

ْجَماعُ 728 ـ يَْنعَق ُ  اإل 
نَ هللاُ َمتى (1)    

 

هم قَْ  وبَتَا   َ  تََخالُف  ف ي َ ْصر 
 

 

)يم انقراض العصر ْير مشترب( لتجدد الوالدة كل يوم فيتعذر )على 

ً لقوم من الفقهاء والمتكلمين يعتبر عندهم قول من ولد في  الصحيح( خالفا

حياتهم وتفقه )فيه عند من فرب وال يجو  نقده إٍا انعقد لهم وال لغيرهم( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٍا ما اتفقوا نلم العلى.في نسخة )ج( أجمعم أي أ معم القوم على ما أمر إ (1)

 في نسخة )ج( علماء العصر. (2)

النظام: هو إبراهيم بن يسار أبو إسحاق من كبار المعتزلة وأستاٍ الجاحظ وشيخ النظامية من  (3)

 هن.230و 220فرق المعتزلة توفي ما بين 

 ( .1288رقم |) 460ة ص نأخرجه أحمد والطبراني وْيرهما انظر المقاصد الحس ( 4)

 في نسخة )ج( ينصرف اإلجماع وهو خط . (1)
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نقده )إٍا اجتهد ومن رأي اشترابه لن يحظال قبل انقداء العصر نقده( 

فلهم أن يرجعوا عن ٍل  الحكم )وال ينعقد اإلجماع عنده متى تخالف في 

 عصرهم قد يبتا(.

 

 

 

 

 

 

 

 ْو   ـ َولْيَس َشْرُطهُ بُلُوَغ اْلقَ 288
 

ي فَْهم    َح َّ التََّوات ُر لَ ى ذ 
(1) 

 

 ـ َوالَ ُ ُموَ  االْجت َهاد  ُمْطلقا289
 

نَ  َمن قَْ  َحقَّقا  في ُكل   فَن     
(2) 

 

نَ ُهُم اْلُمْستَن ُ 290  ـ بَْل َشرُطهُ   
 

 (3)َ ن نص ٍ أَْو أََماَرٍة تُْعتََم ُ  
 

نَ  ُجل   النَّباَل291  ـ َكذَا اْلق ياُس   
 

   َ ه  ا ْخت ال  َحَصال (4)َوفي ُوقُو  
 

 ـ وُمَّ ْهَو قَْول يٌّ َوف ْعلي  أتي292
 

َ  وَبَتَا  ال  َوف ي السُُّكوت ي خ 
 

)وليس شربه بلوغ القوم حد التواتر( فلو لم يبق إال واحد والعياٍ باهلل 

تعالى كان قوله حجة، وقيل ال بد أن يبقى اينان )لد  ٍي فهم وال عموم 

جتهاد مطلقا في كل فن( فالمعتبر في كل فن أهل االجتهاد في ٍل  الفن اال

وإن لم يكونوا من أهل االجتهاد في ْيره فيعتبر في الكالم المتكلمون وفي 

الفقه الفقهاء )عند من قد حققا بل شربه عندهم المستند( وقال قوم ال يشترب 

 )عن نص أو ب ن يلهموا االتفاق على الصواب وادعوا وقوع صور من ٍل

أمارة( خفية أو داللة فاألمارة أمر يفيد الظن فيمكن االشتراك فيه كما أن 

الغيم إٍا شاهده أهل األرض كلهم اشتركوا في ْلبة الظن من ِقب ِلِه بالمطر 

وكذل  أمارة الخجل والوجل المفيدة لظن ٍل  والداللة أمر يفيد القطع 

ستندا   ) وفي وقوعه( أي إجماع )تعتمد كذا القياس عند جل النبال( يكون م

أبي بكر  ةالقياس فقال ابن الحاجب الظاهر وقوعه كإجماعهم على إمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في نسخة )ج( لد  ٍي الفهم. (1)

 في نسخة )ج( عند من تحققا. (2)

 في نسخة )ج( أمارة تستند. (3)

 في )ج( خالف (4)
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ً على إمام الصالة وكإجماعهم على تحريم شحم  ةرضي هللا عنه قياسا

الخنزير قياسا على لحمه وقيل بعدم وقوعه وهو محجوج بهذا )اختالف 

في السكوتي( وهو أن يقول حصال يم هو( أي اإلجماع )قولي وفعلي أتي و

بعض المجتهدين حكما ويسكم الباقون عنه بعد العلم به )خالف يبتا( هل 

هو إجماع أم ال؟ وهل حجة يالثها حجة ال إجماع ورابعها حجة بشرب 

 االنقراض وقال قوم إن كان الساكتون أقل.

 

َن اأْلَْصَحاب  293 ٍ  م   ـ َوقَوُل َواح 
 

ٍة َ لَى اأْلَ    ْحَزاب  لَْيس ب ُحجَّ
 

ة  َوقَالَْت ف ْرقَةُ 294  ـ َوق يَل ُحجَّ
 

ةُ   ْجَماَع فَْهو ُحجَّ  إ ْن َخالَف اإْل 
 

رابُ 295 ي ف ه  ااْلط   ـ ل لنَّاس  ف ي تَْعر 
 

َوابُ   َُ الصَّ ْلم  واْلُمعَر    َكاْلع 
 

 

قوُل واِحد  من األصحاِب ليس  ِبحجة علىاألحزاب(، أي الصحابة اتفاقا  )و 

وال على ْيرهم على القول الجديد للشافعي وعلى القديم هو حجة كقول 

  (1)مال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .350انظر شرح تنقيح الفصول ص  (1)
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و  حجة ا لف القي اس  ف هب )وقالم فرقة إِنب خ 
للناس في تعريفه  (1)

 (.(4)والمعرف الصواب (3)كالعلم (2)اضطراب

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .243إرشاد الفحول ص  –والقول الرابع أن حجة إنه وافق القياس  (1)

الصحابي بعدة تعريفات فقيل إنه: من رأ  النبي صلى هللا عليه وسلم في حال  لقد عرف العلماء (2)

إسالم الرا ي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروعنه هذا قول الجمهور من العلماء خلفا عن 

وعن سعيد  ،سلف، وقال آخرون ال بد في إبالق الصحبة مع الرؤية أن يرو  حديثا أو حديثين

الباعث الحثيث في  –حبه سنة أو سنتين أو يغزو معه ْزوة أو ْزوتين بن المسيب ال بد أن يص

ب  401ومراقي السعود ص  –تو يع دار البا   – 179اختصار علوم الحديث البن كثير ص 

 هن. 1413أولى 

يعني أن الناس اختلفوا في تعريف الصحابي واضطربوا في ٍل  كما اضطربوا في تعريف العلم  (3)

رمين وتبعه الغزالي: أن الرأي اإلمساك عن تعريفه لعسره، أي العلم ولم ابلع حتى قال إمام الح

وإنما توقف بعدهم في تعريف الخبر والعلم والوجود  ،على من توقف عن تعريف الصحابي

 .2/163حاشية البناني  –والعدم ألن كال من األربعة ضروري 

 قد تقدم قريباً.و –قوله والمعرف الصواب: أي الصواب تعريف الصحابي  (4)
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  فصل يف تعريف اخلرب وأقسامهفصل يف تعريف اخلرب وأقسامه
 

ي   َوالتَّ 296 ُل التَّْكذ  ي ق  ـ ُمْحتَم   ْص  
 

نَ  ذَو ي  التَّحق يق     ل ذَات ه    
 

َطةَ األَْقَوا ُ 297  ـ َوقْ  نَفى اْلَوا  
 

ظُ    والنَّظَّا ُ  َوَخالَف الَجاح 
 

هللا  اْشتََهرْ 298 ُد الص   ق  َوال      ـ َوَمْور 
 

 َن اْلَخبَرْ فَإ نَّهُ َما قَ  تََضمَّ  
 

يٍَة الَ َغْيرُ 299 ن ن  ْسبٍَة ُحْكم   ـ م 
 

ْبرُ   َماُ  اْلح  ْن ُهنَا قَاَل اإْل   َوم 
 

للمخبر والمخبر ال )محتمل التكذيب والتصديق لذاته( أي بالنظر لذات الخبر 

عنه احترا ا عن خبر المعصوم والخبر على خالف الدرورة كالواحد يلث 

االينين، فاألول ال  يقبل إال الصدق والثاني ال يقبل إال الكذب نظرا لذات المخبر 

 (1)مخبر عنه )عند أولى التحقيق وقد نفى الواسطة( بين الصدق والكذبوال

ألن الخبر إما مطابق للخارج فالصدق أوال فالكذب )وخالف الجاحظ  (2))األقوام(

والنظام( فيجو  العرو عندهما عن الصدق والكذب )ومورد الصدق وضده( 

كمية الْير( من وهو الكذب في الخبر)اشتهر فإنه ما قد تدمن الخبر من نسبة ح

عمر وقا م فقيل صدقم أو  نالطرفين وهو المسند والمسند إليه فإٍا قلم  يد ب

كذبم فالصدق والكذب راجعان إلى القيام ال إلى البنوة )ومن هنا( أي ومن أجل 

 .(أن المورد النسبة الحكمية )قال اإلمام الحبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جماهير العلماء قالوا ال واسطة بين الصدق والكذب ألن الحكم إما مطابق للخارج أوال واألول  (1)

الصدق والثاني الكذب وأيبم الجاحظ الواسطة بينهما فقال: الخبر إما مطابق للخارج أو ال 

عتقا دأنه ْير مطابق مطابق، والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو ال وْير المطابق إما مع ا

أو ال، والثاني منهما وهو ما ليس مع االعتقاد ليس بصدق وال كذب واستند لما ٍهب إليه ببعض 

األدلة وقال النظام إن الصدق مطابقة الخبر لالعتقاد والكذب عدم مطابقته لالعتقاد قال الرا ي 

. انظر ارشاد الفحول وقال القرافي والخالف لفظي –في المحصول والحق أن المس لة لفظية 

 .271وشرح تنقيح الفصول ص  44ص 

 في نسخة )ج( األعالم.( 2)
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َ  اوْنَان  َ لى300  ـ إ َما ُمنَا إ ن َشه 
 

 َن اْبَن فاُلٍَن َوكَّالأَنَّ فاُلَ  
 

ي ل ال ب النََّس   301  ـ َ ْي ا  فَب التَّْوك 
 

يح  اْلَمْذَه     َ ا َ لى َصح   قَْ  َشه 
 

 ـ وقيل بالتوكيل أْصال  َوالنََّس ْ 302
 

َ  َو السَّبَ ْ   ال ْمنا  َوَمنَشأ الخ   ال 
 

 ـ ه ْل َوقَع اْلُحْكُم َ لَى الَمْحُكو   303
 

 َوْصف ه  الَمْعلُو    َ لَْيه ُدونَ  
 

ُموعِ 304 جب م 
ُم ع ل ى الب ق ع  البُحكب  ن أوب و 

 

ُضوعِ  -ف ة  ِمن ِص   وب الم  ِضعِ و  وب م 
 الب

 

)إمامنا( مال  )إن ش ِهد( اينان على أن فالن ابن فالن وكال  يدا فبالتوكيل ال 

بالنسب( للموكل )ق د ِشِهدا على صحيح المذهب( ألن متعلق الشهادة خبر وهو 

القابل للصدق )وقيل بالتوكيل أصالً والنسب ضمنا( وهو الراجح عند الشافعية 

)ومنش  الخالف والسبب هل وقع الحكم( أي التوكيل )على المحكوم عليه( وهو 

الموكل )دون وصفه المعلوم( وهو النسب وهو قول مال  )أو وقع الحكم على 

ة الموضع( أي )من صف 0المجموع( وهو الموكل ونسبه وهو قول الشافعي

 .(1)المسند إليه والموضوع

 ـ َواْلُحْكُم ب الن  ْسبَة  َمْ لُوُل َخبَرْ 305
 

 َ ْلبا  وإيَجابا  َوبْعُض َمْن َغبَرْ  
 

 ـ وُبُوتَُها، وُمَّ ْهَو ذُو آَحاد  306
 

نَاد     َوذُو تََواتٍُر ب ال   
 

الحا  ُهَو َما307  ـ فَاْلُمتََوات ُر اْصط 
 

يُل فَاْ لَماَرَواهللاُ قَوْ    ُ  يَْستَح 
 

 ـ أْن يَتَواتَُروا َ لى اْفت َرا   308
 

 ُ ْرفا  َ ن المْحُسوس ب اْ ت َوا    
 

ه  َوَطَرفَْيه  َواْنَضبَطْ 309  ـ َوَ ط 
 

ي فَقَطْ   ُرور  ْلم  الضَّ  ب ُموج    اْلع 
 

ً وإيجاباً( أي نفيا وإيباتا كالحكم بالقي ام )والحكم بالنسبة مدلول خبر سلبا

في قام  يد وعدم القيام في لم يقم  يد )وبعض من ْبر( وهو القرافي قال 

إِنلهُ )يبوتها( أي النسبة خارجها في اإليجاد انتفاؤها في السلب دون الحكم 

بها )يم هو( أي الخبر ٍو آحاد وٍو تواتر بال عناد فالمتواتر اصطالحا هو 

الفاً لمن حصرهم في ما رواه قوم( والحق أنهم ْير محصورين في عدد خ

ايني عشر عدد النقباء، أو العشرين، أو األربعين أو ْير ٍل  )يستحيل 

فاعلما أن يتواتروا على افتراء( أي كذب )عرفا عن( األمر )المحسوس 

باستواء وسطه وبرفيه( إن كان المخبر لنا ْير المباشر. فالمتواتر على 

ر وبرفان بغير واسطة أربعة أحوال برف فقع إن كان المخبر هو المباش

إن كان المخبر لنا ْير المباشر وبرفان وواسطة وهو اجتماع يالية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2/175( حاشية البناني 1)
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المباشر وبا فة أخر  تنقل عن الطا فة المباشرة وبرفان ووسا ع كما في 

القرآن الكريم )واندبع( أي المتواتر )بموجب العلم الدروري فقع( إن 

واتر الفالسفة على كان عن محسوس وأما إن كان عن عقلي فال يحصله كت

 .(1)قدم العالم

ُم إ ْ ال ُ 310 ه  ن َشْرط   ـ َولَْيَس م 
 

 َوالَ َ َ الة  َوال إ ما ُ  
 

نَ  أُول ى التَّْبيي ن  311 ْصَمٍة     ـ ذُو   
 

ي ن     َ َُ نََس  أَْو د   َوالَ اْخت ال
 

رُ 312 َواة  الَ يَْنَحص   ـ َومْبلُغ الرُّ
 

رُ    في َ َ ٍد معَيٍَّن يَْقتَص 
 

 ـ َ لَْيه  َواآلَحاُد ُموجُ  العََملْ 313
 

 أَْو أَقَلْ  (2)هللاُ وَوإن والوة  َروَ  
 

ْلَم إ الَّ ب قَرينٍَة    َوقَــاَل  314  الَ ب َحالْ  أَْحَمُ  ُمْطلَقا  َوقَْو     ـ ال اْلع 
 

)وليس من شربهم إسالم( فيصح من الكافر )وال عدالة( فيصح من 

نبياء )ٍو عصمة عند أولى التبيين وال اختالف نسب( الفاسق )وال إمام( كاأل

فيصح من ِملة واحدة وأهل بلد واحد )أو دين( فيصح من أهل دين واحد 

)ومبل  الرواة ال ينحصر( في الكثرة )في عدد معين يقتصر عليه واآلحاد 

موجب العمل وإن يالية رووه أو أقل( اينان أو واحد )ال( يوجب )العلم إالل 

حال إٍا اجتمعم به حتى أفاد العلم كخبر رجل بموت آخر مع قرينة بقرينة( 

بكاء أهله وإحدار الكفن )وقال أحمد( بن حنبل يفيده مطلقاً بشرب العدالة 

ألنه يوجب العمل وإنما يجب العمل بما يفيد العلم لقوله تعالى: } وال تقف 

{ ] النجم: [، } إن يتبعون إال الظن  36ما ليس ل  به علم { ] اإلسراء: 

[ وأجيب ب ن ٍل  فيما يطلب فيه العلم ك صول الدين لما يبم من العمل  23

ً وما ٍكره من  بالظن في الفروع )مطلقا وقوم ال بحال( أي ال يفيده مطلقا

 .(1)القرينة يوجد مع اإلْماء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وشرح تنقيح  2/29ونشر البنود  4/232البحر المحيع  :تفصيل هذه المس لة في المراجع التالية (1)

 .2/15واألحكام لآلمدي  276الفصول ص 

 في نسخة )أ( و)ب( رواه. (2)

بقول اإلمام أحمد هذا يقول ابن حزم ونسبه في األحكام لجمهور أهل الحديث وابن خويز منداد و (1)

 .2/49واإلحكام لآلمدي  1/132 األحكام  من المالكية االحكام في أصول
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ه  َ لى315  ـ َوَشْرُطهُ ُرْجَحاُن اَلْبط 
 

 ذُُهول ه  فَإ ن تََساَويا فاَل 
 

ْ الَُ  َواْلعََ الَ ـ يُ 316  هْقبَُل َواإل 
 

 شْرَطان َوالتَّْكليُف الََمَحالَهْ  
 

)وشربه رجحان ضبطه على ٍهوله فإن تساويا فال يقبل( ألنه مغفل 

)واإلسالم( واختلف في المبتدعة.. فمنهم من منع ومنهم من فصل بين من 

ة ع رواينيبيح الكذب وْيره وأجا  رواية ْير المبيحين للكذب وم

)والعدالة شربان( وهي اجتناب  (2)يحيين له لترويج بدعتهم كالخطابيةبالم

يها والصحابة كلهم عدول والفاسق لالكبا ر وبعض الصغا ر واإلصرار ع

 فسقه مظنوناً قبلم روايته )والتكليف( حين األداء )ال محالة(. إن كان

ي ل317  ـ َوقَ     اْلَجْرح َ لَى التَّْع  
 

يلَوق يَل ب الْ    عَْكس  َوب التَّْفص 
 

 ـ إن َكاَن َ ال ما  َكفى َوإ الَّ 318
 

 لَْم ْيكف  ف يَهما فُخْذهللاُ أَْصال 
 

ل مب )وقيل بالعكس( أي  ح  ع ل ى التعديل( ألنها علمم ما لم ت عب رب ِم الج  )وق دِّ

يقدّم التعديل )وبالتفصيل( دون اإلجمال )إن كان عالما كفى( اإلجمال )وإال 

 .(1)فيهما( أي التعديل والجرح )فخذه أصال( لم ي كبفِ 
 ـ َوَخبَُر اآلَحاد  ُمْسنَ ا  يَردْ 319

 

 َوُمْرَ ال  فَاْلُمَسنُ  الَّذي ُوج  ْ  
 

ال  َواْلُمْرَ ل320  ـ إ ْ نَاُدهللاُ متَّص 
 

لُ    (2)َماْلْم يَُكن إ ْ نَاُدهللاُ يتَّص 
 

 ـ َكأَْن يَقُوَل قَاَل َ ي  ُ  اْلوَرى321
 

َرا َغْيرُ   َحابي َولَْو تَأَخَّ  الصَّ
 

ُث إ ذَا322 ي َواْلُمَح     ـ  ن تَاب ع 
 

ََ فََ ا  ْر فَاْدر  ذَا العُر لَْم يَتَأَخَّ
(3) 

 

ع  (4)وَ ـ 332 َن اْلُمْعَضل  َواْلُمنقَط   ْهَو م 
 

َ  اأْلُُصولي   فَع     أََ مُّ في ُ ْر
 

جدب س الً فالمسن د الذي و  )وخبر اآلحاد( ينقسم إلى قسمين )مسنداً يردب وُمرب 

إسنادُه( للنبي صلى هللا عليه وسلم )متصال والمرسل( في عرف األصوليين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاصل هذه المسئلة أن المبتدع الذي ال يكفر ببدعته ويحرم الكذب يقبل في الرواية، وقيل ال  ( 2)

ً البت إال الداعية إلى بدعته ألنه ال يؤمن  " داعه المفسق له. ويالث األقوال قال مال يقبل مطلقا

انظر  " فيه أن يدع الحديث على وفقها، أما من يجو  الكذب فال يقبل وكذا من كفر ببدعته

 .277ومراقي السعود إلى مراقي السعود ص  2/224المحلى على جمع الجوامع 

ومراقي السعود إلى  1399دار المعرفة  68ل للشوكاني ص انظر التفصيل في إرشاد الفحو (1)

 هن.1413مكتبة ابن تيمية  282مراقي السعود ص 

 في نسخة )أ( متصل. (2)

 في نسخة )ج( وٍا. (3)

 الواو قبل الدمير ساقطة في نسخة )ج(. (4)
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)ما لم يكن إسناده متصل( وهو في عرف أهل الحديث حذف الصحابي فقع 

)ك ن يقول قال سيد الور  ْير الصحابي ولو ت خرا( القا ل عن التابعي 

حدث )و( أي المرسل )من )فادر ٍا العرف فذا( عرف األصولي والم

 .(2)والمنقطع أعم في عرف األصولي فع (1)المعدل
نَ  قَْو ٍ 324  ـ ويُْقبَُل المرَ ُل   

 

 َوَردَّهللاُ قَو   ب غَْير َوْهم   
 ج

ا قَْ  نُق لْ 325  ـ وَال ثَُها اْلُمْختَاُر ممَّ
 

ة  النَّقل قُبلْ   ن أئمَّ إ ن َكاَن م 
(3) 

 

 و  الشَّْعبي   ـ َكاْبن  اْلُمَسيَّ  أَ 326
 

ي    ي والنَّْخع   َواْلَحَسن  البَْصر 
 

 ـ َوإَن يَُكْن ُمعْنعَنا  فَُمْسن ُ 327
 

 إ ن لَّم يَُكن ُمَ ل  سا  َمن يُْسن ُ  
 

 ـ َووَْبَت اجت ماُ هُ ب َمْن َروى328
 

ي   َحوى   َ ْنهُ َكَما َشْرُط اْلبَُخار 
 

كلهم عدول فال فرق بين  )ويقبل المرسل( ألن الساقع صحابي والصحابة

ٍكره والسكوت عنه )عند قوم( كمال  وأبي حنيفة )ورده قوم( كالشافعي 

)بغيروهم يالثها المختار مما قد نقل إن كان من أ مة النقل قُبل ك اببِن المسيب أو 

الشعبي والحسن البصري والنخعي( وعن الشافعي أنه قال ال أقبل إال مراسيل 

اختبرتها فوجدتها مسندة وعن بعض أصحابه قبول سعيد بن المسيب، فإني 

مراسيل الحسن وسعيد )وإن يكن معنعنا فمسند إن لم يكن مدلسا من يسند 

ويبم اجتماعه( إلى الراوي )بمن رو  عنه كما شرب البخاري حو ( أي 

 .(4)الصحيحمن شرب رجاله وهو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المعدل: ما سقع منه راويان مقواليان. (1)

 .2/61نشر البنود  (2)

 .295ول ص: شرح تنقيح الفص (3)

وقد أنكر مسلم في مقدمة صحيحه على من اشترب اللقيل لمن رو  عنه بصيغة )عن( وادعى  (4)

انظر مقدمة صحيح  ،اإلجماع علي أن المعاصرة كافية وال يتوقف ٍل  على العلم بالتقا هما

. وانظر الموقظة في علم مصطلح 1347المطبعة المصرية  1/127مسلم يشرح النووي 

 .131امام الذهبي ص الحديث ل
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  فصل يف كيفية الرواية ومراتبهافصل يف كيفية الرواية ومراتبها
 

او ي إذَ 329 عَاـ يَُجوُ  ل لرَّ  ا َما َ م 
 

عَا   ق راَ ةَ الَشْيخ  َ لَْيه  ُمْسم 
 

ه  330 ْفظ  ْن ح  تَاب أَْو م  ن اْلك   ـ لَهُ م 
 

ه    ن لَْفظ  ْعتُهُ م   يَقُوُل قْ  َ م 
 

عَا331  ـ ح َّوني أَْخبرني إ ن َ م 
 

دا  قَطُّ وإ ال  َجَمعَا   ُمنفَر 
 

 ـ فَقَاَل قَْ  َح َّونا أْخبَرنَا332
 

 قَاَل لَنَا أَْ َمعَنا أَنبَأنا 
 

 ـ وإن يَُكن لَْم يَْقُص   اإلْ َماَ ا333
 

 فَقُْل ُهنَا َح ََّث ال ن َزا ا 
 

 ـ أَْوفُْه َكما َرَوْوا ب لَْفظ  أَْخبَرا334
 

را   َوال تَُضمَها ب نَا فَتنك 
 

ِمع ا، له من الكتاب أو  )يجو  للراوي إٍا ما سمعا، قراءة الشيخ عليه ُمسب

ظه، يقول قد سمعته من لفظه حديني أخبرني إن سمعا منفرداً قع من حف

وإال جمعا فقال قد حدينا أخبرنا أنب نا قال لنا أسمعنا( وهو على مراتب )وإن 

ا  يكن لم يقصد ابإل سماعا فقل هنا حدث ال نزاعا( وال يقول حدينا )أوفُهب ك م 

ا وال تدمها بِنا فتنكرا( أ ب ر  ا بِل فبِظ أ خب وب و  برنا.ر   ي ال تقل أ خب

او ي َ لي335  ـ ومَّ إ ذَا َما قَرأَ الرَّ
 

هللا  َما قَْ  َوَ ى َوَحص ال   أْ تَاذ 
 

 َ يه  َوْهَو لَمْ ـ َوَكاَن األْصُل ف ي يَ 336
 

ْر َولْم يَقُْل ُمقررا  نَعَمْ    يُنك 
 

 ـ يقول قَْ  قرأتُهُ َ لَْيه  أوْ 337
 

 ونَا ق َرا ة  َوقْ  أبَْواَح َّ  
 

 ـ أن يُْطل قوا َح َّونا أْخبَرنَا338
 

َ  َوباْلَجَوا   قَاَل قَْو   فَُطنا   
 

حصلال( وكان األصل في و) يم إٍا  ما قرأ الراوي على أستاٍه ما قد وعى 

يديه وهو لم ينكر ولم يقل مقررا نعم( يقول قد قرأته عليه أوحدينا قراءة 

 .(1) وا  قال قوم فطنا(عليه()وقد أبوا أن يطلقوا حدينا أخبرنا وبالج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه األبيات لم يشرحها المؤلف ولم نعلق عليها لوضوحها . (1) 
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او ي339 َت أَْ الَها َ َماُع الرَّ  ـ وُمَّ
 

 (2)َوقيَل باْلعَْكس  َوبالتََّساو ي 
 

 ـ وإ ن يُجز  َشْيخ  ب ال ق َراَ ةْ 340
 

وايَهْ    فَقُْل أَجاَ ني لََ ى الر  
 

 ـ وإن تَقُل أَْخبَرن ي إ َجاَ هللاْ 341
 

 َماُجلُُّهُم أََجاَ هللاْ  3)أصبت 
 

عالها سماع الراوي( من الشيخ )وقيل بالعكس( أي سماع الشيخ )يمم أ

من الراوي )وبالتساوي وإن يجز شيخ( ب ن قال أخبرت  هذا الكتاب مثال 

ً ألهل  أي ما صح عندك أي سمعته فاروه عني، والعمل بها جا ز خالفا

الظاهر في اشترابهم المناولة )بال قراءة فقل أجا ني لد  الرواية وإن تقل 

 رني إجا ه أصبم ما جلهم أجا ه.أخب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . في )ج( أو بالتساوي (2)

 في )ج( أخبرت ما جلهم أجا ه . (3)
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  فصل يف تعريف القياس لغة وعرفًا وأقسامهفصل يف تعريف القياس لغة وعرفًا وأقسامه
 

 ـ قْسَت َكذَا بالشَّْي  أَْو َ لَْيه  أَوْ 342
 

 إ لَْيه  قَ َّْرَت َوَ اَوْيت َحَكْوا 
 

 ـ َوُهَو في األُُصول  َردُّ اْلفَْرع  343
 

 (1)ألْصل ه  ب علٍَّة ل ْلَجمع 
 

 ق يَاُس ذُو أَْرَكان  ْكم  فَالْ ـ في اْلحُ 344
 

 أَْربَعَة تُْنَظُم َكالُجَمان   
 

 ـ اأْلْصُل َواْلفَْرُع َوُحْكُم األْصل345
 

لَّةُ الُحْكم  فَعُوَما أُْمل ي   َو  
 

)قسم كذا بالشيء أو عليه، أو إليه قدلرت وساويم( يقال قاس الجرح 

ي ال يساويه )حكوا بالمرود إٍا قدلر عمقه به، ويقال فالن ال يقاس بفالن أ

وهو في األصول ردُّ الفرع، ألصله بعلة للجمع( بينهما )في الحكم( هكذا 

عرفه إمام الحرمين في الورقات )فالقياس ٍو أركان( وأركان الشيء 

، األصل، (2)أجزاؤه الداخلة فيه التي يتركب منها )أربعة تنظم كالجمان

م( وهي المعنى والفرع وحكم األصل( أي المقيس عليه )وعلة الحك

 المشترك بينهما )فعو ما أملى(.

 ـ فَاأْلَْصُل ُجلَُّهْم َمَحلُّ اْلُحْكم  346
 

 أَْ نى اْلُمشبَّهَ ب ه  ف ي النَّْظم   
 

ن َمَحل   ب   شُ  ـ َواْلفَرُع َما347  ه م 
 

نَ  اْلُجل      ب أَْصل ه  ف ي اْلُحكم    
 

ُ  ألَ 348 لَّةُ اْلَوْصُف الُمنَا    نـ َواْلع 
 

 يَُرتََّ  اْلُحْكُم َ لَْيه  فاْ تَب نْ  
 

 ـ الَ أنََّها مؤو ر ب الذَّات  بَلْ 349
 

 ه ي أََماَرة  ل من ب َها اْ تََ لْ  
 

 ـ َ لى وبُوت  اْلُحْكم  وْهَو الُمْجتَلَ ْ 350
 

تي اْقتََضتْهُ َوالسَّبَ ْ   ََ لَّة  اْل  ل ْلع 
 

وا فيه )جلهم( أنه )محل )فاألصل( الذي هو أحد أركان القياس اختلف

الحكم يعني المقيس عليه وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين وقيل هو الحكم 

أي حكم المحل المشبه فالمحل هو الخمر مثالً وحكمه هو التحريم ودليله 

ابن الحاجب ال بعد  90آية: } إنما الخمر والميسر { ] سورة الما دة اآلية 

حكم األصل وعلى دليله وعلى محله )أعني في الجميع ألن الفرع يبنى على 

له( صالمشبه به في النظم والفرع( وهو الركن الثاني: )ماشبه من محل ب 

أي المحل المشبه باألصل وهو قول األكثر من الفقهاء وقيل هو الحكم )في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في )ج( لعلة بالالم. (1)

 الُجمان: جمع جمانة حبة تعمُل من الفدة كالدرة مختار الصحاح مادة جمى. (2)
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الحكم عند الجل، والعلة الوصف المناسب ألن يرتب الحكم عليه فاستبن ال 

بل هي أمارة( عالمة )لمن بها استدل على يبوت الحكم أنها مؤيِّر بالذات 

 وهو( أي الحكم )المجتلب للعلة التي اقتدته والسبب(.

ْن شُروط  اْلفَْرع  أَْن يَُكونَا351  ـ َوم 
 

با  لألَْصل َكْي يَُصونَا   ُمنَا  
 

ن شروط  األَْصل  352 تَهُ َوم  حَّ  ـ ص 
 

 وُبُوُت ُحْكمه تََ بَّْر نَْقلى 
 

نـ 353  ب َما َ لَْيه  اتفَق الَخْصَمان  م 
 

لَّة  َمتى تَب نْ    َدل يل ه َو  
 

راُدَها َوإ ن فُق  ْ 354  ـ فََشْرُطَها اط  
 

ح  متى ُوج  ْ    فَالنَّْقُض َوْهَو قَاد 
 

)ومن شروب الفرع أن يكونا، مناسبا لألصل( فيما يجمع بينهما ك ن 

ها كقياس النبيذ على الخمر لعلة تكون علة الفرع ممايلة لعلة األصل في عين

بر داإلسكار بينهما )كي يصونا، صحته ومن شروب األصل، يبوت حكمه ت

نقلي بما عليه اتفق الخصمان( إن كان خصِم ليكون القياس حجة عليه )من 

دليلة وعلة متى تبن فشربها ابرادها( في معلوالتها فال ينتقض لفظا وال 

ت األوصاف المعبر. بها عنها في معنى: فمتى انتقدم لفظا ب ن وجد

صورة دون الحكم ومعنى ب ن وجد المعنى المعلل به في صورة دون الحكم 

فسد القياس األول: ك ن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به 

قض ٍل  بقتل الوالد ولده، فإنه ال يجب فيه تالقصاص كالقتل بالمحدد فين

تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير القصاص، والثاني كان يقال 

فيقال ينتقض ٍل  بوجوده في الجواهر وال  كاة فيها واجبة )وإن فقد 

 فالنقض وهو قادح متى وجد،(.

ثُلَها َوأَنْ 355 ْم األَْصل  م   ـ َوَشْرُط ُحك 
 

يا  َوأَن ال يُنسَخن   يَُكوَن َشْر  
 

لٍَّة أَْو َدالَلَة356  ـ وُمَّ هَو ذُو   
 

ثَالَهْ اأَْو شبٍَه فَهَ    (1)ُكُم م 
 

َكاة  في357 ْرب  بالتَّأْف يف  َوالزَّ  ـ َكالضَّ
 

   َ ر ب ي َكاْلبُلُوغ  فَا    َمال  الصَّ
 

 ـ َوق يَمة  اْلعَْب   إ ذَا َما قُت ال358
 

 َحْمال  َ لَى اْلَمال  َكَما قَْ  نُق الَ  
 

ه لالستغناء عنه بالعقل )وأن يكون شرعياً( والحكم العقلي ال يقاس علي

وقيل يجو  القياس عليه وال مانع من ضم دليل إلى آخر كقياس الباري 

 (2)سبحانه وتعالى على خلقه في أنه ير  بجامع الوجود إٍ هو علة الرؤية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اكم داللة.في نسخة )ب( و)ج( فه (1)

 .2/317البناني على المحلي  (2)
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)وأن ال ينسخن( فالقياس على المنسوخ ال يجو  النتفاء اعتبار الجامع 

ما كانم العلة فيه موجبة للحكم )يم هو ٍو علة( وهو  (3)للنسخ وقيل يجو 

أي مقتدية له، كقياس تحريم ضرب الوالدين على الت فيف بجامع اإلٍاية 

)أو داللة( وهو االستدالل ب حد النظيرين على اآلخر وهو أن تكون العلة 

دالة على الحكم أي يجو  ان يترتب عليها وليسم موجبة له كقياس مال 

)أوشبه( وهو تردد الفرع بين أصلين الصبي على مال البال  في الزكاة 

فيلحق ب كثرهما شبها كالعبد المقتول فإنه متردد بين اإلنسان والمال وهو 

م فقال )فهاكم مثاله كالدرب بالت فيف( ظبالمال أكثر شبها ومثل لهذا النا

قياس علة )والزكاة في مال الصبي( كقياس داللة )كالبلوغ فاعرف، وقيمة 

 ا ما قتال حمال على المال كما قد نقال(.العبد( قياس شبه )إٍ

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشهور أن رفع حكم األصل المقيس عليه ب ن نسخ يستلزم رفع حكم الفرع النتفاء العلة التي  (3)

ً لبعض الحنفية ومثلوا لذل  بجوا  شهادة أهل الذمة بعدهم  يبم بها بانتفاء حكم األصل خالفا

في السفر يم نسخم شهادتهم على المسلمين  على بعض بالقياس على شهادتهم على المسلمين

 .1/296انظر نشر البنود  –وبقيم شهادتهم على بعدهم 
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  ((11))فصل يف القوادحفصل يف القوادح
 

دْ 359 ع يَر   َ ل يل  ب اْلَمْن  ـ َواْلقَْ ُح ف ي ال َّ
 

دب وج   َوالنَّْقض  وَواْلقَْول  ب المُ   ر   َ
(1) 

 

)والقدح في الدليل بالمنع يرد( وهو فساد في أركان القياس إما في 

حكام منها ما ال يعلل وإما في الفرع األصل كمنع كون األصل معلالً فإن األ

كمنع وجود علة األصل في الفرع ك ن يقال في شهود الزور إٍا قتل إنسان 

ً على المكره ْير ، على القتل همعصوم بشهاد تهم فيجب القصاص قياسا

فيعترض ب ن العلة في األصل اإلكراه وفي الفرع الشهادة، وأما في العلة 

تنبع علة. ك ن يقال علة الربوا الكيل فيقال ال كإنكار وجود ما ادعاه المس

ا في الحكم كمنع الحكم في األصل )والقول  نسلم لوجود الربوا في الحفنة وأمل

بالموجب( وهو تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الحكم في 

، في جواب 8صورة النزاع وشاهده "وهلل العزة ولرسوله" المنافقون 

 يالمحكى عن المنافقين أ 8نها األٍل" المنافقون اآلية "ليخرجن األعز م

ل في القصاص بقتل اصحيح ٍل  لكن هم األٍل هللا ورسوله األعز كما يق

ً فال يناقي القصاص كاإلحراق فيقول المعترض  المثقل قتل بما يقتل ْالبا

كالحنفي سلمنا عدم المنافاة ولكن ال نسلم القصاص بالمثقل )والنقض( وهو 

الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادلعاه المعلل علة فال تكون تخلف 

العلة مطردة كجعل القتل العمد عدواناً لمكافُي علة القصاص، فينتقض بقتل 

 األب البنه )ورد(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القوادح وتسمى: مفسدات القياس أو مبطالت القياس أو االعتراضات وقد أوصلها بعدهم إلى  (1)

خمسة وعشرين وبعدهم إلى يمانية وعشرين، والقوادح منها ما يقدح في العلة فقع كالنقض 

تركيب ومنها ما يقدح في الدليل علة أو ْيرها كالقول بالموجب وٍكر صاحب المراقي وال

 إحد  عشرة نظمها العالمة محمد األمين ابن احمد  يدان في شرحه للمراقي في بيتين فقال:

 اسننب ال التبننلنقند ت يير فننقنفنف  د االنعكاسنننقنر يم فننسنض فكننق

 شرانم إحد  عنسينقنالتننع فنالمنف  ن أر ناديننسنرق فنفننول فالننقنفال

، وتقريب الوصول بتحقيق الدكتور محمد المختار بن الشيخ 369مراقي السعود ص  -انظر 

 محمد األمين الشنقيطي.
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 ـ ْواْلَكْسر  َواإْلْلَزا   َواْلُمعَاَراَلة360
 

اَلهْ    ف ي األَْصل  أَْو ف ي اْلفَْرع  فَْهَي َ ار 
 

و إسقاب وصف العلة كما يقال في صالة الخوف صالة )والكسر( وه

يجب قداؤها فيجب أداؤها كصالة األمن فيعترض ب ن خصوص الصالة 

ملغى فإن الحج واجب األداء كالقداء، فيبدل المستدل خصوص الصالة 

بوصف عام وهو العبادة ب ن يقول عبادة يجب قداؤها.. إلخ يم ينقض هذا 

قداؤها وال يجب أداؤها )واإللزام( وفسره  البدل بصوم الحا ض فإنه يجب

ظ ففي علم الجدل ب نه يؤدي إلى ممنوع  وهو المسمى بالتقسيم وهو كون الل

بين احتمالين متساويين أحدهما مسلم ال يحصل  اً المورد في الدليل متردد

المقصود واآلخر هو الذي يحصل المقصود ممنوع مثاله فيما إٍا قيل 

ها النية أن يقال: الطهارة النظافة أو األفعال الطهارة قربة فتجب في

ً األول ممنوع كونه قربةً التي هي  المخصوصة التي هي الوضوء شرعا

علة وجود النية )والمعارضة في األصل أو في الفرع مهما عارضه( مثاله 

في األصل قال الشافعي: النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة 

ي ب ن العلة في األصل الطهارة بالتراب وفي عن حدث فيعترض الحنف

الفرع أن يقول الحنفي: يقاد المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العدوان 

 .(1)فيعترض الشافعي ب ن اإلسالم في الفرع مانع

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يتعرض الناظم هنا لمسال  العلة مع أنها من أهم مباحثها وقد نظمها بعدهم في يالية أبيات  (1)

 فقال:

س    رُ نننبب ننس  ننماٌء ف  نناٌع فإينننفإِجم نصنة  رتب فننننلناِل  عننم 

 رُّ نننت مِ ندوران بردٌ ي سب نه الننل وننلنتنينبه فنذا شنة كنبنناسننم

ناِب فنتنقنف ً نن ِ فرقن لب ننيح الم   وتل  لمن أراد الحصر ع شبرُ  ا

 .2/207مع أن السبر والتقسيم هو تنقيح المناب انظر نشر البنود 
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  فصل يف األشياء قبل ورود الشرع وبعدهفصل يف األشياء قبل ورود الشرع وبعده
 

ْبَل الشَّْرع  361
 ـ َواْلُخْلُف ف ي األَْشيَا   قَ

 

ل   ب اْلوَ    أَتَى َواْلَمْنع   ْقف  َواْلح 
 

ْنَها يَنفَعُ 362  ـ َوبَْعَ هللاُ َما َكاََن م 
 

رُّ يُْمنَعُ    فَْهَو ُمبَاح  َواْلُمض 
 

 إذا  األَْصل ـواألْصُل أَْن يُْستَْصَح َ 363
 

ل يل  أَْصل  منفذَا   لَْم يُْلَف لل    
 

 ـ َوُشْكُر َمْن أْنعََم َشْر ا  قَْ  ُكت  ْ 364
 

 قَْوال  َوف ْعال  َواْ ت قَادا  َوُطل ْ  
 

)والخلف في األشياء قبل الشرع، بالوقف والحل( ألن هللا خلق 

الموجودات للخلق ينتفعون بها )والمنع( ألنها مل  هللا فال تصرف فيه إال 

بإٍنه )وبعده ما كان منها ينفع( ك كل فاكهة لمجرد التشهي )فهو مباح 

 (2)، وٍهب أبو الفرج المالكي(1)ب وشرب تبغهوالمدر يمنع( ك كل الترا

ً واألبهري ً )واألصل أن  (3)إلى الحكم باإلباحة مطلقا إلى المنع مطلقا

يستصحب األصل( وهو العدم األصلي وهو عدم الوجوب كصيام رجب 

)إٍا لم يلف للدليل أصل منفذا، وشكر من أنعم شرعاً( ال عقالً )قد كتب 

 .(1)جوارح )واعتقادا( بالقلبقوال( باللسان )وفعال( بال

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و النظر إلى المصلحة والمفسدة فإن تساوتا أو كانم المفسدة راجحة منع وإن الدابع هنا ه (1)

 .45نثر الورود ص  –كانم المصلحة أرجح جا  

أبو الفرج هو عمرو بن عمرو الليثي ويقال ابن محمد بن عبدهللا البغدادي إمام في القداء من  (2)

 .331ت،ليفه الحاوي في مذهب اإلمام مال  واللمع في األصول 

األبهري: هو محمد بن عبدهللا أبو بكر ر يس المالكية في عصره إمام في القراءات متصدر  (3)

 375مجالس العلماء من ت،ليفه إجماع أهل المدينة وإيبات حكم القافة وفدل المدينة على مكة ت 

 هن.395وقيل 

 64لسعود ومراقي ا 1/100وحاشية البناني على جمع الجوامع  78شرح تنقيح الفصول ص  (1)

 .286وإرشاد الفحول ص  398و
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  فصل يف الرتجيحفصل يف الرتجيح
 

 ـ َوقَ    اْلَجل ي  َمْهَما َوقَعَا365
 

ل يلَْين  َمعَا   تَعَاُرض  بَْيَن ال َّ
 

 تَعَذََّرا نـ َ لَى اْلَخف ي   إ ن يَكُ 366
 

 َرارَّ بَْينَُهَما اْلَجْمُع َكَما تَقَ  
 

ُ  اْلقَْطَع َ لى367  ـ َوَهَكذَا َما يُوج 
 

 َما يُوجُ  الظََّن َونُْطق  ُمْسَجال 
 

َما368  ـ َ لَى اْلق ياس  َواْلَجل يَّ قَ   
 

ن ق ياٍس َ ل َما   َ لى الَخف ي  م 
 

)وقدم الجلي مهما وقعا، تعارض بين الدليلين معا، على الخفي( كالظاهر 

وهكذا ما يوجب  (1)على ْيره )إن يكن تعذرا، بينهما الجمع كما تقررا،

 على، ما يوجب الظن( كالمتواتر على اآلحاد. القطع

)ونطق مسجال( كتابا وسنة يكون مقدماً )على القياس( وقيل يقدم القياس 

( من القياس )قدما على الخفي( كقياس العلة على  (2)كما عند مال  )والجليُّ

 قياس الشبه )من قياس سلما(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي كما استقر عند األصوليين من أن الجمع بين الدليلين واجب على الصحة ألن إعمال الدليلين  (1)

 .279ص  2أولى من إلغاء أحدهما إٍا أمكن نشر البنود ج 

على خبر  يرو  عن مال  قوالن في تقديم القياس على خبر الواحد القول األول: تقديم القياس (2)

الواحد قال القرافي: ألن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم والقياس متدمن للحكمة فيقدم على 

القول الثاني: أن خبر الواحد مقدم على القياس قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي: وهو  الخبر.

بر الرواية الصحيحة عن مال  وهو رواية المدنيين وقال القاض عياض مشهور مذهبه أن الخ

مقدم قاله المقري وهو رواية المدنيين ومسا ل مذهبه تدل على ٍل  كمس لة المصراة ومس لة 

= الندح ومس لة ْسل اليدين لمن أحدث في أيناء الوضوء وما عمه بعدهم من أنه قدم القياس 

على النص في مس لة ولوغ الكلب ْير صحيح ألنه لم يترك فيها الخبر للقياس وإنما حمل =

لى الندب للجمع بين األدلة ألن هللا تعالى يقول: "فكلوا مما أمسكن عليكم" سورة الما دة األمر ع

ولم ي مر بغسل ما مسه لعاب الكلب فدل على أنه ْير نجس، واعتدد ٍل  بقاعدة  5من اآلية 

هي أن الحياة علة الطهارة وعند الحنفية ايدا قوالن في تقديم القياس على خير الواحد انظر 

 .444ونثر الورود ص  109/ص 2ونشر البنود  301نقيح الفصول للقرافي ص شرح ت
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 ـ ويُْحَمُل اللَّْفُظ َ ل ى اْلَحقيقَةْ 369
 

َ  الطَّريقَةْ ُدوَن    اْلَمَجا   فَاْ ر
 

 ـ ومَّ َ لَى اْلعُمو   الَ اْلُخُصوص  370
 

 َمْحَملُهُ ف ي أَْكثَر  النُُّصوص   
 

 ـ ومَّ َ لَى اإلْطالَق  ال التَّْقي ي   371
 

ي     يس  ال التَّأك   يُْحَمُل َوالتَّأ  
 

ْفَراد  َمْهَما اْحتََمالَ 372  ـ وُمَّ َ لَى اإل 
 

 َحَصال ال َ لى اْشت َرا    يُْحَملُ  
 

ويحمل اللفظ على الحقيقة كاألسد في الحيوان المفترس مجا  في الرجل 

الشجاع دون المجا  فاعرف الطريقة يم على العموم ال الخصوص، نحو } 

[، يحمل على عمومه دون  23وأن تجمعوا بين األختين { ] سورة النساء اآلية

 (1)لمملوكتين )محمله في أكثر النُّصوصالتخصيص الذي هون الحرتان دون ا

لُ   { ]  يم على اإلبالق ال التقييد( كقوله تعالى:   } لئن أشركم ليحبطنل عم 

[ ، قلنا مطلق الشرك محبع وعند اإلمام الشافعي مقيد  65سورة الزمر اآلية 

بالموت على الشرك قلنا األصل عدم التقييد )يحمل والت سيس ال الت كيد( كقوله 

 13عالى في سورة الرحمن     } فب ي آالء ربكما تكذبان  { ] الرحمن اآلية ت

فيحمل على ت سيس اآلالء دون الت كيد والعرب ال تزيد  [، من أولها إلى آخرها

ك حصال( اعلى اشتر الت كيد على يالية )يم على اإلفراد مهما احتمال يحمل ال

[، يحمل على  230ية نحو: } حتى تنكح  وجا ْيره { ]سورة البقرة اآل

 معنى واحد  وهو الوبء(.

ْ تَْقالل  َواإلاْلمار  373  ـ كذا في اال 
 

ْ ت قَرار   ومَّ َ لى اْلبَقَا واال 
 

ي   الَ اْلعَْقل ي   374  ـ الَ النَّسخ  والَشْر  
 

 ومَّ َ لَى الترتي  َواْلعُْرف ي    
 

ي   اْلَمْحض  375  ـ يُْحَمُل ُدوَن اللُّغَو 
 

 س  تَرتيٍ  ولَْو ف ي البَْعض  َوَ كْ  
 

كذا في االستقالل واإلضمار كقوله  تعالى } أن يقتلوا أو يصلبوا {     ] 

[، فاألصل عدم اإلضمار فيقتلون ولو لم يقتلوا  33سورة الما دة اآلية 

ويقطعون ولو لم يسرقوا وقول الشافعي يُقبتلون إن قتلوا و يقطعون إن 

ستقرار ال النسخ( وعليه اختلف في إباحة سباع سرقوا )يم على البقا واال

إليل { ] سورة  حيالطير فإنها مباحة لقوله تعالى: } قل ال أجد في ما أو

[، فالحصر على األربعة يقتدي إباحتها " وورد نهيه  145األنعام اآلية 

  (1)عليه السالم عن أكل كل ٍي ناب من السباع وكل ٍي مخلب من الطير" 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونثر الورود  100ير  كثير من العلماء تقديم الخاص على العام انظر شرح تنقيح الفصول ص  (1)

 .153ص 

 ( .3234( ,ابن ماجه )3805( وأبوداوود )1934( ومسلم )5530رواه البخاري ) ( 1)
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ً لها واألكل مصدر "أضيف إلى فقيل ناسخ ا إلباحة وقيل ال ليس ناسخا

الفاعل دون المفعول فيكون مثل قوله تعالى: } وما أكل السلبُُع {      ] 

نحو " [ ، واألصل عدم النلسخ )والشرعي ال العقلي(  3سورة الما دة اآلية 

ماعة "  االينان فما فوقها ج 
حكم  فحمله على فديلة الجماعة أولى وهو  (2)

شرعي من المعنى العقلي وهو االجتماع المعلوم بالعقل )يم على الترتيب( دون 

م والت خير نحو } والذين يظهرون من نسا هم {      ]  سورة المجادلة اآلية يالتقد

[ ، فعلى الترتيب ال تجب الكفارة إالل بالظهار والعود وقيل فيه ت قبديم وت خير  3

ة يم يعودون وعليه يكون العود بنسا هم تحرير رقتقديره والذين يظهرون من 

شرباً في الكفارة )والعرفي يحمل دون اللغوي المحض( نحو" ال يقبل هللا صالة 

أيب (و) ويحمل على الصالة في العرف وهي العبادة دون الدعاء( (3)بغير بهور"

 عكس ترتيب( فيتبع الترتيب )ولو في البعض(.)دون 

ض  376 حُ المَ ـ َوإ ْن يُعَار   َجاُ  الراج 
 

حُ   اج   َحق يقَة  َمْرُجوَحة  فَالرَّ
 

 ـ تَْق يُمَها وق يَل بَْل تَْق يُمه377
 

يُمهُ    والثَها وقفا  َوهي تَْعم 
 

 ـ َوإْن يَقَْع َما بَْيَن َمْرُجوَحْين  378
 

َ  ُدوَن َمْين تَعَاُرض     قُ   
 

ْنَها379  ـ َخْمس  َ لَى النَّْسخ  َوُكلٌّ م 
 

فَْنَها َ   ي يَتْلُوهللاُ فَاْ ر   لى الَّذ 
 

ص  380  وُمَّ َمَجا   ُمْضَمرُ  ـ ُمَخص  
 

 ل يه  نَْقل  َواشت را  يُْحذَرُ يَ  
 

وإن يعارض المجا  الراجح حقيقة مرجوحة فالراجح تقديمها كما عند أبي 

حنيفة كلفظ الدابة حقيقة في كل ما دب ومجا  راجح في  الحمار، )وقيل بل 

يالثها كما عند اإلمام فخر الدين الرا ي )وقفاً  (1)كما عند أبي يوسفتقديمه( 

وإن يقع ما بين مرجوحين تعارض قُِدم دون مين خمس( وهي  (2)وهي تعميمه

اآلتية بعد )على النسخ وكل منها، على الذي يتلوه فاعرفنها مخصص( يقدم ألنه 

ُر( يبقى في بعض الحقيقة كلفظ المشركين لذا بقي في الحربيي ن )يم مجا  مدم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61قطني في سننهما وهو ضعيف )انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص رواه ابن ماجه والدار (2)
 . 112تقدم تخريجه ص   (3)

 .118واختاره القرافي في التنقيح ص  (1)

( وهذا القول أختاره السبكي في جمع الجوامع وحاصله أن اللفظ يكون مجمال فال يحمل علي 2)

ان المجا  بكثرة اإلستعمال فيتساوي المجا  لرجحان الحقيقة باألصالة والعلي الحقيقة لرجح

اإلحتماالن ألن لكل منهما مرجحا قال القرافي في شرح تنقيح الفصول هذه المس لة مرجعها إلي 

 .98الحنفية ص 

 (.279( ورواه مسلم الحديث رقم )172الحديث رقم )البخاري  (3)
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يقدم على النقل ألن النقل إنما يحصل بعد اتفاق الكل على إبطال الوضع األول 

وإنشاء وضع آخر وٍل  متعذر أو متعسر والمجا  واإلضمار والتخصيص يكفي 

فيها القرينة. )يليه ن قبٌل( وقدم على االشتراك ألن االشتراك إن فقد فيه القرينة بقي 

ف النقل مثال تعارض االشتراك والنقل قوله عليه الصالة معطال ُمجمالً بخال

فعند الشافعي الغسل  ،(3)والسالم " إٍا ول  الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً"

للطهارة من الخبث منقول وعند مال  مشترك بين إ الة األقذار والغسل على 

 وجه التقرب إلى هللا تعالى.

[ 6]الما دة اآليةلى:}فامسحوا برؤوسكم{ ومثال االشتراك واإلضمار قوله تعا

الشافعي الباء مشتركة لالصاق في الفعل القاصر وللتبعيض في المتعد ، وهي 

 له هنا والمالكي يقول: هنا مدمر تقديره: امسحوا ماء  أ يبديكم برؤوسكم.

ومثال االشتراك والمجا : يقول المالكي ال يحل المبتوتة إال الوبء  لقوله 

فالنكاح حقيقة في  0[ 229البقرة اآلية حتى تنكح  وجا ْيره { ] تعالى: } 

الوبء مجا  في العقد وقال سعيد بن المسيب  مشترك بينهما ومثال تعارض 

االشتراك والتخصيص قوله  تعالى: } فانكحوا ما باب لكم من النساء { ] 

إلى وقد مالم النفس  (1)[ يقول المالكي: الطيب ميل النفس 3النساء اآلية

أربع ويقول الشافعي الطيب الحالل ولو كان ميل النفس للزم التخصيص 

 بالنساء التي تحرمن عليه.

ومثال تعارض النقل واإلضمار قوله عليه السالم: " الصا م المتطوع 

يقول الشافعي يجو  إبطال الصوم المتطوع به ألنه وكله  (2)أمير نفسه " 

قول المالكي: ليس منقوالً بل هو في إلى مشيئته بعد نقله للصوم الشرعي وي

مسماه اللغوي، ومعنى الكالم الذي من ش نه أن يتطوع أمير نفسه وسماه 

ذ ُر(  .(3) متطوعاً باعتبار ما سيؤول إليه )واشتراٌك يُحب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

انظر مفردات القرآن  -ذه النفسقال الراْب األصفهاني: وأحل الطيب ما تستلذه الحواس وما تستل  (1)

 .1381ص

 . 276/ 4( والبيهقي 732والترمذي ) 6/343( مسند اإلمام أحمد 2)

قوله يحذر أي ألنه يؤدي إلى اإلجمال والمجمل ال يجو  العمل به إال بقرينة ترجح أحد  (3)

مار يم النقل االحتماالت أو االحتمالين. وما ٍكره الناظم من تقديم التخصيص يم المجا  يم اإلض

يم االشتراك ال ينافي ترجيح المت خر المرجوح في بعض الصور بمدرك يخصه كترجيح النقل 

 .153انظر نثر الورود ص  –ونحو ٍل   275على اإلضمار في آية  وحرم الربِا البقرة 

 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

114 

  فصل يف تعريف االجتهادفصل يف تعريف االجتهاد
 

الَ 381  ـ بَْذُل اْلفَق ي ه اْلُوْ َع َكي يَُحص  
 

ْجت َهادُ    فَاْ قال َظنا  ب ُحْكٍم اال 
 

يَهْ 382  ـ َوَشْر ُطهُ الَّتْكليُف ال اْلُحر  
 

يَهْ َوأن يَ    ُكوَن ف ْقُههُ َ ج 
 

 باْلَح    َواْلبُْرَهان   ما  ـ َوَ ال383
 

ريف َواْلبَيَان     َ  َوالنَّْحو  َوالتَّْص
 

 ـ وبَمَحل   اْلُخْلف  َواإلْجَماع  384
 

 َوب رَجال  النَّْقل  َواإلْ َماع   
 

الفقيه( أي المجتهد )الوسع( أي الطاقة في النظر )كي يحصال ظنا )بذل 

بحكم( واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام )االجتهاد فا عقال، 

وشربه التكليف( أي البلوغ والعقل )ال الحرية( والذكورية فال يشتربان 

أن يكون فقهه( أي فهمه لمقاصد الشارع في كالمه )سجية( أي ببعاً و)

ً الم)وع ، والنحو( والمهم من اللغة )والتصريف والبيان( (1)بالحد والبرهان ا

والمعاني )وبمحل الخلف واإلجماع( كي ال يخرقه وهو شرب في إيقاع 

االجتهاد ال في صفة المجتهد )وبرجال النقل( أي رواة الحديث وأحوال 

 الصحابة وهو شرب أيدا في إيقاع االجتهاد ال في صفة المجتهد.

يه  ب نَْقل  اْلقَُ َماـ 385  َ  َ  َويُْكتَفى 
 

  َ نَ  اْلعُلَما ْن أَْهل  ذَاَ  الشَّأن      م 
 

   َواألْخبار فَقَطْ كاـ َوآي األحْ 386
 

نَ ُهْم بُمشتََرط  ْفُظ لَْيَس     واْلح 
 

خ  َواْلَمنُسوخ  387 ْلُم ب النَا    ـ َواْلع 
 

ُ وخ    نَ  ذَو ي الرُّ  ُمْشتَرط    
 

 زول السَّاميب أْ بَاب  النُّ ـ َكذَا 388
 

يَة اْلَكال      َوالُخْلُف في َشْرط 
 

َن األْ ال      َّهللا قَْو   وـ 389  م 
 

ة اإلْ الَ   ن أَبَاهللا ُحجَّ  لك 
 

)ويكتفي فيه( أي فيما ٍكر من معرفة اإلجماع والرواة )بنقل القدما( في 

رة بالصحة الكتب المصنفة في ٍل  فيرجع في األحاديث إلى الكتب المشهو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما  الحد في اللغة المنع وعند األصوليين هو الجامع ألفراد المحدود المناع من دخول ْيرها (1)

البرهان فهو أقو  الحجج الخمس وهو ما تركب من مقدمات يقينية قال في السلم: )أجلها 

البرهان ما ألف من مقومات باليقين تقترن( والمعنى أن المجتهد يلزمه أن يكون عالما بالمحتاج 

وضوابع المعرفة  38إليه من علم المنطق كشرا ع الحدود والرسوم وشرا ع الوالسلم ص 

298. 
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وفي اإلجماعات إلى  (1)كالصحيحين وفي أحوال الصحابة إلى االستيعاب

 (1)ونحوهم، وفي أسباب النزول إلى السيوبي (3)وابن القطان (2)ابن المنذر

عند العلماء وآي األحكام( وهي خمس ما ة آية  (2))من أهل ٍل  الش ن

بار( في األحكام )فقع والحفظ ليس عندهم بمشترب ، والعلم بالناسخ )واألخب

والمنسوخ( ب ن يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ )مشترب عند ٍوي 

الرسوخ( في إيقاع االجتهاد )كذا ب سباب النزول السامي( لآليات والنزول 

ً )والخلف في شربية( علم )الكالم وعدهُ  لألحاديث شرب في اإليقاع أيدا

كما  (4)م( وهو الغزالي)لكن أباه حجة اإلسال (3)قوم من األعالم( كاألبياري

 ال يشترب معرفة تفاريع الفقه.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 463االستيعاب في أسماء األصحاب: للحافظ بن عبدالبر أبو عمر يوسف النمري القرببي ت  (1)

 هن مؤلف التمهيد واالستذكار، والكافي وْيرها.

ابن المنذر: هو أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ نزل بمكة وسكنها  (2)

فات كثيرة وعلى كتبه المعول في نقل خالف واشتغل بالعلم فكان يعرف بفقيه مكة له مؤل

 هن على األصح.318المذاهب وأقوالهم ت 

ابن القطان أظن أن المراد به عبدهللا بن عدي بن عبدهللا بن محمد بن مبارك بن القطان  (3)

الجرجاني أبو أحمد عالمة بالحديث ورجاله أخذ عن أكثر من ألف شيخ كان يعرف في بلده بابن 

ر بين علماء الحديث بابن عدي له الكامل في معرفة الدعفاء والمتروكين من القطان واشته

ولم أقف على كتاب له في االجماع ولعله يريد االعتماد عليه  365وعلل الحديث ت  –الرواة 

 في معرفة الرجال.

 هن. 911السيوبي: جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر ت  (1)

ي ال يكفي التقليد في ٍل  ألنه إٍا قلد في شيء مما ٍكر كان مقلداً ومقابل هذا القول قول األبيار (2)

 .626انظر نثر الورود ص  –فيما يبنى عليه 

األبياري: هو شمس الدين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية األبياري أحد أ مة  (3)

لحرمين وسفينة النجاة اإلسالم الفقيه المالكي المحدث المحترف من ت ليفه شرح البرهان إلمام ا

 هن.618مثل كتاب اإلحياء للغزالي ت 

العزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة اإلسالم فيلسوف أصولي فقيه  (4)

 هن.505متصوف ت 
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  فصل يف وقت االجتهاد والتصويبفصل يف وقت االجتهاد والتصويب
 

 ـ َواْلُخْلُف في َجَوا   اإلْجت َهاد390
 

 ف ي َ ْصر  َخْير ُمْرَ ٍل َوَهاد   
 

ه  َوبَْعَ  َ ْصرهللا  391  ـ َوفي ُوقُو  
 

هللا     الَ ُخْلَف ف ي َجَوا   ذَاَ  فَاْدر 
 

 في تَْصوي   ُكل   ُمْجتَه  ْ  ـ َوالُخْلفُ 392
 

ٍ  ف ي َغْير قَْطعي ُوج ْ    أَْو َواح 
 

َ  الْ 393 ة  قَ ـ َونُس   ْوالن لأليمَّ
 

ة   حَوُرج      الثان ي بأَْقوى ُحجَّ
 

يُ  َواح  ُ 394 ا األُصوُل فَاْلُمص   ـ أَمَّ
 

 ف يَها لََ يهم ُدوَن ُخْلٍف يُوَج ُ  
 

ر خير مرسل وهاد( والصحيح )والخلف في جوا  االجتهاد، في عص

جوا ه عقال في الحاضر عنده والغا ب )وفي وقوعه( خالف والصحيح 

ً هوقوعه منه صلى هللا عليه وسلم ووقوعه من ْير ، وقيل ال وقيل (1)، مطلقا

لم يقع للحاضر )وبعد عصره( صلى هللا عليه وسلم )ال خلف في جوا  ٍاك 

ألشعري والباقالني وأبي فادره، والخلف في تصويب كل مجتهد( وهو ل

لقوله صلى هللا  (3)من الشافعية (2)وابن سريج (1)يوسف ومحمد الحنفيين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أما وقوعه من النبي صلى هللا عليه وسلم فاألكثر من األصوليين على وقوعه قال في مرتقى  (1)

 الوصول:

    د وردانه قنا الوحي بننننني ْير مننننننف      هدانننول اجتنننننلرسنا وراجح أن 

 ع.نننننننا ننم ٍاك شنننو استقبلنننومن ل      ع نننننابننل قنا هللا دلينني عفنننوف 

أما وقوعه من ْيره فيشهد له قصة بني قريطة كما في الحديث الصحيح المتفق عليه وهي أن النبي 

وسلم قال: ال يصلي ن أحد العصر إال في بني قريطة فبعدهم صلى قبل بني صلى هللا عليه 

ومرتقى الوصول  – 2/325قريطة وبعدهم أخر الصالة فلم يعنف واحداً وانظر نشر البنود 

 .201ص 

محمد بن الحسن أبو عبدهللا الشيباني الفقيه األصولي اشتهر بالتبحر في األصول والفقه وكان مرجع أهل  (1)

في العراق من شيوخه أبو حنيفة ومال  واألو اعي والثوري ومن تالمذته الشافعي ويكفى هذا  الرأي

 هن.189شرفاً ت 

ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس الفقيه المتكلم، يعتبره الشافعية مجدد  (2)

ه عدة مؤلفات، وهو صاحب قرنه. وكان قد ناظر محمد بن داوود بحدرة الو ير علي بن عيسى ل

المس لة السريجية، المعروفة عند الفقهاء وصورتها: من قال لزوجته إن بلقت  فاأت بالق قبله ياليا. قال 

 هن.306ابن سريح ال تلزم. توفي 

 632نثر الورود ص  –وهو منقول عن مال  وأحمد ولكن الصحيح من مذهب مال  أن المصيب واحد  (3)

 .207ومرتقى الوصول ه 
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)أو  (5)، وقوله "أصحابي كالنجوم"(4)عليه وسلم "اختالف أمتي رحمة"

امام مال  رضي هللا عنه في مسا ل الفقه وهو مذهب لواحد( وهو 

لح الخالصة أو ألنه تعالى شرع الشرا ع لتحصيل المصا(6)الجمهور

فحكم هللا  (7)الراجحة، أو لدرء المفاسد كذل ، ويستحيل وجودها في النقيض

متحد لكن ْير معلوم لنا فمن أصابه فهو المصيب ومن أخط ه فهو المخطئ 

بينه من دليل ظني فمن أخط  لم ي يم لغموضه )في ْير يولذل  الحكم ما 

، أما (8) ب قو  حجة مة، ورجح الثاني قطعي وجد، ونسنب القوالن لأل

األصول( وهي العقا د وهو ماال يتوقف على سمع  كحدوث العالم ويبوت 

الباري وصفاته وبعثه الرسل فال يجو  أن يقال فيها ُكلُّ مجتهد مصيب ألن 

)فالمصيب  الملحدينٍل  يؤدي إلى تصويب أهل الداللة من النصار  

 واحد، فيها لديهم دون خلف يوجد(.

 اْمُرؤ  ُمْجتَه  ُ  جَ َزوَّ ـ َوإ ن تَ 395
 

 ُدوَن َولي َ ْوَجة  يَْعتَق ُ  
 

 ْعَ  ُم َّة  بَ ـ َجَوا  ذَاَ  وم 396
 

 (1)تَغَيَّر اْجت َهاُدهللا ل ُحْرَمة 
 

 ـ فَإنََّما تَْحُرُ  في الُمْستْقبَل  397
 

ل     َ لَْيه  في األَصح   واْلُمعَوَّ
 

 م  ـ َوُكلُّ َما اتََّصَل ُحْكُم اْلَحاك  398
 

نَ  َ ال م   ب ه  فاَلَ يُنقُض   
 

ا يُنقَضُ 399 مَّ  ـ َمالَْم يَُكن ذَل َك م 
 

ه  فَنَْقضه  ُمفتَرضُ ف     ي نَْفس 
 

)وإن تزوج امرؤ مجتهد، دون ولي  وجة يعتقد، جوا  ٍاك يم بعد مدة، 

تغير اجتهاده لحرمة، فإنلما تحرم في المستقبل، عليه في األصح والمعول( 

كالمنسوخ والمنسوخ ال عبرة به، وكذا مفارقة  هاالجتهاد يصير ألن تغير

سخ باآلخر، وقيل نُ  هالمرأة من العامي إٍا تغير اجتهاد من أفتاه، ألن اجتهاد  

ً وليس إبطال أحدهما أولى فال ينقض  ال تجب ألن الثاني اجتهاد أيدا

 االجتهاد باالجتهاد إال أن يقطع بخط  األول.

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( .57بابل وانظر سلسة األحاديث الدعيفة )1/9قال الشيخ األ لباني في إرواء الغليل   (4)
وفال األلباني أنه موضوع سلسة األحاديث الدعيفة  2/111رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفدله  (5)

(58. ) 
 . 2/327انظر نشر البنود   (6)
ن المقابلة بين السلبي واإلجابي أي النفي واإليبات كالقيام وعدمه نن النديدان اليجتمعان وهما عبارة ع (7)

 .  2/658انظر حاشية البناني علي المحلي 
 هللا عليه وسلم " إٍا أجتهد الحاكم ف صاب فله أجران وإن أخط  فله أجر "متفق عليه .  وهو قوله صلي  (8)
 

 في )ج( بحرمة بدل لحرمه. (1)
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الحاكم، به فال ينقض عند عالم، ما لم يكن ٍل  مما )وكل ما اتصل حكم 

أو  (2)أو اإلجماع (1)ينقض، في نفسه( وهو ما خالف النص القابع

 .(5))فنقده مفترض( (4)أو القياس الجلي (3)القواعد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرآن ما لو حكم ب ن بعض الورية المذكورين في القرآن ال يرث، ومثال  مثال مخالفة النص من (1)

مخالفة النص من السنة ما لو حكم بفساد السلم في الحيوانات لما يبم أن رسول هللا صلى هللا 

 عليه وسلم استلف من رجل بكراً فرد له رباعيا بدله.

 في الميراث.ومثال مخالفة اإلجماع ما لو حكم ب ن األخ يحجب الجد  (2)

ومثال مخالفة القواعد ما لو حكم حاكم بتقرير النكاح في حق من قال إن وقع علي  بالقي ف نم  (3)

بالق قبله ياليا فطلقها يالياً أو أقل والصحيح لزوم الثالث له فإٍا مات أحدهما وحكم حاكم 

اجتماع الشرب مع بالتوارث بينهما نقدنا حكمه ألنه على خالف القواعد ألن من قواعد الشرع 

المشروب ألن حكمته إنما تظهر فيه فإٍا كان الشرب ال يصح اجتماعه مع مشروبه فال يصح 

أن يكون في الشرع شرب فلذل  نقض حكم الحاكم في هذه المس لة التي تعرف بالسريجية انظر 

 .2/331نشر البنود 

ض ألن الفاسق ال تقبل شهادته مثاله ما لو حكم بشهادة الكافر فإن الحكم بقبول شهادته ينق (4)

ً وأبعد عن المناصب الشرعية فيقتدى القياس الجلي رد شهادة الكافر  والكافر أشد منه فسوقا

 ..347قياساً أحرويا وانظر شرح تنقح الفصول ص 

أي على القول األصح ومقابل األصح قول ابن عبدالحكم أنه ال ينقض ولو خالف النص وما  (5)

 .638رود ص انظر نثر الو -معه
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  فصل يف االستفتاء واملفتيفصل يف االستفتاء واملفتي
 

لَة  ل ُمْجتَه  ْ 400  ـ َوإ ن تَعُْ  نا  
 

 ْليُع ْ َكاَن قَ  اْ تُْفت َي ف يَها فَ  
 

يَهْ 401  ـ فيَها اْجت هاَدهللاُ إ ذَا ما نَس 
 

 َوإن يُكن ذََكَرهللُا فْليُفت يهْ  
 

 ـ فإن أَ اَدهللاُ َوأدَّاهللاُ إ لى402
 

َ  ما أفتى ب ه  فَْليَْع  ال  الَ  خ 
 

 ـ إل ْيه  وُمَّ َشْرُط ُمستفت ية  أَنْ 403
 

يه فَاْ لََمنْ   ن ُمقل    يَُكوَن م 
 

 ا لم  أَْن يُقَل  َ اـ َولَْيَس ل ْلعَ 404
 

 ُمْجتَه  ا  آخر َمْهَما اْجتََهَ ا 
 

فيها فليعد فيها اجتهاده إٍا ما نسيه استفتي )وإن تعد نا لة لمجتهد كان قد 

على مجرد الذكر بل يحركهُ  روإن يكن ٍكره فليفتيه( وال ينبغي له أن يقتد

ما أفتى به( أوال لعله يكفى فيه بخط  أو  يادة )فإن أعاده وأداه إلى خالف 

)فبلي عبِد ال إليه( وجوبا وينبغي أن يعرف العامي أنه رجع إال أن يقطع 

ببطالن األول  فيجب إعالمه )يم شرب مستفتيه أن يكون من مقلديه 

فاعلمن، وليس للعالم أن يُق لد ا مجتهدا آخر مهما اجتهدا( وْلب على ظنه 

إن كان لم يجتهد فاألكثر أنه حكم فيتعين عليه ٍل  الحكم وكذل  من قلده، و

ال يجو  له التقليد وقيل يجو  مطلقا، وقيل يجو  تقليد األعلم وقيل ما 

 .(1)يخص دون ما يفتي به وقيل إن ضاق الوقم جا 

 ـ َواْلُخْلُف ف ي التَّْقلي   ف ي األُصُول  405
 

نَ  ذَوي اْلعُقُول     ُمْشتَهر    
 

ةـ َوْهَو قَبُوُل اْلقَْول  ُدو406  َن ُحجَّ
 

 تُْذَكُر ل ْلُمقَل   المستثبت 
 

فاصلى َ لْيه ربُ   ـ َواْلُخْلُف ف ي قَبُول  قَْول  اْلُمَصطفى407  نَا وشرَّ
 

 ـ َهْل ُهَو تَْقل ي   َوذاَ  يَْنبَني408
 

هللا  فَُخْذ باألَحْسن     َ لَى اْجت َهاد 
 

لى منع )والخلف في التقليد في األصول( للدين )مشتهر( والجمهور ع

التقليد في أصول الدين، قال إمام الحرمين ولم يخالف فيه إال الحنابلة، 

والغزالي يميل إليه )عند ٍوي العقول وهو قبول القول دون حجة تذكر 

للمقلد المستثبم( أي الذي الب يرجع برجوع مقلده )والخلف في قبول قول 

لى  اجتهاده المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا هل هو تقليد وٍاك ينبني ع

صلى هللا عليه وسلم فإن قلنا أنه مجتهد فيجو  أن يسمي قبول قوله تقليدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .349-347انظر شرح تنقيح الفصول لامام القرافي ص  (1)
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جتهد فال يسمى تقليدا )ف ُخذ  يالحتمال أن يكون قد قاله عن اجتهاد وإن قلنا ال 

سِن( وهو أن قبول قوله ال يسمى تقليداً على ما قاله اآلمدي وابن  بِاألحب

قليد هو أخذ القول من ْير قيام حجة الحاجب وْيرهما القا لين أن الت

 .(1)بالمعجزة وعصمة النبي صلى هللا عليه وسلم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التقليد في أصول الدين اختلف العلماء في جوا ه، فمنعه أكثر المتكلمين وأجا ه أكثر المحديين  (1)

 .266وإرشاد الفحول ص  2/402وحاشية البناني  444تقريب الوصول ص  –انظر
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  فصل يف أدلة مشروعية األحكامفصل يف أدلة مشروعية األحكام
 

لَّةُ األَْحَكا   باْ ت ْقَرا 409  ـ أد 
 

شرون با تيفَا      َ َ ُدَها   
 

 ـ فاْ تَْغن  ب الكتاب  وُمَّ السُّنَّةْ 410
 

 ةْ يَتلوُهما إ ْجَماُع ُكل   األَمَّ  
 

 .(1))أدلة األحكام باستقراء...( فاستعن بالكتاب

 فهذه الثالية حجة إجماعاً. (2)يتلوهما إجماع كل األمة (1)يم السنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل على محمد صلى هللا عليه وسلم لاعجا  بسورة منه هو اللو :القرآن فهوالكتاب  أما (1) فظ المن زل

 .آحاداً بتالوته، المكتُوب بين دفتي المصحف والمنقول إلينا متواتراً ال ما نُقل  المتعبد

في تواتر قراءة السبعة: نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي  العلماءخالف بين  وال

رو البصري وعا وأبي صحيح قراءة الثالية: الصم وحمزة والكسا ي الكوفيين وكذل  على ع مب

 جعفر وخلف ويعقوب. أبي

 أصل األدلة وأقواها، قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: هوالكريم  والقرآن

ا كُ ننقُ ننب ال ةِ نن  ابأل ِدل لُ ننأ صب  ِف اللذي اِّتباُعهُ  فِي          بب ننتنرآن م  ح   ي ِجبب البُمصب

ان نبب نسُ  هُ نن  لز  نننأ نب  ق            يننننل ى النلبنع   هُ نننح   ي.نننننس ان ع ربِ نِ لننِ ب هِ ننيِ ننفِ  ال  نننو 

 (.7ءاتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" )الحشر:  ومافلقوله تعالى: " للسنةأصالته  أما

 (.31مران: إن كنتم تحبون هللا فاتبعوني يحببكم هللا " )آل ع قلتعالى: "  وقوله

 (.92هللا وأبيعوا الرسول " )الما دة:  وأبيعواتعالى: "  وقوله

تصريٌح باألمر باالقتداء بالنلبي صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأمره  األولىاآلية  ففي

جميع  فيوفي اآليتين األخيرتين تصريح باألمر باالقتداء بالنبي صلى هللا عليه وسلم  ونواهيه

من بعد ما تبين له  الرسوليشاقق  ومنأفعاله وأما أصالته لاجماع فلقوله تعالى: " أقواله و

 (.115مصيرا " )النساء:  وساءتالهد  ويتبع ْير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 

 الشديد بالنار على خرق اإلجماع وٍل  يستلزم تحريمه ووجوب اتباعه. الوعيداآلية  ففي

 قياس( واالعتبار 2يا أولي األبصار" )الحشر:  فاعتبروافلقوله تعالى: "  ياسللقأصالته  وأما

 الشيء بالشيء.

 97ومراقي السعود ص  83انظر نيل السول على مرتقي الوصول لمحمد يحي الوالتي ص 

ومذكرة الشيخ محمد األمين  1/223وجمع الجوامع مع حاشية البنلاني  1/80ونشر البنود 

 .62الشنقيطي ص 

وأما السنة: فهي لغة الطريق وفي االصطالح، ما أضيف إلى النبي صلى هللا عليه وسلم من قول  (1)

لبقية أو ُخلُقية.  أو فعل أو تقرير أو صفة خ 

 والسنة عند األصوليين مرادفة للحديث والخبر قال في مراقي السعود:

ه ا انننننو  سُ نني  م  اف  إِلى الرل  لنننننطلوينيبس  بالل  ننة  ك  ننِمن ِصف    ولِ نند 

الق رب نب وِل والنو  ص  في الِفعبِل انبح  بننريره ك  نقنت ِفعبِل و  ِديث والبخ   رب ن  ذي البح 
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تَْرهللاْ 141 َرا   اْلع  ـ َكذَاَ  إ ْجَماُع الك 
(1) 

 

 َونَْحُو ذَاَ  اْلُخلَفَاُ  اْلبََررهللاْ  
 

( لقوله صلى (3)بررةونحو ٍاك الخلفاء ال (2))كذاك إجماع الكرام العترة

هللا عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عدوا عليها 

 .(4)بالنواجذ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قوله كليس بالطويل: أي وليس بالقصير

 وقال في مرتقي الوصول:

الب ننق  نننننب ِلل ِل و  لِ ننعِ نفننننننننوب  ارننحص  نناننِ ةُ بنننل نسُّ ننِم الن  مننِ سّ ننفُ  رارِ نننب اقنل و 

 ومن السنة الفعلية عند بعدهم الهم ألنه صلى هللا عليه وسلم ال يهم إال بحق.

 –وقد ٍكر النلاظم في فصل الخبر وأقسامه المتقدم بعض المعلومات المتعلقة بالسنة فيرجع إليها 

 وانظر:

 .9ص  2نشر النبو ج 

 .146نيل السول على مرتقى الوصول ص  -

 .255مراقي السعود ص 

وأما الدليل الثالث فهو اإلجماع وقد عقد له الناظم فصالً مستقالً وتقدم الكالم عليه وقوله هنا "كل  (2)

ة" يقصد كل العلماء والذين يجمعهم عصر معين فال يعتبر جملة األمة إلى يوم القيامة وال  األمل

 موافقة العوام على الصحيح إٍ ال علم عندهم حتى يعتبر وفاقهم.

الفصل الرابع في المجمعين: فال يعتبر فيه جملة األمة إلى يوم القيامة النتفاء فا دة  قال القرافي:

اإلجماع، وال العوام عند مال  وقيل ال بد من موافقة العوام للمجتهدين لدخولهم تحنم عمنوم 

 األمة في قوله صلى هللا عليه وسلم )ال تجتمع أمتي على ضاللة( أخرجه أحمد.

 هم في األمر الجلي كتحريم الزنى ووجوب الحج ال الخفي.وقيل تعتبر موافقت

وقيل تعتبر موافقتهم فيما كان التكليف بعلمه واجبا عليهم وعلى الخاصة كالطهارة والصالة 

دون ما ال يعم التكليف بعلمه فإنهم يلغون فيه كالبيع واإلجارة وينعقد اإلجماع فيه دونهم وقد 

 ود بقوله:ٍكر هذه األقوال صاحب مراقي السع

 ف اإللبغ اء ِلمن عمل انتُِقي     ................

ِ نننخفنج ال النحننى والنننزنننل الننننمث جلّيِ ننني الننننيل فنننننيل ال وقننننننوق  ّي

 طيفننننننننننننن  مم اللّ ننننند عننه قننمنعلنب يفنلنل ما التكنني كنننننل ال فننننننوقي

اع  القطعي يجب تقديمه على ما خالفه ولو كان  واللطيف من أسما ه تعالى، م  بقى أن نبين أن اإلجب

نصا من كتاب أو سنة ألنه يدل على النسخ بخالف اإلجماعات الظنية فالنص مقدم عليها. انظر 

 .460والمقاصد الحسنة ص  267، وشرح تنقيح الفصول 426نثر الورود ص 

 ب ما ايبتناه.و)ج( العشرة بالشين والصوا –أ  –في نسخة  (1)

والمراد بالعترة أهل بيم النبي صلى هللا عليه وسلم وهم: علي وفابمة والحسن والحسين رضي  (2)

ً للشيعة  هللا عنهم وأرضاهم، ومذهب مال  والجمهور أن إجماع أهل البيم ليس بحجة خالفا

كم تطهيراً " محتجين بقول هللا تعالى: " إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيم ويطهر

ٌس فوجب نفيه عنهم، وأجيب ب ن الخط  ليس برجس والرجُس 33)األحزاب:  ( قالوا والخط  رجب

قيل  العذاب وقيل اإليم وقيل كلُّ مستقذر ومستنكر، والخط  ليس بواحد من هذه الثالية، وقد أشار 

 ابن عاصم إلى مذهب الشيعة بقوله: 
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 ـ وَهَكذَا الشَّْيَخان  ف ي اْلَمقُولَهْ 412
 

 َوأَْهُل َطْيبٍَة َوأَْهُل اْلُكوفَة   
 

)وهكذا الشيخان في المقولة( أبو بكر وعمر رضي هللا عنهما لقوله صلى 

 عليه وسلم:هللا 

وإجماع )أهل بيبة( عند  (1)" اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" 

)وأهل الكوفة أي إجماع أهل الكوفة  (2)ادحر اآلبمال  حجة مقدم على خ

ة رضي هللا عنهم كما بٍهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحا

 .(3)قال مال  في المدينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُل ِللبعِ نننننننن  والبق أ وه حننن  ق ةب نن  ي قديننف تبرةِ نننننننوب ٌم ر   ةب نننننن  رِضينننة مننجل نننننُ وب

 .168ونيل السول على مرتقى الوصول ص  432انظر نثر الورود ص  -

يعني أن إجماع الخلفاء األربعة حجة عند بعض العلماء ونقله ابن الحاجب عن اإلمام احمد  (3)

ً بقوله صلى هللا عليه وسلم عليكم بسنتي وسن ة الخلفاء الراشدين من بعدي وقيل إجماع محتجا

وأجاب المانعون ب ن الحديث محمول على اتباع الكتاب والسنة ال على اتفاق من ٍكر ألنهم 

 بعض األمة قال الشيخ الوالتي عند قول ابن عاصم:

ُل البُخلننن  ذاك  قنننك بن  وب هُ حُ نننن  ب  ع ةب نن  فاِء األ رب أ وب  ةننننننع  نبتل ننةٌ مننننجل ننننعبٌض ر 

يعني أن قول الخلفاء األربعة رآه بعض العلماء حجة شرعية ولذا لم يعتد بخالف  يد في منع 

 – 169توريث ٍوي األرحام بناء على أن الخلفاء األربعة يوريونهم انظر نيل السول ص 

 .2/36ومختصر ابن الحاجب  431وانظر نثر الورود ص 

 .(42)أخرجه ابن ماجة  (4)

 ( .4662والترمذي الحديث رقم ) 3/79لحاكم في المستدرك رواه ا (1)

يعني أن إجماع أهل المدينة حجة عند مال  وٍل  فيما ال مجال للرأي فيه، وقال بعض المالكية  (2)

أن إجماع أهل المدينة حجة ولو كان فيما لالجتهاد فيه مجال، وجمهور العلماء ال يحتجون 

 أن أهل المدينة بعض األمة يجو  في حقهم الخط . بإجماع أهل المدينة وحجتهم في ٍل 

وحجة مال : أن نقلهم فيما ال مجال للرأي فيه يدل على أن ٍل  بتوقيف من النبي صلى هللا عليه 

وسلم، وإٍاً فهو فعٌل متواتر عنه صلى هللا عليه وسلم، وحجة من قال إن إجماعهم حجة مطلقاً 

وهو حديث  –كير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد قوله صلى هللا عليه وسلم: المدينة كال

 صحيح.

أما إجماع أهل الكوفة فليس بححة وكذل  إجماع أهل الكوفة والبصرة ألنهم بعض األمة خالفاً  (3)

 لمن  عم ٍل  قال في مرتقى الوصول:

ع   عب نذ اهِ ننى م  ننننن أولننننننو   ةنننننننننكوفنننل الننهماع أ  نر إجننت بنعب نُ م       ةب ننرُوف  ننب م 
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َحاب ي   َوب الْ 413  ق يَاسـ َوبالصَّ
 

نَ  النَّاس     َكذا ب االْ ت ْ الل    
 

 (2)لحديث: أصحابي كالنجوم ب يهم اقتديتم اهتديتم (1) )وبالصحابي(

)كذا باالستدالل(  (4)وهو مقدم على خبر اآلحاد عند مال  (3))وبالقياس(

وهو محاولة الدليل المفدي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد ال من 

صوبة، إما من جهة المال مة كقول : لو كان هذا مهلكاً لكان جهة األدلة المن

)عند  (5)حراماً، أو ما تقتديه القواعد الشرعية كاألصل في المنافع اإلٍن

 الناس(.

َ  َواْلَمْصلََحة  اْلُمْرَ لَة  414  ـ َواْلعُْر
 

 َكذَاَ   ب اْلبَراَ ة األَْصل يَة   
 

الناس وقد يكون في جميع  )والعرف( وهو ْلبة معنى من المعاني على

األقاليم كالحاجة للغذاء وقد يكون خاصا ببعض البالد كالنقود والعيوب 

)والمصلحة المرسلة(: وهي التي لم يشهد الشرع باعتبارها وال بعدم 

اعتبارها فخرج ما شهد الشرع باعتباره كالقياس وبعدم اعتباره كالمنع من 

حجة عند مال  ومثالها تترس ال يعصر منه الخمر وهي ئ راعة العنب ل

الكفار بجماعة من المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا على دار 

)كذاك  (1)اإلسالم وقتلوا كافة المسلمين ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال شارحه الوالتي يعني أن إجماع أهل الكوفة معتبر أي حجة عند أصحاب مذاهب معروفة لم 

وقال في جمع الجوامع:  168أر من سماهم خالفا لألكثر ألنهم بعض األمة نيل السول ص 

 .77وأهل المصرين الكوفة والبصرة ْير حجة ص 

 مذهب الصحابي والمعتمد من األقوال في ٍل .تقدم الخالف في االحتجاج ب (1)

 . 168تقدم تخريجه ص  (2)

القياس قال ابن جزي في تقريب الوصول: هو أصل الرأي ومجال االجتهاد وبه تثبم أكثر  (3)

األحكام فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواضع اإلجماع معدودة والوقا ع ْير 

نها بالقياس ما لم يثبم بنص وال بإجماع، والقياس محصورة فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا ع

 343حجة عند العلماء من الصحابة فمن بعدهم اال الظاهرية.. انظر تقريب الوصول ص 

 .138وتنوير العقول ص 

تقدم أن الصحيح عند مال  تقديم الحديث الصحيح ولو كان خبر آحاد على القياس وانظر مراقي  (4)

 .311السعود ص 

 .576ثر الورود ص انظر ن (5)

هذا مثال للمصلحة التي اعتبرها الغزالي كغيره واشترب يعني الغزالي فيها أن تكون كلية قطعية  (1)

أما المالكية فيرون األخذ بالمصلحة المرسلة مع عدم  351ضرورية/شرح تنقيح الفصول ص 
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بالبراءة األصلية( وهي استصحاب الحكم العقلي في عدم األحكام ويبوت 

الحال فيجب االعتماد على هذا الظن العدم في الماضي يجب منه عدمه في 

 .(2)بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند قوم من الفقهاء

ـ َواألَْخذ  ب األَخف   541
ْصَمة   (3)  وُمُّ اْلع 

 

 َكذَا باالْ ت ْقرا   ف ي اْلَمْسأَلَة   
 

منهم من قال  ي)واألخذ باألخف، وهو حجة عند الشافعي كدية اليهود

وقد قال على النصف وهو قولنا ومن قال على الثلث فوجب  كدية المسلم

ً عليه وما  اد منفي بالبراءة األصلية يم العصمة،  الثلث فقع لكونه مجمعا

ك ن يقول هللا تعالى لنبي أو عالم احكم فإن  ال تحكم إال بالصواب ف جا ه 

لى وهو تتبع الحكم في جز ياته ع (الستقراء في المس لةبا)كذاب  (1)بعدهم

حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تل  الحالة كاستقراء 

الفرض أنه ال يؤدي على الراحلة فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضا 

 .(2)لما اد  على الراحلة وهذا الظن حجة

 ـ وم باال تصحاب َوالذََّرائعْ 416
 

ْ ت حَسان  َوْهَو َشائ عْ    َكذَا ب اال 
 

اب( وهو كون الشيء في الماضي يؤخذُ منه ظنُّ يبوته في )يم باالستصح

)كذا باالستحسان( وهو القول ب قو   (4))والذرا ع( اعتمدها مال  (3)الحال(

 .(2)وقيل: معننى ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته (1)الدليلين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها وبنم أحكاما اشتراب أن تكون ضرورية ويعترفون بذل  وأما المذاهب األخر  فإنها أخذت ب

 .351انظر شرح تنقيح الفصول ص  –كثيرة عليها مع عدم االعتراف بذل  

 .116البراءة األصلية نوع من االستعجاب كما قال الشارع وانظر مفتاح الوصول ص:  (2)

 في نسخة )ج( واألخذ باألقل. (3)

يبس بن عمران والروافض وقالم المعتزلة إن (1) ٍل  ممتنع وتوقف  من الذين قالوا بذل  ُمو 

الشافعي فيه، حجة التوقف تعارض المدارك وحجة المنع أن ٍل  يكون تصرفا في األديان 

بالهو  وهللا تعالى ال يشرع إال للمصالح ال اتباع الهو  أما قصة إسرا يل عليه السالم فلعله قدم 

على نفسه"  حرم على نفسه بالنذر حجة الجوا  والوقوع قوله تعالى "إال ما حرم إسرا يل

 .419، وتقريب الوصول ص 4/282اإلحكام لآلمدي 

األصوليون قالوا إن االستقراء ينقسم قسمين: استقراء تام وْير تام فالتام هو الذي يعم ْير  (2)

صورة النزاع وهو حجة بال خالف أما ْير التام فهو دليل ظني ويسميه الفقهاء: إلحاق الفرد 

ْبلب، ويشترب في هذا النو ع ان يكون يبوت الحكم للبعض يفيد ظن عموم الحكم. نثر باأل

 .566الورود ص 

 .568ونثر الورود ص  115انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص  (3)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالذرا ع إلى الحرام يجب سدُّها والذرا ع إلى الواجب  –الذريعة إلى الشيء الوسيلة المؤدية إليه  (4)

يندب فتحها ويكره سدها والذرا ع إلى المكروه يُندُب س دها يجب فتحها والذرا ع إلى المندوب 

 ويكره فتحها، والذرا ع يالية أقسام:

ن قسم يجب سده إجماعاً كسب األصنام المؤدي إلى سب هللا وحفر اآلبار في برق المسلمين ن 

ً من عصر الخمر فالمصلحة  ً كالمنع من ْرس شجر العنب خوفا وقسم ال يجب سده إجماعا

ة من ْرسها قريبة جدا فلذا جا  ْرسها إجماعاً، وكالشركة في سكن الدور فإنها ٍريعة الناشئ

أما القسم الثالث من الذرا ع فإنه محل خالف بين أهل العلم  –للحرام وتل  الذريعة ملغاة إجماعاً 

ونثر الورود ص  200فاعتبرها مال  وألغاه ْيره ومثال ٍل  بيوع اآلجال ن نيل السول ص 

575. 

انظر نثر  –ومثال ٍل : تخصيص العرايا من عموم منع بيع الربب بالتمر ألن دليله أخص  (1)

 .570الورود ص 

وهو بهذا المعنى ال يصلح أن يكون حجة كما قال ابن الحاجب وْيره وانظر مراقي السعود ص  (2)

 .572ونثر الورود ص  399
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  فصل يف تصرفات امللكفني يف األعيانفصل يف تصرفات امللكفني يف األعيان
 

  ْ ـ ومنشأ الفُروق  َواْلَمَ ار  417
 

فَات  فَاْدر  ذَل كْ   َن التَّصرُّ  م 
 

َرا ْ ب  ـ 418 ََ  نَْقٍل إ ْ قَاٍط َوإْقبَاض ُي
 

 أَْو قَْبٍض أَْو َخْلٍط أو إ ْذٍن َواْلت َزا ْ  
 

ٍَ أوْ 419 يٍ  أَْو إتاْلَ  ـ أَْو َ ْجٍر أَْو تَأْد 
 

ْلٍك َواْخت َصاٍص قَْ  َحَكوا   إ نَشا   م 
 

صرفات فادر ٍل  بنقل تي الفروع )من ال)ومنش  الفروق والمدارك( ف

كالبيع واإلجارة والهدايا والوصايا )إسقاب( كالخلع واإلبراء والطالق 

)وإقباض يرام( كالمناولة في العروض والو ن في المو ون والكيل في 

المكيل )أو قبض( كالمغصوب من الغاصب )أو خلع( كالشركة )أو إٍن( 

مان )أو  جر( كالحدود )أو ت ديب( كالديافات )والتزام( كالنذر والد

كالتعا ير )أو إتالف( كقتل المؤٍي والكافر )أو إنشاء مل ( كإحياء الموات 

 )واختصاص قد حكوا( كاإلقطاع والسبق للمباحات.

ي  لََها أَْقَسا ُ 420  ـ َوُكلُّ َهذ 
 

 َوُكلُّ ق ْسٍم فَلَه أَحَكا ُ  
 

يلَُها ف ي ْشرح  421  ـ َوَ يُرى تَْفص 
 

ي اْلَمن   اْلعَظي م  اْلفتْح  ب   عَْون ذ 
 

منها ما هو بعوض وبغير عوض فالنقل بعوض في االعيان كالبيع 

والقرض أو في المنافع كاإلجارة والمساقاة والمزارعة والجعالة وإلى ما هو 

بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمر  والهبات والصدقات والكفارات 

ن أموال الكفار واإلسقاب إما بعوض كالخلع والزكاة والغنيمة والمسروق م

والكتابة والصلح على الدين أو بغير عوض كاإلبراء من الديون والطالق 

والعتاق، وإيقاف المساجد فاالسقاب يُسقُع الثابم وال ينقله للباٍل بخالف النقل 

واإلقباض بالفعل كالمناولة وفي العروض والتمكين في العقار، وبالنية كقبض 

د وإقباضه من نفسه لولده والقبض إما بإٍن الشرع وحده كاللقطة وقبض الوال

المغصوب من الغاصب أو بإٍن ْير الشرع كقبض المبيع بإٍن البا ع 

 .نوالمبتاع والرهون والهبات أو بغير إٍ

من الشرع وال من ْيره كالغصب، والخلع إما شا ع أو بين األمثال، 

أو في المنافع  حن كالديافات أو في المنا وكالهما شركة واإلٍن إما في األعيا

كالعوار  او في التصرف كالتوكيل واإليصاء وااللتزام بغير عوض كالنذور 

والدمان، بالوجه أو بالمال واألجر والت ديب إّما مقدر كالحدود أو ْير مقدر 

كالتعا ير مع اإليم في المكلفين أو بدونه كالصبيان والبها م واإلتالف: إما في 

كاألبعمة واألدوية والذبا ح وقطع   حصالح لألجساد واألروااال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

128 

ة أو للدفع: كقتل الصوال والمؤٍ  من الحيوانات أو لتعظيم لاألعداء المت،ك

هللا: كقتل الكفار لمحو الكفر أو للزجر كرجم الزناة وقتل الحيات واإلنشاء 

للمل  في ْير مملوك: كإرقاق الكفار وإحياء الموات واالصطياد 

الختصاص بالمنافع كاالقطاع والسبق إلى المباحات ومقاعد األسواق وا

 .(1)والمساجد وكل قسم فله أحكام

 

  ((11))خامتةخامتة
 

 ـ َوَها ُهنَا انتَهى ب نَا اْلَكالَ ُ 422
 

تَا ُ    نَْظما  َوقَْ  آَن لَنَا اْلخ 
 

الـ َخات مة الشَّْهر  الَّذي ق  أُ 423  ْنز 
 

 (2)الَ لَ جَ ف يه  القُرآن َ اَ ...  
 

مُ  لِل   َ لى َما أَْ  ى424  ـ فَاْلح 
 

ْت َحْمَ ا  ْت َوَخص  ن ن عمٍة َ مَّ  م 
 

 ـ وُمَّ َصالتُه  لى َمن اْكَمال425
 

ب ه  َ لْينَا فَْضلهُ َوأَْجَزال 
(3) 

 

 ـ َوآل ه  َوَصْحب ه  َومن تاَل426
 

ْنَهاَجهم ف ي ُحب  ه َوَما َ ال   م 
 

ن َصوْ 427 يحُ ـ َما َه َّ م  بَار   ب  الرُّ
 

بَا   (4)َوَصبَا وَحنَّ ل ألَْحبَاب  قَْل    الصَّ
 

انتهي بحمد هلل وعونه على يد كاتبه لنفسه يم لمن شاء هللا بعده المختار 

بن البساتي استودعم هنا شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم.

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .360شرح تنقيح الفصول ص  (1)

 أ(.الترجمة ساقطة من ) (1)

يوجد بياض في نسخة )ج( وفي النسخ األخر  كلمات يمكن أن تقرأ بن)عيب أو ْيب أو ْيث(  (2)

 أو جلال( ولم نهتد إلى الكلمة الصحيحة. -)مِحلال

 في )أ( وأسدال. (3)

 في نسخة )ب( قد صبا  يدل وصبا. (4)
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  الفهارسالفهارس
 

 

 1         ت ن فهرس الموضوعا1

 

 1        نية ن فهرس اآليات القرآ2

 

 1        ن فهرس األحاديث النبوية واآليار3

 

 1       ن فهرس األعالم التي وردت في النص4

 

 1        ن فهرس األبيات الواردة في النص5

 

 1        ن فهرس مصادر ومراجع التحقيق6
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  ـ فهرس املوضوعاتـ فهرس املوضوعات11
 الصفحة

 1       مقدمة التحقيق

 2      التحقيق ينقسم قسمين

 3    القسم األول وهو مشتمل على فصلين

 6     الفصل األول حياة المؤلف

 المبحث األول

 6     اسمه ونش ته وبلبه للعلم وأسياخه

 8      المبحث الثاني: بعض صفاته

 10  المبحث الثالث: مدرسته وبعض مالمح منهجه الفكري

 15      وأشعارهالمبحث الرابع مؤلفاته 

 19       المبحث الخامس بالبه

 22   المبحث السادس خالفه مع بعض علماء عصره

 24    المبحث السابع وفاته وأقوال العلماء فيه

 الفصل الثاني من الكتاب:

 28    المبحث األول اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه

 30    المبحث الثاني موضوعات الكتاب

 34    ادر المؤلف مصالمبحث الثالث وهو 

 36     المبحث الرابع: وصف النسخ

 38    المبحث الخامس: عملي في التحقيق

 40      القسم الثاني النص محققا

 40       مقدمة الناظم

 41     ن الكالم على العلم وشرفه

 42      سبب ت ليف هذا الكتاب

 45    الفصل األول في تعريف أصول الفقه

 46      سامهالحكم الشرعي وأق

 49       الصحيح والبابل

 49       خالف األولى

 50         الفقه
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 51     فصل في تعريف العلم والجهل

 51    ونظري يانقسام العلم إلى ضرور

 54        لهالج

 55 التصديقمن فصل في تعريف النظر والدليل وما ليس بجا م 

 59 لفقهفصل في تعريف االعتقاد وتقسيم وتعريف أصول ا

 62     فصل في تعريف الكالم وأقسامه

 63       الحقيقة والمجا 

 64     أنواع المجا  باعتبار عالقته

 67      فصل في معاني الحروف

 67         إٍا

 67         إن

 68         أو

 69         أيب 

 69         أي  

ٍب   70          إ

 71         إٍا

 72         الباء

 73         بل

 73         بيد

 74          يم

 74         حتى

 75         رب

 75         على

 75         اءفال

 75         في

 77         كي

 78       الالم الجارة

 80         لوال

 81         لو
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 84         لن

ن  84         م 

 84         ما

 86         من

 86         هل

 87        اوالو

 88         متى

 89         إال

 89        مهما

 91       األمر تعريفه

 92    األمر يدل على الوجوب إال لقرينة

 93  ب قد يرد األمر لستة وعشرين معنى ْير الوجو

 94   األمر ال يدل على الفور أو التكرار إال بدليل

 94  ال بهر به وبما ال يتم ٍل  الشيء إماألمر بالشيء أ

 93  هأفعل على نحو ما بلب منه أجزبإٍا جاء المكلف 

 95  فصل في بيان من يتناوله الخطاب ومن ال يتناوله

 95    العاقل البال  هو الذي يتناوله الخطاب

 95   الصبي والساهي والمجنون ْير مخاببين

 96    هل الكفار مخاببون بفروع الشريعة

 96     هضداألمر بالشيء نهٌي عن 

 97      فصل في تعريف النهي

 97     النهي يقتدي فساد المنهي عنه

 99      فصل في تعريف المفهوم

 99   المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة

 100    مفهوم المخالفة ٍكر منه تسعة أقسام

 101    المساو واألولى ن مفهوم الموافقة نوعا

 021      فصل في تعريف العام

 102       مدلول العام كلية

 103       صي  العموم

كرة في سياق النفي والشرب نال 104    عمت
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 105     العموم من عوارض األلفاظ

 لنفصل في تعريف التخصيص وتقسيم المخصص إلى متصل ومنفص

       106 

 108   االستثناء من اإليبات نفي ومن النفي إيبات

 108   ل عاد إلى جملتهاإٍا جاء االستثناء بعد جم

 108    غيرهبعطف أو بإٍا تكرر االستثناء 

 109     يجو  تقديم االستثناء والشرب

 110    الكتاب والسنة –فصل نالمخصص الم

 110       التخصيص بالعقل

 110       التخصيص بالحس

 110     هالتخصيص بالعرف شروب

 111      التخصيص باإلجماع

 111      التخصيص بالقياس

 111      التخصيص بالمفهوم

 112     فصل في تعريف المطلق والمقيد

 113   إٍا ت خر المقيد عن العمل بالمكلف فناسخ

 115       فصل في المبين

 115       فصل في المجمل

 116       فصل في الظاهر

 116     ت خير البيان عن وقم الحاجة

 117       تعريف النص

 117       رتعريف الظاه

 117       تعريف المؤول

 118   وداللة فعله وإقراره فصل في عصمة النبي 

 119    ل يدل على الوجوب أو الندبعالف

 119        اإلقرار

 122    بشرع من قبله فصل في ت سيه 

 123     فصل في تعريف النسخ وأقسامه

 124      النسخ لبدل أو لغير بدل
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 124      يقلالنسخ لألخف أو لأل

 124       النسخ قبل الفعل

 125    نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة

 125    اآلحاد ال ينسخ المتواتر على الصحيح

 126  اإلجماع ال ينسخ وال ينسخ ولكنه يدل على ناسخ

 127     فصل في التعارض والترجيح

 127     النصان العامان أو الخاصان

 271        الجمع أوال

 128      الخاص يخصص به العام

 يخص عموم كل منهما بخصوص اآلخر العموم والخصوص من وجنه

       129 

 130      برق الترجيح ال تنحصر

 131    فصل في اإلجماع وأقسامه

 132     انقراض العصر ليس شربا

 132       اإلجماع ال ينقض

 133    ال يشترب في اإلجماع بلوغ حد التواتر

 134       مذهب الصحابي

 136     ر وأقسامهبفصل في تعريف الخ

 136    مورد الصدق والكذب النسبة الحكمية

 138        المتواتر

 139        اآلحاد

 140      شروب قبول الحديث

 141      الجرح مقدم على التعديل

 141       المسند والمرسل

 144     فصل في كيفية الرواية ومراتبها

 145       مراتب الرواية

 146      فصل في تعريف القياس

 147       أركان القياس

 147       األصل وشروبه
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 148       شروب الفرع

 148       العلة وشربوها

 149       حكم األصل

 151       فصل في القوادح

 153       مسال  العلة

 154    فصل في األشياء قبل ورود الشرع

 156       الترجيحفصل في 

 157      يحمل اللفظ على الحقيقة

 157       العموم ال الخصوصن 

 157      ن اإلبالق ال التقييد

 157       الت سيس ال الت كيد

 157      اإلفراد ال االشتراك

 158      االستقالل ال اإلضمار

 157       البقاء ال النسخ

 158       الشرعي ال العقلي

 158       ال اللغوي العرفي

 159     يرخالترتيب ال التقديم والت 

 159   إٍا عارض المجا  الحقيقة الراجحة فما المقدم؟

 160       يقدم التخصيص

 160        المجا 

 160        المدمر

 161        النقل

 161        االشتراك

 162    فصل في تعريف االجتهاد وشروبه

 165      ادفصل في وقم االجته

 167      إٍا تغير اجتهاد المجتهد

 169     فصل في االستفتاء والمفتي

 170       التقليد في األصول

 171     حكامفصل في أدلة مشروعية األ
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 179    عيانفصل في تصرفات المكلفين في األ

 182        خاتمة

 183        الفهارس

 184      فهرسم الموضوعات

 194      القرآنية فهرسم اآليات

 203     فهرسم األحاديث النبوية واآليار

 208       فهرسم األعالم

 213       فهرسم المصادر
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  ـ فهرس اآليات القرآنيةـ فهرس اآليات القرآنية22
  

 الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

 72 17 البقرة ذه  هللا بنورهم

 86-65 19 البقرة يجعلون أصابعهم في آذانهم

يضرب مثال  ما إن هللا ال يستحي أن 

 بعوالة

 104 26 البقرة

 76 36 البقرة فتلقى آد  من ربه كلمات

 60 43 البقرة أقيموا الصالة وآتوا الزكاة

 93 65 البقرة كونوا قردة خا ئين

  95 البقرة ولن يتمنوهللا أب ا بما ق مت

 83 96 البقرة يود أح هم لو يعمر ألف  نة

 66      102 البقرة واتبعوا ما تتلوا الشياطين

 86 106 البقرة ما ننسخ من آية

وقالوا كونوا هودا أو نصارى 

 تهت وا

 68 135 البقرة

 125 144 البقرة فول وجهك شطر المسج  الحرا 

 93-75 172 البقرة كلوا من طيبات ما ر قناكم

 124 184 البقرة و لى الذين يطيقونه

 75 185 البقرة ولتكبروا هللا  لى ما ه يكم

 76 187 البقرة نتم  اكفون في المساج وأ

 76 203 البقرة واذكروا هللا في أيا  مع ودات

 86 220 البقرة وهللا يعلم المفس  من المصلح

 110 226 البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن

 100 229 البقرة فإن طلقها فال تحل له من بع  

 161-158 230 البقرة حتى تنكح  وجا  غيرهللا
 124 234 البقرة يتوفون منكم ويذرون أ واجا   والذين

 115 237 البقرة الذي بي هللا  ق ة النكاح
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 97 267 البقرة وال تيمموا الخبيث منه تنفقون

 85 272 البقرة وما تنفقون إال ابتغا  وجه هللا

 103 275 البقرة وأحل هللا البيع

 60 278 البقرة وذروا ما بقي من الربا

 92 282 البقرة ن من رجالكموا تشه وا شهي ي

هلل ما في السماوات وما في 

 األرض

 78 284 البقرة

 98-70 8 آل  مران ربنا ال تزغ قلوبنا بع  إذ ه يتنا

إن الذين كفروا لن تغني  نهم 

 أموالهم وال أوالدهم من هللا شيئا  

 87 10 آل  مران

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 

 بقنطار

 73 75 آل  مران

 86 92 آل  مران تنفقوا  مما تحبون حتى

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 

 صادقين

 93 93 آل  مران

 116 97 آل  مران وهلل  لى الناس حج البيت

 73 123 أل  مران ولق  نصركم هللا بب ر

وال تحسبن الذين قتلوا في  بيل 

 هللا

 98 169 آل  مران

 78 185 آل  مران  كل نفس ذائقة الموت

  2 النسا  و اتوا اليتامى أموالهم

 116 3من اآلية:  النسا  فانكحوا ما طاب لكم من النسا 

 128-111 3من اآلية:  النسا  أو ما ملكت أيمانكم

 110 11 النسا  يوصيكم هللا في أول كم

 124 15 النسا  فأمسكوهن في البيوت

 157-128 23 النسا  وأن تجمعوا بين األختين

ن نصف ما  لى المحصنات فعليه

 من العذاب

 111 25 النسا 

 131 114 النسا  ويتبع غير  بيل المؤمنين

 84 123 النسا  من يعمل  و ا يجز به

 73 166 النسا  وكفى باهلل شهي ا  
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 73 170 النسا  ق  جا كم الر ول بالحق من بركم

 158 3 المائ ة وما أكل السبع

 160 6اآلية: من  المائ ة وامسحوا برؤو كم

 110 6من اآلية:  المائ ة وإن كنتم مرالى أو  لى  فر

واذكروا نعمة هللا  ليكم إذ جعل 

 فيكم أنبيا 

 70 20 المائ ة

 158 33 المائ ة أن يقتلوا أو يصلبوا

 147 90 المائ ة إنما الخمر والميسر

 98 101 المائ ة ال تسألوا  ن أشيا 

 116 41 األنعا  وآتوا حقه يو  حصادهللا

 122 90 األنعا  أولئك الذين ه ى هللا فبه اهم اقت هللا

 46 102 األنعا   هللا ال إله إال هو خالق كل شي 

 158 145 األنعا  قل ال أج  في ما أوحي إلي

 46 11 األ راَ ولق  خلقناكم وم صونتكم

  )ح( 12 األ راَ ما منعك أال تسج  إذ أمرتك

 76 38 األ راَ ادخلوا في أمم

 66 48 األ راَ ونادى أصحاب األ راَ

 79 57 األ راَ فسقناهللا لبل  ميت

 93 89 األ راَ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق

 89 132 األ راَ وقالوا مهما تأتنا به من آية

 79 33 األنفال وما كان هللا ليعذبهم

 67 38 األنفال إن ينهوا يغفر لهم

 124 65 ألنفالا إن يكن منكم  شرون صابرون

 124 66 األنفال اآلن خفف هللا  نكم

 104 6 التوبة وإن أح  من المشركين ا تجار 

 85 7 التوبة فما ا تقاموا لكم فا تقيموا لهم

حتى يعطوا الجزية  ن ي  وهم 

 صاغرون

 106 29 التوبة

 86 38من اآلية  التوبة أراليتم بالحياة ال نيا من اآلخرة
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ال نيا في اآلخرة فما متاع الحياة 

 إال قليل

 77 38من اآلية  التوبة

 86 108 التوبة من أول يو 

 70 124 التوبة أيكم  ادته هذهللا إيمانا

 68 24 يونس أتاها أمرنا ليال  أو نهارا  

 77 41 هود وقال اركبوا فيها

 78 107  هود فعَّال لما يري 

 85 31 يو ف ما هذا الشر إن هذا ملك كريم

 64 82 يو ف لقريةوا أل ا

 73 100 يو ف وق  أحسن بي

وهلل يسج  من في السماوات 

 واألرض

 84 15 الر  

 73 43 الر   فكفى باهلل شهي ا

 40 7 إبراهيم ن شكرتم أل ي نكمئل

 77 9 إبراهيم فردوا أي يهم في أفواههم

ربما يود الذين كفروا لو كانوا 

 مسلمين

 75 2 الحجر

 93 46 الحجر نادخلوها بسال  آمني

 85 57 الحجر فما خطبكم أيها المر لون

وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 

 تر  إليهم

 78 44 النحل

وهللا جعل لكم من أنفسكم أ واجا 

 وجعل لكم من أ واجكم بنين وحف ة

 79         72      النحل

 85 96 النحل ما  ن كم ينف  وما  ن  هللا باق

  إلى المسج  من المسج  الحرا

 األقصى

 86 1 اإل را 

 111 23 اإل را  وال تقل لها أَ

 97-60 32 اإل را  وال تقربوا الزنى

 140 36 اإل را  وال تقف ما ليس لك به  لم

 65 45 اإل را  حجابا مستورا
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 92 48 اإل را  انظر كيف الربوا لك األمثال

 79 107 اإل را  خرون لألذقان  ج ا  يو

 79 87 اإل را  ة ل لو  الشمسأقم الصال

 46 47 الكهف ويو  نسير الجبال

  26 مريم فلن أكلم اليو  انسيا

 70 69 مريم لننز ن من كل شيعة أيهم أش 

 78 93 مريم إن كل من في السموات واألرض

 76 71 طه وألصلبنكم في جذوع النخل

لن نبرح  ليه  اكفين حتى يرجع 

 إلينا مو ى

 74 91 طه

تم ن  ينيك إلى ما متعنا به وال 

 أ واجا منهم

 98 131 طه

 79 47 األنبيا  ونضع الموا ين القسط ليو  القيمة

 86 77 األنبيا  ونصرنه من القو 

 87 97 األنبيا  ق  كنا في غفلة من هذا

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله 

 واح 

 100 108 األنبيا 

 86-60 30 الحج فاجتنبوا الرجس من األووان

 103 1 المؤمنون ق  أفلح المؤمنون

قالوا لبثنا يوما أو بعض يو  فسأل 

 العادين

 68 13 المؤمنون

 85 40 المؤمنون  ما قليل ليصبحن نادمين
ول ينا كتاب ينطق بالحق وهم ال 

 يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا

 74 62 المؤمنون

 73 70 المؤمنون أ  يقولون به جنة بل جا هم بالحق

 98 108 المؤمنون اخسئوا فيها وال تكلمون

 68 113  قالوا لبثنا يوما  أو بعض يو 

 111 2 النور الزانية والزاني

 100 4 النور فاجل وهم ومنين جل ة

 85 13 النور لوال جا  و ليه بأربعة شه ا 

 76 14 النور لمسكم فيما أفضتم
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 92 33 النور فكاتبوهم إن  لمتم فيهم خبيرا  

 73 65 الفرقان ويو  تشقق السما  بالغما 

 65 84 الشعرا  واجعل لي لسان ص ق في اآلخرين

 83 102 الشعرا  لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين

 86 30 النمل إنه من  ليمان

 80 46 النمل لوال تستغفرون هللا

 75 4 القصص إن فر ون  ال في األرض

 فالتقطه آل فر ون ليكون لهم

   وا

 78 8 القصص

 75 15 القصص ودخل الم ينة  لى حين غفلة

 75 15 القصص فوكزهللا مو ى فقضى  ليه

 70 28 القصص أيما األجلين قضيت

 104 88 القصص كل شي  هالك إال وجهه

 72 40 العنكبوت فكال أخذنا بذنبه

 78 32 الرو  كل حزب بما ل يهم فرحون

هذا خلق هللا فأروني ماذا خلق 

 لذين من دونها

 65 11 لقمان

 85 14 السج ة فذوقوا بما نسيتم

 70 70 األحزاب اتقوا هللا يا أيها الذين آمنوا

 84 52 يس من بعثنا من مرق نا

 46 96 الصافات وهللا خلقكم وما تعملون

 93 102 الصافات فانظر ماذا ترى

 69 147 الصافات إلى مائة ألف أو يزي ون

 93 75 ص لما خلقت بي يما منعك أن تسج  

 65 30 الزمر إنك ميت وإنهم ميتون

 110 62 الزمر خالق كل شي 

 157 65 الزمر لئن أشركت ليحبطن  ملك

  13 غافر وينزل لكم من السما  ر قا

فسوَ يلمون إذا األغالل في 

 أ ناقهم

 71 71 غافر
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 77 11 الشورى يذرؤكم فيه

ليس كمثله شي  وهو السميع 

 البصير

 64 11 الشورى

 87 42 الشورى ينظرون من طرق خفي

 93 49 ال خان ذق إنك أنت العزيز الكريم

 79 11 األحقاَ وقال الذين كفروا للذين آمنوا

 110 25 األحقاَ ت مر كل شي  بأمر ربها

 88 35 محم  وهللا معكم ولن يتركم أ مالكم

 79 5 ق بل كذبوا بالحق لما جا  هم

ا بأي  وإنا والسما  بنيناه

 لمو عون

 117 47 الذاريات

 140 23 النجم ما يتبعون إال الظن

 98 16 الطور فاصبروا أو ال تصبروا

 157 13 الرحمن فبأي آال  ربكما تكذبان

 75 26 الرحمن كل من  ليها فان

 76 36 – 35 الواقعة إنا أنشأئهن إنشا  فجعنلهن

 98 79 الواقعة ال يمسه إال المطهرون

 159 3 المجادلة لذين يظاهرون من نسائهموا

 120 7 المجادلة وما آتاكم الر ول فخذوهللا

 124 13 المجادلة فق موا بين ي ي نجواكم ص قة

 98 13 الحشر ألنتم أش  رهبة

 86 9 الجمعة إذا نودي للصالة من يو  الجمعة

 71 11 الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا

ينة ن رجعنا إلى الم ئيقولون ل

ليخرجن األ ز منها األذل وهلل 

 العزة ولر وله

 152-151 8 المنافقون

 85 16 التغابن فاتقوا هللا ما ا تطعتم

 99 3 الطالق وإن كن أولت حمل فانفقوا  ليهن

وأوالت األحمال أجلهن أن يضعن 

 حملهن

 110 4 الطالق
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 78 7 الطالق لينفق ذو  عة من  عته

زون ما ال تعتذروا اليو  إنما تج

 كنتم تعملون

 98 7 التحريم

 98 20 الملك إن الكافرون إال في غرور

 65 6 القلم بأيكم المفتون

 66 8 الحاقة فهل ترى لهم من باقية

 96 41 الم ور ما  لككم في  قر

 73 28 المطففين  ينا يشرب بها المقربون

 65 6 الطارق خلق من ما  دافق

 71 1 الليل والليل إذا يغشى

 74 5 الق ر  ال  هي حتى مطلع الفجر

 65 2 الزلزلة وأخرجت األرض أوقالها

 71 1 النَّصر إذا جا  نصر هللا والفتح

 71 3 النصر فسبح بحم  ربك
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  ـ فهرس األحاديث النبويةـ فهرس األحاديث النبوية33
                    

  الصفحة                                                                                                                               الحديث      
 الف أمتي رحمة" رواه البيهقي انظر األلباني في سلسلة "اخت

    168                (57االحاديث الدعيفة رقم )

 رواه الخمسة وفي رواية ألحمد تين فإنه ال ينجس"إٍا بل  الماء قُل "

 132     . لم ينجسه شيء

 .51   "إٍا دخل أحدكم المسجد..." متفق عليه 

  فليغسله سبعا. رواه البخاري ومسلم. إٍا ول  الكلب في إناء أحدكم

       162 

 . 128       "استقبال بيم المقدس" البخاري ومسلم وْيرهما 

  أصحابي كالنجوم ب يهم اقتديتم اهتديتم" رواه البيهقي وقال ابن"

 168          عبدالبر : قال البزار: ال يثبم.

 وابن  "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر" رواه الترمذي وأحمد

 176        حبان.

   أال أخبركم بخير الشهود الذي ي تي بشهادته قبل أن يس لها" رواه"

 130    مسلم ومال  وأحمد وأبو داوود.

  أمره صلى هللا عليه وسلم برجم المحصن رواه مسلم وأحمد

 134                                            وْيرهما.

 134د والطبراني            أمتي التجتمع علي ضالله أحم 

  74 ضعيف، المقاصد الحسنة. –أنا أفصح من نطق بالداد 

  أحمد وأبو داوود والترمذي  –إن الماء بهور ال ينجسه شيء

 132      ب لفاظ متقاربة.

  118 .البخاري ومسلم والموب  –بيان جبريل ألوقات الصالة 

 .118    متفق عليه. تركه جلسة الوسطى 

 118  البخاري  ومسلم. –س والشرب قا ما تركه الجلو 

 .83فتح الباري                  تصدقوا ولو بظلف محرق 

  خوف وال مطر مسلم، وفي جمع الصالتين من ْير
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   107                                   الموب  من ْير خوف وال سفر.

                            107الجمع في السفر مسلم وْيره 

 118البخاري ومسلم .           جه صلى هللا عليه وسلم .ح    

    130خيركم قرني يم الذين يلونهم البخاري ومسلم و أحمد  

  البخاري ومسلم. –دخل صلى هللا عليه وسلم البيم فصلى فيه 

          .130ردوا السا ل ولو بظلف محرق.أحمد والبيهقي   

      131              رش الرجلين في الوضوء  ابن كثير  

  96رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.  –رفع القلم عن يالية     

  الشيخ والشيخة إٍا  نيا فارجموهما البتة ، أخرج أحمد والطبراني

 وابن أبي أمامة أن فيما انزل من القرآن الشيخ والشيخة...     .

                  126 

  مد وقال صحيح اإلسننناد.                                            رواه أح –الصا م المتطوع أمير نفسه

163 

 .61               صالته صلى هللا عليه وسلم في الكعبة 

  أخرجه ابن ماجه. –عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

                      175 

 تاه بلبن من عند عدم إنكاره صلى هللا عليه وسلم على أبي بكر لما أ

 123     البخاري. –راع 

 131وْيرهما. يْسل الرجلين في الوضوء، مسلم والدار قطن 

  113         البخاري وأبو داوود. –في كل أربعين شاة شاة  

  101    البخاري. –في الغنم السا مة  كاة 

          .113 فيما سقم السماء العشر البخاري ومسلم  

  رواه النسا ي بلفظ  –وسلم بالشفعة للجار قدى صلى هللا عليه

  107قدى بالشفعة بالجوار.                                

  .127   كان فيما أنزل من القرآن.. مسلم 

  118النسا ي.                –الكتب بمقادير الزكاة والديات    

 .93    كل مما يلي ... الصحيحين 

 مسلم وأصحاب السنن. –وروها كنم نهيتكم عن  يارة القبور فز 

   128    
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 76   البخاري ومسلم. –ال أحلف على يمين 

 .)134   ال تجتمع أمتي على ضاللة )أبو داوود 

  االينان فما فوقهما جماعة )ابن ماجه والدار قطني في سننهما وهو

   160(.                   61ضعيف، المقاصد الحسنة )

 112البخاري ومسلم. –لكافر المسلم ال يرث المسلم الكافر وال ا 

                 .)112ال يقبل هللا صالة بدون بهور )مسلم   

 .61  لبنم االبن السدس مع بنم الصلب. البخاري 

  129   أحمد وابن ماجة –الماء ال ينجسه شيء 

  92 البخاري ومسلم. –لوال أن أشق على امتني ألمرتهم 

  83   لشيخان.ا –لو لم تكن ربيبتي ما حلم لي 

   .)112 ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )متفق عليه   

  أبو داوود والنسا ي وعلقه  –لني الواجد يحل عرضه وعقوبته

 113       البخاري.

  123    البخاري –من بدل دينه فاقتلوه 

                            .)نهنى صلنى هللا علنيه وسلنم عن أكل كل ٍي ناب )متفق عليه                           

160      158 

  132   متفق عليه. –النهي عن قتل النساء 

 ابن ماجة والنسا ي. –ي يعني الحرير نهذا حرام على ٍكور أمت 

      118 
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  ـ فهرس األعالم الواردة يف النص احملققـ فهرس األعالم الواردة يف النص احملقق44
 

 الصفحة        االسم

 91    هن(.392ابن جني: )أبو الفتح ت 

 98                 هن(.241حمد ت ابن حنبل: )أ

 62هن( .              646ابن الحاجب: )أبو عمر وعثمان ت 

 102 هن(.390في حدود  (ت)ابن خويز منداد: )محمد بن أحمد 

 97    هن(.520ابن رشد: )أبو الوليد   ت 

 168    هن(.306ابن سريج: )أبو العباس ت 

 54   هن(.771ابن السبكي: )عبد الوهاب ت 

 109     هن(.68ابن عباس: )عبدهللا ت 

 74   هن(.663ابن عصفور: )علي بن مؤمن ت 

 119    هن(.191ابن القاسم: )أبو عبدهللا ت 

 95   هن(. 398ابن القصار: )أبو الحسن ت 

 165  هن(.365ابن القطان: )لعله: عبدهللا بن عدي ت 

 70                    هن(.672ابن مال : )محمد بن عبدهللا ت 

 118   هن(.672ابن المنذر: )محمد بن عبدهللا ت   

  98هن(  .                 150ابو حنيفة: )النعمان بن يابم ت 

 73    هن(.745أبو حيان: )أيير الدين ت 

 156    هن(.331أبو الفرج: )عمرو الليثي ت 

 161          هن(.18أبو يوسف: )يعقوب بن إبراهيم ت 

 53هن(.                       478مين: )عبدالمل  ت إمام الحر

 114           هن(.631اآلمدي: )علي بن محمد ت    

 156  هن(. 395أو  375األبهري: )محمد بن عبدهللا ت 

 166    هن(.618األبياري: )أبو الحسن ت 

 74           هن(.210األخفش: )أبو الحسن ت 

 91   هن(.216األصمعي: )عبدالمل  بن قريب ت 

 92     هن(.474الباجي: )أبو الوليد 
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 53                      هن(.403الباقالني: )أبو بكر ت 

 125    هن(.256البخاري: )أبو عبدهللا ت 

 114           هن(.255الجاحظ: )عمرو بن بحر ت 

 109                 هن(.110الحسن: البصري: )أبو سعيد ت  

 54                          هن(.606لدين ت الرا ي: )فخر ا

 74    هن(.311الزجاج: )أبو إسحاق ت    

 74   هن(.538الزمخشري: )محمود بن عمر ت 

 144       هن(. 94أو  93سعيد بن المسيب: )أبو محمد ت 

 111  هن(.368السيرافي: )لعله الحسن بن عبدهللا ت 

الشافعي:      94                 هن(.911السيوبي: )جالل الدين ت 

 98هن( .                         204)أبو عبدهللا ت 

 144  هن(.106أبو عمر وت حوالي  – ري: )عامبالشع

 69    هن(. 645الشلوبيني: )أبو علي ت 

                                                                                                                                                                                  93        هن(.          476الشيرا ي: )أبو إسحاق ت 

 126    هن(.58عا شة: )أم المؤمنين ت 

 109     هن(.103عطاء: )أبو محمد ت 

 166                       هن (. 505الغزالي: )أبو حامد ت 

 69                   هن(.377الفارسي: )أبوعلي ت 

 92  هن(.422القاضي عبدالوهاب: )أبو محمد بن نقر ت 

 50        هن(.684القرافي: )شهاب الدين أبو العباس ت 

 93    هن(.344القشيري: )أبو الفدل ت 

 93هن(.                    179مال  بن أنس: )أبو عبدهللا ت 

 74    هن(.286أبو العباس ت رد: )بالم

 168  هن(.189محمد بن الحسن: )أبو عبدهللا الشيباني ت 

 126    هن(. 261مسلم: )أبو الحسين ت 

 79    مهلهل: )عدي بن ربيعة جاهلي(.

 144    هن(.96خعي: )إبراهيم بن يزيد ت نال

 138 . هن(230و 220النظام: )إبراهيم بن يسار ت ما بين 

  98    هن(.826بو  رعة ت ولي الدين: )أ
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  ـ فهرس األبيات الشعرية الواردة يف النصـ فهرس األبيات الشعرية الواردة يف النص55
 الصفحة               البيم

  
 

 أال رب مولود وليس له أب  
 

 وذي ول  لم يل هللا أبوان 
 

77 

 حراجيج ما تنفك إال مناخة
 

  لى الخسف أو نرمي بها بل ا  قفرا 
 

91 

 شر بن بما  البحر وم ترفعت
 

 نئيجُ  متى لجج خضر لهن 
 

90 

 حننت إلى ريا ونفسك با  ت
 

 مزار  من ريا وشعباكما معا 
 

90 

 فلما تفرقنا كأني ومالكا  
 

 لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
 

91 

 فما الت القتلى تمج دما ها
 

 ب جلة حتى ما  دجلة أشكلُ  
 

77 

 فنعم مزكى من طاقت مذاهبه
 

 ونعم من هو في  ٍر وإ الن 
 

86 

 ل كأن نجومهفيالك من لي
 

 بكل مغار الفتل ش ت بيذبل 
 

82 

 كل قتيل في كلي  حال ُ 
 

 حتى ينال القتل آل هما  
 

79 

 أل تسهلن الصع  أو أدر  المنى
 

 فما انقادت اآلمال إال لصابر 
 

71 

 لن تزالوا كذلك وم ال لـ
 

 ـُت لكم خال ا  خلود الجبال 
 

86 

 ليس العطار من الفضول  ماحة
 

 وما ل يك قليلُ حتى تجود  
 

77 

 مهمالي اللَّيلة مهما ليه
 

 أودى بنعلي و ر باليه 
 

92 

 وق    مت ليلى بأني فاجر  
 

 لنقسي تقاها أو  ليها فجورها 
 

70 

 وكنت إذا غمزت قناة قو 
 

 كسرت كعوبها أو تستقيما 
 

98 
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  ـ فهرس املراجعـ فهرس املراجع66
  

 اسم الكتاب والطبعة والمؤلف:

محمد األمين  –القاهرة  –مطابع ابن تيمية  –ة ن آداب البحث والمناظر

 .1393الشنقيطي ت 

ن ابهن أولى أبو بكر 1403ن اإلجماع دار بيبة للنشر والتو يع الرياض 

 هن.318المندر 

حكام الفصول في أحكام األصول ب دار الغرب اإلسالمي أولى إن 

 هن.474هن أبو الوليد الباجي 1407

المعارف بمصر أبو الحسن اآلمدي ت  حكام في أصول األحكام بن اإل

630. 

 هن.1255الشوكاني ت  1399ر المعرفة بيروت اول ب دحن إرشاد الف

 هن.1333ن أضواء البيان ب األولى: الشيخ محمد األمين الشنقيطي 

 ن اآليات البيانات على المحلي ب األولى أحمد بن القاسم العبادي.

 م.1976ي الزركللخير الدين ن األعالم ب السادسة 

 هن.774ن الباعث الحثيث تو يع دار البا  ابن كثير ت 

 هن. 794ن البحر المحيع ب و ارة األوقاف بالكويم الزركشي ت 

 هن.478ن البرهان ب دار الوفاء ة إلمام الحرمين 

 ي.ن التعريفات ب دار الكتاب العربي الجرجان

 هن.774 لامام ابن كثير 1416ب دار علم الكتاب  نن تفسير القرآ

 ة محمد بن سيدي محمد )معاصر(.لن التفسير في بالد شنقيع على اآل

ن تقريب الوصول ب يانية تحقيق د. محمد المختار الشنقيطي محمد بن 

 هن.471جزي ت 

 هن.676ن تهذيب األسماء واللغات ب دار الطباعة )دمشق( اإلمام النووي 

لى تاج الدين السبكي ت ن الجامع ألحكام القرآن ب دار الكتاب العلمية أو

 هن.771

البناني  1418ن حاشية البناني على المحلي دار الكتب العلمية بيروت 

 .1197ت
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 هن.1415 نن حياة موريتانيا ب أولى المختار بن حامد

 .1093ن خزانة األدب ب أولى البغدادي ت 

الراْب األصفهاني الحلبي أبو القاسم الحسين بن  -ن مفردات القرآن

 .502محمد ت 

 ن الرشد صفى الرحمن المباركفوري1420ن الرحيق المختوم ب يانية 

 .1182ي ت نن سبل السالم ب دار الكتب العلمية بيروت الصنعا

 هن.275ت ن سنن أبي داوود ب يانية أبو داوود 

ه  ت عيسى البابي الحلبي بدون تاريخ ابن ماج بعةن سنن ابن ماجة ب

 هن.275

 هن.303بدون تاريخ النسا ي ت ن سنن النسا ي ب األ هر 

 هن أولى الزقاني على الموب .1417ن شرح الزرقاني ب بيروت لبنان 

ن شرح األخدري للسلم مطبعة دار إحياء الكتب عبدالرحمن األخدر 

 هن.303ت 

لشهاب الدين القرافي  1418ن شرح تنقيح الفصول ب دار الفكر بيروت 

 هن.684ت 

 هن.676النووي ت  1347صرية ن شرح صحيح مسلم النووي ب الم

حبن  الميداني  هن عبدالرحمن 1414ن ضوابع المعرفة ب دار القلم دمشق 

 هن  1425ت 

حمدت أهن ابن حلولو 1430الدياء الالمع مكتبة الرشد الرياض ن  

 هن.898

ب الفاروق القاهرة أولى ولي الدين أبو  رعة ت  –ن الغيث الهامع 

 هن.826

 ح البخاري ب دار المعرفة احمد بن حجرن فتح الباري على صحي

 ب دار الغرب اإلسالمي بيروت الطالب محمد البارتيلي. –ن فتح الشكور 

عثمان بن  –على اآللة  مطبوع –ن الفكر األصولي عند علماء شنقيع 

 .المعالي بيالشيخ أحمد أ

د الدين جالمؤسسة العربية للطباعة بيروت م –ن القاموس المحيع 

 هن.817دي ت ابالفيرو  آ
 هن.1220ن مبل  الم مول في علم األصول )على اآللة( المختار بونا 

 هن.711ابن منظور ت  1419ن لسان العرب ب دار إحياء التراث 

أبو إسحاق  1408ن اللمع في أصول الفقه ب دار الغرب اإلسالمي 
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 هن.476الشيرا ي ت 

ابي الحاجب  ب مكتبة الكليات األ هرية –ن مختصر المنتهى األصولي 

 هن.646ت 

 هن.505هن الغزالي ت 1417في ب مؤسسة الرسالة صن المست

هن فخر الدين 1420ن المحصول في علم األصول ب دار الكتب العلمية 

 هن.606الرا ي ت 
 هن.771اني سلمتهن الشريف ال1418ن مفتاح الوصول ب دار الفكر 

 ن معجم المؤلفين رضا كحالة.

 هن.761ابن هشام  1419فكر ن مغني اللبيب ب دار ال

 .الطبعة األولى محمد محفوظ  –ن مكانة أصول الفقه في موريتانيا 

 هن.902خاوي سل ن المقاصد الحسنة ب الخانجي  ال

هن 1404ن المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ب دار األرقم 

 هن.794الكويم الزركشي 

 هن.774ر ت ن الموقطة في مصطلح الحديث ب أولى ابن كثي

 هن.666هن الرا ي 1425ن مختار الصحاح ب دار الكتب العلمية بيروت 

الشنقيطي وإكمال األمين محمد  1420ورود ب دار المنار يانية لن نثر ا

 .حبيبسيدي بن الدكتور محمد 

 محمد عبدالرحمن بن الشيخ محمد. –مخطوبة  –ن نظم المعمرين 

، الشوكاني ت ةاألخير – ن نيل األوبار ب مصطفى البابي الحلبي

 هن.1250

 هن إسماعيل باشا.1955مكتبة المثنى بيروت  –ن هدية العارفين 

 هن.911ن همع الهوامع ب دار المعرفة بيروت السيوبي ت 

هن أحمد األمين الشنقيطي 1409ن الوسيع في تراجم أدباء شنقيع المدني 

 هن.1330ت 
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