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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

قال الشيخ إلامام العالم العالمة الحبر الفهامة، مفتي املسلمين ببلد هللا ألامين، 

اب 
َّ
د الَحط نفع هللا به -أبو عبد هللا محمد ابن سيدنا وموالنا الشيخ العالمة ُمَحمَّ

 :-آمين

 ] مقدمة املؤلف [
د وعلى آله وصحبه ا الم على سيدنا ُمَحمَّ  والسَّ

ُ
لحمُد هلل رب العاملين، والصالة

 أجمعين.

 وبعد.. 

فإنَّ كتاَب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ إلامام العالمة، صاحب 

ر  -التصانيف املفيدة، أبي املعالي عبد امللك إمام الحرمين
ُ
َر حجُمه وكث

ُ
كتاٌب َصغ

َم نفُعه 
ُ
 بركته.علُمه وَعظ

ْ
َهَرت

َ
 وظ

 من العلماء 
ٌ
 الكالم عليه، -رض ي هللا عنهم-وقد شرحه جماعة

َ
، فمنهم َمْن َبَسط

 ومنهم َمْن اختصر ذلك.

ومن أحسِن شروِحه شرُح شيِخ شيوخنا الَعالَمِة املفيد جالل الدين أبي عبد هللا 

ه كثيُر الفوائد والنكت، 
َّ
ي الشافعّي ، فإن ِ

ّ
َحل

َ
د بن أحمد امل  محمَّ

ُ
اشتغَل به الطلبة

َدى 
َ
اَرَب أن يكون من جملة ألالغاز، فال ُيْهت

َ
ه لفرط إلايجاز ق

َّ
وانتفعوا به، إال أن

 لفوائده إال بتعٍب وعنايٍة.

لَّ فيه 
َ
 فيه الهموُم وألاحزان، وق

ْ
رت

ُ
ث
َ
ت الِهَمُم في هذا الزمان، وك

َ
وقد َضُعف

 هللَا تعالى في شرح ا
ُ

لورقات بعبارة واضحٍة، املساعُد من إلاخوان، فاستخرت

 للورقات 
ً
ِت الشرح املذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرُح شرحا

َ
ك

ُ
 على ن

ً
َهة ّبِ

َ
ُمن

 وللشرح املذكور، ويحصل بذلك الانتفاُع للمبتدئ وغيِره إن شاء هللا تعالى.

وال أعِدُل عن عبارة الشرح املذكور إال لتغييرها بأوضَح منها، أو لزيادة فائدٍة، 

اِت إَماِم الَحَرَمْيِن?.وَسمَّ 
َ
ْرِح َوَرق

َ
 الَعْيِن لش

َ
ة رَّ

ُ
ُه ?ق

ُ
 ْيت

 وهللُا سبحانه املسؤول في بلوغ املأمول، وهو حسبي ونعم الوكيل.
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 ]ترجمة إلامام الجويني[
 إلاماُم، رئيُس الشافعية، وأحُد أصحاب الوجوه، وصاحب التصانيف 

ُ
هو الشيخ

بن الشيخ أبي محمد عبد هللا بن يوسف بن املفيدة، أبو املعالي َعْبُد امللك ا

 كبيرة من نواحي نيسابور، يلقب 
ٌ
 إلى جوين، وهي ناحية

ً
محمد الُجَوْيني، نسبة

 بضياء الدين.

 

ْيَساُبور 
َ
ي بقرية من أعمال ن ِ

ّ
ُوف

ُ
م من سنة تسعة عشر وأربعمائة، وت ولد في املحرَّ

ان
َ
ِنق

َ
ت

ْ
رين من شهر ربيع الثاني سنة ليلة ألاربعاء، الخامس والعش 5يقال لها: ُبش

 ثماٍن وسبعين وأربعمائة. 

َب بإمام الحرمين، وانتهت  ِ
ّ
ق

ُ
ل
َ
َجاَوَر بمكة واملدينة أربع سنين يدرس العلم ويفتي، ف

إليه رئاسة العلم بنيسابور، وُبِنَيت له املدرسة النظامية ، وله التصانيف التي 

َدُه هللا برحمته، وأ مَّ
َ
غ

َ
 عاد علينا من بركاته، آمين.لم يسبق إلى مثلها، ت

 رحمه هللا تعالى:
ُ

ف ِ
ّ
 قال املَصن

اٌت( قليلة، كما يشعر بذلك جمُع السالمة، 
َ
ِحيِم هذه َوَرق )ِبْسِم هللِا الرَّحَمِن الرَّ

ة.
َّ
 فإن جموع السالمة عند سيبويه من جموع الِقل

 له، كما قال تعالى في فرض
ً
 على الطالب وتنشيطا

ً
ر بذلك تسهيال صوم شهر  وَعبَّ

 
ً
ه أيام معدودات، تسهيال

َّ
 َمْعُدوَدات( فوصف الشهر الكامل بأن

ً
رمضان: )أَياَما

 لهم. 
ً
 على املكلفين وتنشيطا

وإلاشارة بـ )هذه( إلى حاضٍر في الخارج إن كان أتى بها بعد التصنيف، وإال فهي 

 إشارة إلى ما هو حاضٌر في الذهن.

صُ 
ُ
ى ف

َ
ِمُل َعل

َ
ت

ْ
ش

َ
ْصٍل، وهو اسٌم لطائفة من املسائل وهذه الورقات )ت

َ
وٍل( جمع ف

ِرُك في حكٍم.
َ
ت
ْ

ش
َ
 ت

 وتلك الفصول )من( علم )أصول الفقه( ينتفع به املبتديء وغيره.

 ]تعريف أصول الفقه[

 )وذلك( أي لفظ أصول الفقه له معنيان:

َرَدْيه عند تقييد ألاول بإضافته 
ْ
َهُم من ُمف

ْ
أحدهما: معناه إلاضافي، وهو ما ُيف

 للثاني.
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ِقل 
ُ
 له، ون

ً
م الذي ُجِعل هذا التركيب إلاضافي لقبا

َ
ِبّي، وهو الَعل

َ
ق

َّ
وثانيهما: معناه الل

عن معناه ألاول إليه، وهذا املعنى الثاني ذكره املصنف بعد هذا في قوله: 

 )وأصول الفقه طرقه على سبيل إلاجمال( إلخ.

 ِمْن 
ٌ

ف
َّ
ل
َ
ْيِن(. واملعنى ألاول هو الذي بينه بقوله: )ُمؤ

َ
 َجْزأ

َرَدْيِن( من إلافراد املقابل للتركيب، ال املقابل للتثنية والجمع
ْ
 .وقوله: )ُمف

 ] تعريف ألاصل[
ْيُرُه(، أي فاألصل الذي هو مفرد الجزء ألاول، ما ُبني  

َ
)فاألْصُل َما ُبِنَى عليِه غ

عليه غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في 

 رض.ألا 

 فأصول الفقه أدلته التي يبنى عليها.

يِرِه( 
َ
ى على غ

َ
ْرُع َما ُيْبن

َ
ه وهو الفرُع  فقال: )َوالف

َ
 مقاِبل

َ
 ألاصَل عرَّف

َ
وملا عرَّف

 كفروع الشجرة ألصولها، وفروع الفقه ألصوله.

 ]تعريف الفقه[
ُه( الذي هو الجزء الثاني من لفظ )أصول الفقه( له معنى لغوى وهو  

ْ
)والِفق

ها الاْجِتَهاُد(.
ُ
ِريق

َ
ْرعّيِة التي ط

َّ
اِم الش

َ
 ألاْحك

ُ
 الفهم، ومعنى شرعي وهو: )َمعِرفة

كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب،  وأن تبييت النية شرط 

في الصوم، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي وغير واجبة في الحلي املباح، وأن 

 يوجب القصاص و 
ً
 نحو ذلك من املسائل الخالفية.القتل عمدا

ُه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنى 
ُ
بخالف ما ليس طريق

م، وألاحكام الاعتقادية كالعلم باهلل سبحانه وتعالى وصفاته ونحو ذلك من  محرَّ

 ذلك َيشترُك فيها 
َ
، ألن معرفة

ً
املسائل القطعية، فال يسمى معرفة ذلك فقها

 العام.الخاصُّ و 

 فالفقه بهذا التعريف ال يتناول إال علم املجتهد.

 واملراد باملعرفة هنا العلم بمعنى الظن.

وخرج بقوله: )ألاحكام الشرعية(، ألاحكاُم العقلية، كالعلم بأن الواحد نصف 

 الاثنين، والحسية كالعلم بأن النار محرقة.
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ميُع ألاحكام، فاأللف والالم واملراد باألحكام في قوله: )معرفة ألاحكام الشرعية( ج

 فيه لالستغراق.

-واملراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك، فال ينافي ذلك قول مالك رض ي هللا عنه 

، في اثنين وثالثين مسألة من ثمان وأربعين -وهو من أعظم الفقهاء املجتهدين

طالق مسألة سئل عنها: ال أدري، ألنه متهيء للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، وإ

، تقول: فالن يعلم النحو، وال تريد أن 
ً
العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا

 جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل إنه متهيء لذلك.

 ]أقسام الحكم الشرعي[
: الَواِجُب 

ٌ
اُم َسبَعة

َ
ثم بين ألاحكام املرادة في قوله ألاحكام الشرعية فقال: )َوألاحك

 
ُ
نُدوُب َوامل

َ
ِحيُح َوالَباِطُل(.وامل ُروُه والصَّ

ْ
ك
َ
وُر وامل

ُ
ْحظ

َ
 َباُح وامل

فالفقه العلُم بهذه السبعة، أي معرفة جزئياتها، أي الواجبات واملندوبات 

واملباحات واملحظورات واملكروهات وألافعال الصحيحة وألافعال الباطلة، 

 واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا محظو 
ً
ر وهذا كالعلم بأن هذا الفعل مثال

مكروه وهذا صحيح وهذا باطل، وليس املراد العلم بتعريفات هذه ألاحكام 

 املذكورة فإن ذلك من علم أصول الفقه ال من علم الفقه ، وهللا أعلم.

 ]تعريف الواجب[
 ثم شرع في تعريف ألاحكام التي ذكرها بذكر الزِم كّلِ واحٍد منها فقال:

ى ِفْعلِ 
َ
اب َعل

َ
ْرِكِه(.)فالَواِجُب َما ُيث

َ
ى ت

َ
ُب َعل

َ
 ِه َوُيَعاق

ه بالوجوب، هو ما يثاب على فعله ويعاقب على 
ُ
أي فالواجب من حيث وصف

 تركه.

فالثواب على الفعل والعقاُب على الترِك أمٌر الزٌم للواجب من حيث وصفه 

ٌر في  ْمٌر َمعقوٌل متصوَّ
َ
 أ

ً
ال

َ
 َمث

َ
الة بالوجوب، وليس هو حقيقة الواجب، فإنَّ الصَّ

واب بفعلها والعقاب بتركها.نفسه
َّ
 ، وهو غيُر حصوُل الث

 وكذلك يقال في بقية ألاحكام.

 ]تعريف املندوب[
 .

ً
نُدوُب( هو املأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة

َ
 )َوامل

ْرِكِه(.
َ
ى ت

َ
ُب َعل

َ
ى ِفعِلِه َوال ُيَعاق

َ
اُب َعل

َ
 من حيث وصفه بالندب هو )َما ُيث

ً
 وشرعا
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 ] تعريف املباح[
ى ِفْعِلِه(، يريد وال على تركه، )َوامل 

َ
اُب َعل

َ
ه بابإباحة )َما ال ُيث

ُ
َباُح( من حيث وصف

ْرِكِه(، يريد وال على فعله، أي ال يتعلق بكل من فعله وتركه 
َ
ى ت

َ
ُب َعل

َ
)َوال ُيَعاق

 ثواب وال عقاب.

 وال بد من زيادة ما ذكرنا لئال يدخل فيه املكروه والحرام.

 ]تعريف املحظور[
( )وامل  ِِ ْرِكِه

َ
ى ت

َ
اُب َعل

َ
ه بالحظر، أي الحرمة )َما ُيث

ُ
وُر( من حيث وصف

ُ
حظ

ُب َعلى ِفْعِلِه(.
َ
، )َوُيَعاق

ً
 امتثاال

 ]تعريف املكروه[
 )َوال  

ً
ْرِكِه( امتثاال

َ
ى ت

َ
اُب َعل

َ
)َواملكُروُه( من حيث وصفه بالكراهة )َما ُيث

ى ِفْعِلِه( 
َ
ُب َعل

َ
على الترك في املحظور واملكروه وإنما قيدنا ترتب الثواب  ُيَعاق

، ألنَّ املحرمات واملكروهات يخرج إلانسان من عهدتها بمجرد تركها، 
ً
امتثاال

ْرِك 
َّ
ى الت

َ
َواُب َعل

َّ
ه ال يترتب الث

َّ
 عن القصد إلى تركها، لكن

ً
 لم يشعر بها فضال

ْ
وإن

 إال إذا قصد به الامتثال. 

 ]تعريف الصحيح[ 
 
ُ
ِحيُح( من حيث وصف ( بالذال )َوالصَّ

ُ
وذ

ُ
ف

ُّ
ُق ِبِه الن

َّ
عل

َ
: )َما َيت

ً
ه بالصحة اصطالحا

 املعجمة، وهو البلوغ إلى املقصود، كحّلِ الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح.

ه من نفوذ السهم أي بلوغه إلى املقصود.
ُ
 وأصل

 كان 
ً
، عقدا

ً
د جمع ما يعتبر فيه شرعا

َ
دُّ ِبِه( في الشرع، بأن يكون ق

َ
أو )َوُيعت

 عبادة.

ف، والاعتداد من فعل الشارع، وقيل: إنهما بمعنى واحد.
َّ
 من فعِل املكل

ُ
 فالنفوذ

 ]تعريف الباطل[
دُّ ِبِه( بأن  

َ
 َوال ُيعت

ُ
وذ

ُ
ف

ُّ
ُق ِبِه الن

َّ
ه بالبطالن: )َما ال َيتَعل

ُ
)َوالَباِطُل( من حيث وصف

.
ً
 كان أو عبادة

ً
، عقدا

ً
 لم يستجمع ما يعتبر فيه شرعا

في الاصطالح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادات توصف باالعتداد والعقد 

 فقط.
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 ]تعريف العلم[
ِم(؛ لصدق العلم على  

ْ
صُّ من الِعل

َ
خ

َ
ُه( باملعنى الشرعي املتقدم ذكره )أ

ْ
)والِفق

.
ً
 معرفة الفقه والنحو وغيرهما، فكلُّ فقه علم وليس كلُّ علم فقها

 الفهم، والعلم املعرفة، وهي أعم.وكذا باملعنى اللغوي، فإن الفقه هو 

وِم(، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، 
ُ
 املْعل

ُ
ة

َ
ُم( في الاصطالح: )َمعِرف

ْ
)َوالِعل

ى َما ُهَو ِبِه( في الواقع، كإدراك إلانسان أي تصوره 
َ
، )َعل

ً
 كان أو معدوما

ً
موجودا

 بأنه حيوان ناطق، وكإدراك أن العالم وهو ما سوى هللا تعالى حادث.

 و 
ً
، ال لغة

ً
 إجماعا

ً
ه غيُر شامل لعلم هللا سبحانه، ألنه ال يسمى معرفة

َّ
ِرَض بأن

ُ
اعت

.
ً
 وال اصطالحا

ه: )على ما هو به( زائٌد ال حاجة إليه، ألن املعرفة ال تكون إال كذلك .
َ
 وبأنَّ قول

 الجهل[
ُ

 ]تعريف
ى ِخالِف َما ُهَو ِبِه( في الوا 

َ
يِء َعل

َّ
وُر الش  صُّ

َ
 قع.)َوالَجْهُل ت

وفي بعض النسخ )على خالف ما هو عليه( كتصور إلانسان بأنه حيوان صاهل، 

 وكإدراك الفالسفة أن العالم قديم.

 هذا بالجهل املركب، وجعل الجهل البسيط عدم العلم بالش يء، 
َ

وبعُضُهم وصف

كعدم علمنا بما تحت ألارضين وبما في بطون البحار، وهذا ال يدخل في تعريف 

.املصنف، فال ي
ً
 سمى عنده جهال

 ]أقسام العلم الحادث[
ُم( الحادث وهو علم املخلوق ينقسم إلى قسمين: ضروري ومكتسب. 

ْ
 )َوالِعل

وأما العلم القديم وهو علم هللا سبحانه وتعالى، فال يوصف بأنه ضروري وال 

 مكتسب.

ٍر َواْسِتْدالٍل( بأن يحص
َ
ظ

َ
ْع َعْن ن

َ
ُروِري( هو )َما لْم َيق ل بمجرد فالعلم )الضَّ

ر إلانسان إلى إدراكه وال يمكنه دفعه عن نفسه، 
َّ
التفات النفس إليه، فيضط

ْمِس( الظاهرة
َ
ِم الَواِقِع( أي الحاصل )ِبإْحَدى الَحَواّسِ الخ

ْ
 وذلك )كالِعل

ْمُع َوالَبَصُر  تي ِهَي: السَّ
ّ
مُّ  )ال

َّ
  َوالش

ُ
وق

َّ
ْمُس( َوالذ

َّ
 َوالل

 م والذوق.وفي بعض النسخ تقديم اللمس على الش
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ِر(، وهو معطوف 
ُ
َوات

َّ
ْو الت

َ
ويوجد في بعض النسخ بعد ذكر الحواس الخمس )أ

 على قوله: )بإحدى الحواس الخمس(.

واملعنى أن العلم الضروري كالعلم الحاصل بإحدى الحواس الخمس، وكالعلم 

الحاصل بالتواتر، وذلك كالعلم الحاصل بوجود النبي صلى هللا عليه وسلم، 

 ملعجزات على يديه وعجز الخلق عن معارضته.وكظهور ا

ومن العلوم الضرورية العلم الحاصل ببديهة العقل، كالعلم بأن الكلَّ أعظُم من 

 الجزء، وأنَّ النفي وإلاثبات ال يجتمعان.

ِر والاْسِتْدالِل(، كالعلم بأن العالم 
َ
ظ

َّ
ى الن

َ
 َعل

ُ
وف

ُ
وق

َ
ُهَو امل

َ
َسُب ف

َ
ت

ْ
ك
ُ
ُم امل

ْ
ا الِعل )َوأمَّ

دث، فإنه موقوف على النظر في العالم ومشاهدة تغيره، فينتقل الذهن من حا

ره إلى الحكم بحدوثه.  تغيُّ

 ]تعريف النظر[
، بمطلوب  ّنٍ

َ
وِر ِفيِه(، ليؤدى إلى علٍم أو ظ

ُ
ظ

ْ
ن
َ
ُر في َحاِل امل

ْ
ُر ُهَو الِفك

َ
ظ

َّ
)َوالن

 تصديقي أو تصوري.

 ]تعريف الاستدالل والدليل[
ِليِل( ليؤدي إلى مطلوب تصديقي، فالنظر أعمُّ من )َوالاْسِتْدالُل   ُب الدَّ

َ
ل
َ
ط

الاستدالل، ألنه يكون في التصورات والتصديقات، والاستدالل خاص 

 بالتصديقات.

ْيِه(.
َ
 َعل

ٌ
ُه َعالَمة

َّ
وِب، ألن

ُ
ل
ْ
ط

َ
ْرِشُد إلى امل

ُ
: )ُهَو امل

ً
ِليُل( لغة  )َوالدَّ

وُصُل بَص 
َّ
: فهو ما يمِكُن الت

ً
وٍب خبري.وأما اصطالحا

ُ
ل
ْ
ِر فيه إلى َمط

َ
ظ

َّ
 ِحيٍح الن

 ]تعريف الظن والشك[
ز  ِر( عند املجّوِ

َ
َهُر ِمَن آلاخ

ْ
ظ

َ
حُدُهَما أ

َ
ْمَريِن أ

َ
ْجويُز أ

َ
نُّ ت

َّ
 .-بكسر الواو-)والظ

ف رحمه هللا: إن الظنَّ هو التجويز، فيه مسامحة، فإنَّ الظن ليس  ِ
ّ
وقول املصن

رف 
َّ
جويز، وإنما هو الط

َّ
زين هو الت  -بفتح الواو-الراجح من املجوَّ

ُ
رف

َّ
، والط

 املرجوُح املقابُل له يقال له َوْهٌم.

ز  ر( عند املجّوِ
َ
ى آلاخ

َ
 ألَحِدهما َعل

َ
ة مَريِن ال َمِزيَّ

َ
جويُز أ

َ
كُّ ت

َّ
 .-بكسر الواو-)والش

نٌّ 
َ
والتردد في ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك، ومع رجحان أحدهما ظ

رِف الرَّ 
َّ
رف املرجوح.للط

َّ
 اِجِح، وَوْهٌم للط
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 ]تعريف أصول الفقه باملعنى الاصطالحي[
ُه(، أي طرق  

ُ
ُرق

ُ
ِه( الذي ُوضعت فيه هذه الورقات )ط

ْ
ُصول الِفق

ُ
)َو( علم )أ

ى َسِبيِل إلاْجَماِل(، كالكالم على مطلق ألامر والنهي وفعل 
َ
الفقه املوصلة إليه، )َعل

جماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص النبي صلى هللا عليه وسلم وإلا 

لها بأنه للوجوب حقيقة، وعن الثاني  واملجمل واملبين وغير ذلك، املبحوث عن أوَّ

 بأنه للُحرمة كذلك، وعن البواقي بأنها ُحَجٌج وغير ذلك مما سيأتي.

رق الفقه املوصلة إليه على سبيل
ُ
والتفصيل، بحيث أنَّ كلَّ التعيين بخالِف ط

، نحو: )أقيموا طريٍق ت
ً
 أو استنباطا

ً
ا صَّ

َ
وصل إلى مسألة جزئية تدلُّ على حكمها ن

الصالة( )وال تقربوا الزنى( و )صالته صلى هللا عليه وسلم في الكعبة( كما أخرجه 

الشيخان، وإلاجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث ال 

ّرِ في امتناع بي
 عاصب لها، وقياس ألارز على البُّ

ً
 بمثل يدا

ً
ِع بعِضه ببعض إال مثال

بيد كما رواه مسلم، واستصحاب العصمة ملن يشك في بقائها، فإن هذه الطرق 

. -يعنى أصول الفقه-ليست من أصول الفقه وإن ذكر بعضها في كتبه 
ً
 تمثيال

 الاْسِتْدالِل ِبَها( أي بطرق الفقه إلاجمالية من حيث تفاصيلها وجزئياتها 
ُ
ة ْيِفيَّ

َ
)َوك

 عند تعارضها، من تقديم الخاص منها على العام، واملقيد على املطلق وغير ذلك.

وكيفية الاستدالل بالطرق املذكورة تجر إلى الكالم على صفات َمْن يستِدلُّ بها، 

 وهو املجتهد.

 الاستدالل بها وصفات من -فهذه الثالثة 
َ
 الفقه إلاجمالية وكيفية

َ
أعني طرق

نُّ ا -يستدل بها
َ
ملسمى بهذا اللقب، أعني أصول الفقه، املشعر بمدحه هي الف

 بابتناء الفقه عليه، وهو املعنى الثاني الذي تقدمت إلاشارة إليه.

 ]أبواب أصول الفقه[
هُْي َوالَعاُم 

َّ
الِم َوألاْمُر والن

َ
َساُم الك

ْ
ق

َ
، خبُرُه )أ

ٌ
ِه( ُمْبتدأ

ْ
ُصوِل الِفق

ُ
ْبَواُب أ

َ
)َو( قوله )أ

(، ويذك اصُّ
َ
اِهُر(، وفي بعض َوالخ

َّ
 َوالظ

ُ
ن ُر فيه املطلق واملقيد، )َواملجَمُل َواملبيَّ

َعاُل( أي أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم، 
ْ
ف
َ
ُل( وسيأتي، )َوألا النسخ )َواملؤوَّ

ُر 
ْ
َبر، )َوالِقَياُس َوالَحظ

َ
َباُر( جمع خ

ْ
َعاُرُض َوإلاْجَماُع َوألاخ

َّ
 َوالت

ُ
ُسوخ

ْ
 َواملن

ُ
اِسخ

َّ
)َوالن

اُم املُجتِهِديَن(.َو 
َ
ْحك

َ
ِتي َوأ

ْ
ف

َ
ْست

ُ
ِتي َوامل

ْ
ف
ُ
 امل

ُ
ة

َ
ِة َوِصف

َّ
ْرِتيُب ألاِدل

َ
 َوت

ُ
 إلاَباَحة

 إن شاء هللا تعالى.
ً
ال  فهذه جملة ألابواب، وسيأتي الكالم عليها مفصَّ
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 ]باب أقسام الكالم[
الِم( فلها حيثيات: 

َ
َساُم الك

ْ
ا أق أمَّ

َ
 )ف

ها من حيث ما يتركب منه: 
ُ
ل الُم اسَماِن(، نحو: هللا فأوَّ

َ
ُب( منه )الك

َّ
َرك

َ
لُّ َما َيت

َ
أق

َ
)ف

 أحد.

ْو اْسٌم َوِفْعٌل( نحو: قام زيد.
َ
 )أ

( نحو: ما قام، أثبته بعضهم، وال يعدُّ الضمير في قام الراجع إلى 
ٌ

ْو ِفْعٌل َوَحْرف
َ
)أ

 لعدم ظهوره، والجمهور على عدة كلمة.
ً
 كلمة

ً
 زيد مثال

ْو اْسٌم َوَحرْ  
َ
( وذلك في النداء، نحو: يا زيد، وأكثر النحاة قالوا: إنما كان نحو )أ

ٌ
ف

ف رحمه  ِ
ّ
، ولكنَّ غرَض املصن

ً
، أو أنادي زيدا

ً
؛ ألنَّ تقديره أدعوا زيدا

ً
يا زيد كالما

 أقسام الجملة ومعرفة املفرد من املركب، فلذلك 
ُ
هللا وغيره من ألاصوليين بيان

 النحويون. لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذي يسلكه

ِسُم( من حيثية أخرى )إلى:(
َ
ق

ْ
الُم( في الاصطالح )َين

َ
 )والك

ْم.
ُ
ْمٍر( نحو: ق

َ
 )أ

هٍْي( نحو: ال تقم.
َ
 )َون

َبٍر( نحو: جاء زيد، وما جاء زيد.
َ
 )َوخ

َباٍر( وهو الاستفهام، نحو: هل قام زيد ? فيقال: نعم أو ال.
ْ
 )َواْسِتخ

 )إلى:(
ً
ِسُم( الكالم أيضا

َ
ق

ْ
 )َوَين

 
َ
.)ت

ً
( نحو: ليت الشباب يعود يوما  َمّنٍ

 )َوَعْرٍض( بسكون الراء، نحو: أال تنِزل عندنا.

َسٍم( بفتح القاف والسين، وهو الحلف، نحو: وهللا ألفعلّن كذا.
َ
 )َوق

ٍة ومجاز(.
َ
 )إلى: َحِقيق

ً
ِسُم( الكالم أيضا

َ
ق

ْ
َر َين

َ
 )َوِمْن َوْجٍه آخ

( في اللغة: ما يجب حفظه و 
ُ
ة

َ
الَحِقيق

َ
 حمايته.)ف

ى َمْوُضوِعِه( أي على معناه الذي 
َ
وفي الاصطالح: )َما َبِقِهَي في الاْسِتَعَماِل َعل

 وضع له في اللغة.

َبِة(  وإن لم يبق على موضوعه 
َ
اط

َ
خ

ُ
يِه ِمْن امل

َ
ِلَح َعل

ُ
ْعِمَل ِفيَما اْصط

ُ
)َوِقيَل: َما اْست

رع للهيئة الذي وضع له في اللغة، كالصالة املستعملة في لسان أهل الش

ة  ابَّ غوي وهو الدعاء بخير، وكالدَّ
ُّ
املخصوصة، فإنه لم يبَق على موضوعه الل
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املوضوعة في العرف لذوات ألاربع كالحمار فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي 

 وهو كل ما يدب على ألارض.

( في اللغة: مكان الجواز.
ُ
 )َواملَجاز

َي  ُعّدِ
ُ
( أي ت

َ
ز ُجّوِ

ُ
ِبِه )َعْن َمْوُضوِعِه(، وهذا على القول ألاول وفي الاصطالح: )َما ت

في تعريف الحقيقة، وعلى القول الثاني: هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه 

 من املخاطبة .

( وهي التي وضعها واضع اللغة، كاألسد للحيوان املفترس.
ٌ
ة ِويَّ

َ
غ

ُ
ا ل  إمَّ

ُ
ة

َ
 )َوالَحِقيق

( وهي التي وضعها الش
ٌ
ة ْرِعيَّ

َ
ا ش  ارع، كالصالة للعبادة املخصوصة.)َوإمَّ

( وهي التي وضعها أهل العرف العام، كالدابة لذوات الربع، وهي في 
ٌ
ة ا ُعْرِفيَّ )َوإمَّ

اللغة كل ما يدب على وجه ألارض، أو أهل العرف الخاص كالفاعل لالسم 

 املعروف عند النحاة.

ون ألاول، فإنه وهذا التقسيم إنما يتمش ى على القول الثاني في تعريف الحقيقة د

مبنى على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية، فاأللفاظ الشرعية كالصالة والحج 

 ونحوهما، والعرفية كالدابة مجاٌز عندهم.

وفي إثبات املصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليٌل على اختيار القول الثاني، 

 وهو الراجُح.

نهما من أقسام املفردات، وجعل املصنف الحقيقة واملجاز من أقسام الكالم مع أ

 إلى أن املفرد ال يظهر اتصافه بالحقيقة واملجاز إال بعد الاستعمال ال قبله، 
ٌ
إشارة

 وهللا أعلم.

و اْسِتَعاَرٍة(.
َ
ٍل أ

ْ
ق

َ
ْو ن

َ
َصاٍن أ

ْ
ق

ُ
ْو ن

َ
 ِبِزَياَدٍة أ

َ
ون

ُ
 َيك

ْ
ا أن  إمَّ

ُ
 )َواملَجاز

 
َ
َعالى: )ل

َ
وِله ت

َ
ُل ق

ْ
َياَدِة ِمث  ِبالّزِ

ُ
َجاز

َ
امل

َ
يٌء(( ، فالكاف زائدة لئال يلزم ف

َ
ِلِه ش 

ْ
ِمث

َ
ْيَس ك

 مثٍل له تعالى؛ ألنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتض ى ظاهر 
ُ

إثبات

، وضدُّ 
ً
اللفظ نفي مثل مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقال

، وقال املقصود من آلاية، فإن املقصود منها نفي املثل، فالكاف مزيدة للتأكيد

ك ال يفعل 
ُ
جماعة: ليست الكاف زائدة واملراد باملثل الذات كما في قولهم: ِمثل

كذا، لقصد املبالغة في نفي ذلك الفعل عنه، ألنه إذا انتفي عمن يماثله ويناسبه 

 كان نفيه عنه أولى.
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)واملجاز بالنقصان مثل قوله تعالى:) واسأل القرية(( أي أهل القرية، ويسمى  

ه أن يكون في املظَهر دليٌل على املحذوف،  هذا النوع
ُ
 إلاضمار، وشرط

َ
مجاز

.
ً
سأل لكونها جمادا

ُ
 كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن ألابنية ال ت

)واملجاز بالنقل( أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر ملناسبٍة بين معنى 

(، فإنه نقل إليه املنقول عنه واملنقول إليه، )كالغائط فيما يخرج من إلانسان 

عن معناه الحقيقي وهو املكان املطمئن من ألارض، ألن الذي يقض ى الحاجة 

 للستر، فسموا الفضلة التي تخرج من إلانسان باسم 
ً
يقصد ذلك املكان طلبا

املكان الذي يالزم ذلك، واشتهر ذلك حتى صار ال يتبادر في العرف من اللفظ إال 

 ذلك املعنى.

 يريد أن ينقّض(( أي يسقط، فشبه )واملجاز باالستعار 
ً
ة كقوله تعالى: )جدارا

ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفة الحي دون الجماد، فإن 

 إلارادة منه ممتنعة عادة.

 واملجاز املبني على التشبيه يسمى استعارة.

 

 ] باب ألامر[
 مر فقال:وملا انقض ى كالمه على أقسام الكالم أتبع ذلك بالكالم على ألا 

)وألامر استدعاء الفعل بالقول ملن هو دونه على سبيل الوجوب(، بأن ال يجوز 

 له الترك.

 فقوله: )استدعاء الفعل( يخرج به النهي ألنه استدعاء الترك.

 وقوله: )بالقول( يخرج به الطلب بابإشارة والكتابة والقرائن املفهمة.

، وقوله: )ملن هو دونه( يخرج به الطلب من املس
ً
اوي وألاعلى، فال يسمى ذلك أمرا

.
ً
، والثاني دعاء وسؤالا

ً
 بل يسمى ألاول التماسا

ز الترك.  وقوله: )على سبيل الوجوب( يخرج آلامر على سبيل الندب بأن يجّوِ

 به، وفيه خالف.
ً
 واقتض ى كالم املصنف أن املندوب ليس مأمورا

 )وصيغته( أي صيغة ألامر الدالة عليه )افعل(.
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 على ألامر بهيئته نحو: وليس امل
ً
راد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا

اضرب وأكرم واستخرج و )لينفق(، و)ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا 

 بالبيت العتيق(.

)وهي( أي صيغة ألامر )عند إلاطالق والتجرد عن القرينة( الصارفة عن الوجوب 

 وا الصالة(.)تحمل عليه( أي على الوجوب، نحو: )أقيم

)إال ما دل الدليل على أن املراد منه الندب( نحو: )فكاتبوهم إن علمتم فيهم 

( ألن املقام يقتض ى عدم الوجوب، فإن الكتابة من املعامالت.
ً
 خيرا

)أو إلاباحة( نحو: ?وإذا حللتم فاصطادوا?، فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب 

 ة والاصطياد.وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتاب

ا يدلُّ على التقييد بالتكرار أو باملرة )التكرار   )وال تقتض ي( صيغة ألامر العارية عمَّ

ة ضرورية؛ ألن ما قصد من تحصيل املأمور به  على الصحيح( وال املرة، لكن املرَّ

ال يتحقق إال بها، وألاصل براءة الذمة مما زاد عليها )إال ما دلَّ الدليل على قصد 

 ر( فيعمل به، كاألمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان.التكرا

 على علة محققة نحو: 
َ
ِهق واتفق القائلون بأنه ال يقتض ي التكرار على أنه إذا ُعلَّ

 إن زنى فاجلدوه، أنه يقتض ى التكرار.

)وال تقتض ى( صيغة ألامر )الفور(، يريد وال التراخي، إال بدليل فيهما، ألنَّ الغرض 

 ر اختصاص بالزمن ألاول والثاني.إيجاُد الفعل من غي

)وألامر بإيجاد الفعل أمر به وبما ال يتم( ذلك )الفعل إال به كاألمر بالصالة(  

 فإنه) أمر بالطهارة(، فإن الصالة ال تصح إال بالطهارة )املؤدية إليها(.

)وإذا فعل( بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به )يخرج املأمور عن العهدة( أي 

  مر ويتصف الفعل بابإجزاء.عهدة ألا 

وفي بعض النسخ: وإذا فعله املأمور يخرج عن العهدة ،  واملعنى أن املكلف إذا  

أمر بفعل ش يء ففعل ذلك الفعل املأمور به كما أمر به، فإنه يحكم بخروجه 

 عن عهدة ذلك ألامر، ويتصف الفعل بابإجزاء.
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 ()الذي يدخل في ألامر والنهي وما ال يدخل
 من يتناوله خطاب التكليف باألمر والنهي ومن ال هذه ت

ُ
رجمة معناها: بيان

 يتناوله.

 على أن من لم يدخل في خطاب التكليف ليس في حكم 
ً
وقال: )ما ال يدخل( تنبيها

 ذوى العقول.

)يدخل في خطاب هللا تعالى املؤمنون( املكلفون، وهم العاقلون البالغون غير 

 الساهين.

 ب الذكور بحكم التبع.ويدخل إلاناث في خطا

) و( أما) الساهي والصبي واملجنون( فهم )غير داخلين في الخطاب( النتفاء 

 التكليف عنهم، ألنَّ شرط الخطاب الفهم، وهم غير فاهمين للخطاب.

ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو، كقضاء ما فاته من 

بب ذلك وهو إلاتالف، ودخول الصالة، وضمان ما أتلفه من املال؛ لوجود س

 الوقت.

)والكفار مخاطبون بفروع الشريعة( على الصحيح )وبما ال تصح إال به وهو 

 
ً
  0إلاسالم( اتفاقا

 للقول وقوله:) 
ٌ
لقوله تعالى:) ما سلككم في سقر قالوا لم نك من املصلين(( حجة

 الصحيح.

ل إلاسالم وعدم وقيل: إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة لعدم صحتها منهم قب

 مؤاخذتهم بها بعده.

وأجيب بأن : فائدة خطابهم بها عقابهم عليها ، وعدم صحتها في  حال الكفر  

 لتوقفها على النية املتوقفة على إلاسالم.

  فيه.  
ً
 وأما عدم املؤاخذة  بها بعد إلاسالم ترغيبا

قه  )وألامر بالش يء نهي عن ضده(، بمعنى أن تعلق ألامر بالش يء هو عين
ُّ
تعل

 كان الضد، كضّدِ السكون الذي هو التحرك، أو أكثر 
ً
ه، واحدا ِ عن ضّدِ

ّ
بالكف

 كضد القيام الذي هو القعود والاتكاء والاستلقاء.

ق واحد بأمرين هما: فعل الش يء والكف عن ضده، فباعتبار 
ُّ
فالطلب له تعل

 ألاول هو أمر، وباعتبار الثاني هو نهي.
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 فواضح، وإن كان : إنه )أمر بضده(، )و النهي عن الش يء( قيل 
ً
فإن كان واحدا

 بواحد من غير تعيين.
ً
 كان أمرا

ً
  كثيرا

)والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب( على وزان 

 ماتقدم في ألامر.

 إال أنه يقال هنا: قوله: )استدعاء الترك( مخرج لألمر.

للنهي على سبيل الكراهة، بأن يجوز له  وقوله هنا: )على سبيل الوجوب( مخرٌج 

 الفعل.

 علو وال استعالء، إال أن النهي املطلق مقتٍض للفور والتكرار، 
ً
وال يعتبر فيه أيضا

فيجب الانتهاء في الحال، واستمرار الكف في جميع ألازمان، ألن الترك املطلق إنما 

 يصدق بذلك.

 )على فساد املنهي عن
ً
ه( سواء كان املنهي عنه عبادة )ويدل( النهي املطلق شرعا

 كالبيوع املنهي عنها.
ً
 كصوم يوم العيد أو عقدا

ا إذا اقترن به ما يقتض ى عدم الفساد كما في صور  واحترزنا بـ )املطلق( عمَّ

 البيوع املنهي عنها، وسقطت هذه املسألة من نسخة املحلي.

، )أو التهديد( نحو: )وترد صيغة ألامر واملراد به( أي باألمر )إلاباحة( كما تقدم

)اعملوا ما شئتم(، )أو التسوية( نحو: )اصبروا أوال تصبروا(، )أو التكوين( 

 نحو:) كونوا قردة خاسئين(.

 ]باب العام[
(، أي من غير حصر.

ً
 )وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا

 بالعطاء وعممت جميع الناس 
ً
 وعمرا

ً
وهو مأخوذ )من قوله: عممت زيدا

 شملتهم، ففي العام شمول. بالعطاء( أي

 )وألفاظه( أي صيغ العموم املوضوعة له )أربعة( أي أربعة أنواع: 

النوع ألاول: )الاسم الواحد املعرف باأللف والالم( التي ليست للعهد وال 

للحقيقة، فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو: )إن إلانسان لفي 

 خسر إال الذين آمنوا(.

وع الثاني )اسم الجمع(، أي الدال على جماعة )املعرف بالالم( التي )و( الن

 ليست للعهد نحو: )اقتلوا املشركين(.
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)و( النوع الثالث )ألاسماء املبهمة كمن فيمن يعقل( نحو: َمْن دخَل دارى فهو 

آمن، )وما فيما ال يعقل( نحو: َما جاءني قبلته، )وأي في الجميع( أي من يعقل 

نحو: أيُّ عبيدي جاءك فأحسن إليه، وأي ألاشياء أردته أعطيتك، ومن ال يعقل 

)وأين في املكان( نحو: أين تجلس أجلس، )ومتى في الزمان( نحو: متى تقم أقم، 

)وما في الاستفهام( نحو: ما عندك ? )و( في )الجزاء( أي املجازاة نحو: ما تفعل 

ْجَز به.
ُ
 ت

  وفي نسخة: )والخبر( بدل الجزاء نحو قولك:
َ

 ما علمت
ُ

بتاء املتكلم في -علمت

 ?-ألاول وتاء الخطاب في الثاني
َ

 ملن قال لك: ما علمت
ً
 ، جوابا

 )وغيره( أي غير ما ذكر، كالخبر على النسخة ألاولى والجزاء على النسخة الثانية.

ِكَراِت( أي الداخلة على النكرات، فإن بنيت النكرة 
َّ
)و( النوع الرابع )ال في الن

الفتح نحو: ال رجَل في الدار فهي نص في العموم، وإن لم تبن فهي معها على 

 ظاهرة في العموم نحو: ال رجٌل في الدار.

 )والعموم من صفات النطق( أي اللفظ، والنطق مصدر بمعنى منطوق به.

)وال يجوز دعوى العموم في غيره( أي في غير اللفظ )من الفعل وما يجرى مجراه( 

 أي مجرى الفعل.

كجمعه عليه الصالة والسالم بين الصالتين في السفر كما رواه البخاري،  فالفعل

فال يدل على عموم الجمع في السفر الطويل والقصير، فإنه إنما وقع في واحد 

 منهما.

والذي يجري مجرى الفعل كالقضايا املعينة، مثل قضائه صلى هللا عليه وسلم 

 
ً
، فال يعم كل جار الحتمال بالشفعة للجار، رواه النسائي عن الحسن مرسال

 خصوصية في ذلك الجار.

 ]باب الخاص[
 من 

ً
)والخاص يقابل العام( فيقال في تعريفه: هو ما ال يتناول شيئين فصاعدا

 غير حصر ، نحو: رجل ورجلين وثالثة رجال.

)والتخصيص تمييز بعض الجملة( أي إخراج بعض الجمل التي يتناولها اللفظ 

 ين من قوله تعالى: )فاقتلوا املشركين(.العام، كإخراج املعاهد

ُص  خّصِ
ُ
 املفهوم من التخصيص )ينقسم إلى: -بكسر الصاد-)وهو( أي امل
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 مع العام.
ً
 متصل( وهو ما ال يستقل بنفسه، بل يكون مذكورا

.
ً
 مع العام، بل يكون مفردا

ً
 )ومنفصل( وهو ما يستقل بنفسه وال يكون مذكورا

 ذكر املصنف: )فاملتصل( ثالثة أجزاء على ما

.
ً
 أحدها: )الاستثناء(، نحو: قام القوم إال زيدا

 )و( ثانيها )التقييد بالشرط(، نحو: أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم.

 )و( ثالثها )التقييد بالصفة(، نحو: أكرم بني تميم الفقهاء.

 ]تعريف الاستثناء[
لواله( أي لوال الاستثناء )والاستثناء( الحقيقي، أي املتصل هو: )إخراج ما  

 )لدخل في الكالم(، نحو املثال السابق.

 والاستثناء املتصل هو: ما يكون فيه املستثنى بعض املسثنى منه.

واحترزنا به عن املنفصل، وهو: ما ال يكون فيه املستثنى بعض املستثنى منه، 

، فليس من املخصصات وإن كان املصنف سيذك
ً
ره نحو: قام القوم إال حمارا

 على سبيل الاستطراد.

والبد في الاستثناء املنقطع أن يكون بين املستثنى واملستثنى منه مالبسة كما 

.
ً
 مثلنا، فال يقال: قام القوم إال ثعبانا

، فلو 
ً
)وإنما يصح( الاستثناء )بشرط أن يبقى من املستثنى منه ش يء( ولو واحدا

، فلو قال:
ً
له عليَّ عشرة إال تسعة صح  استغرق املستثنى منه لم يصح وكان لغوا

 ولزمه واحد، ولو قال: إال عشرة، لم يصح ولزمته العشرة.

 بالكالم( بالنطق أو في حكم 
ً
)ومن شرطه( أي الاستثناء )أن يكون متصال

 في العرف، 
ً
املتصل، فال يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما ال يعد فاصال

فلو قال: جاء القوم، ثم قال بعد فإن لم يتصل بالكالم املستثنى منه لم يصح، 

 لم يصح.
ً
 في العرف: إال زيدا

ً
 أن مض ى ما يعد فاصال

  
ً
)ويجوز تقديم  الاستثناء( أي املستثنى )على املستثنى منه(، نحو: ما قام إال زيدا

 أحٌد.

)ويجوز الاستثناء من الجنس( وهو املتصل املعدود في املخصصات املتصلة كما 

 املنقطع كما تقدم. تقدم، )ومن غيره( وهو 

 ]التخصيص بالشرط[
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)والشرط( وهو الثاني من املخصصات املتصلة، )يجوز أن يتأخر عن املشروط( 

املشروط( في اللفظ نحو: إن جاءوك  في اللفظ كما تقدم، )ويجوز أن يتقدم على

بني تميم فأكرمهم، وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على 

 .املشروط أو يقارنه

 ]التخصيص بالصفة[

)و( التقييد بالصفة، وهو الثالث من املخصصات املتصلة، يكون فيه )املقيد 

 )يحمل عليه املطلق( فيقيد بقيده ،) كالرقبة قيدت بابإيمان في 
ً
بالصفة( أصال

.
ً
 بعض املواضع( كما في كفارة الظهار، فيحمل املطلق على املقيد احتياطا

 ي من املخصص، أعنى املنفصل فقال:ثم شرع يتكلم عن القسم الثان

 ]التخصيص باملخصص املنفصل[

)ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب( نحو: )واملطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة 

قروء( الشامل ألوالت ألاحمال، فخص بقوله: )وأوالت ألاحمال أجلهن أن يضعن 

 حملهن(.

بر آحاد، )و( يجوز )تخصيص الكتاب بالسنة( سواء كانت متواترة أو خ 

كتخصيص قوله تعالى: )يوصيكم هللا في أوالدكم( آلاية الشامل للمولود الكافر 

 بحديث: )ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم(.

)و( يجوز )تخصيص السنة بالكتاب( كتخصيص حديث الصحيحين: )ال يقبل 

موا( وإن هللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ( ، بقوله: )فلم تجدوا ماء فتيم

 بعد نزول آلاية.
ً
 وردت السنة بالتيمم أيضا

)و( يجوز )تخصيص السنة بالسنة( كتخصيص حديث الصحيحين: )فيما 

 سقت السماء العشر(، بحديثهما: )ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(.

)و( يجوز )تخصيص النطق بالقياس، ونعنى بالنطق قول هللا تعالى وقول 

م( ألن القياس يستند إلى نص من كتاب هللا تعالى الرسول صلى هللا عليه وسل

 وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم فكان ذلك هو املخصص.

مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: )الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 

صَّ عمومه الشامل لألمة بقوله تعالى: )فعليهن نصف ما 
ُ
منهما مائة جلدة( ، خ

 بالعبد املقيس على ألامة.على املحصنات من ا
ً
 لعذاب(، وخص عمومه أيضا
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 ]باب املجمل واملبين[
ه املفصل.  ُه، وضدُّ

َ
يَء إذا َجَمْعت

َّ
 الش 

َ
ت

ْ
ْجَمل

َ
 )واملجمل( في اللغة: ِمْن أ

فتقر إلى البيان(، أي هو اللفظ الذي يتوقف فهم وفي الاصطالح هو: )ما ا

 املقصود منه على أمر خارج عنه: إما قرينة حال، أو لفظ آخر، أو دليل منفصل.

فاللفظ املشترك مجمل؛ ألنه يفتقر إلى ما يبين املراد من معنييه أو من معانيه، 

ْرء نحو قوله تعالى: )ثالثة قروء(  فإنه يحتمل ألاطهار والحيضات، الشتر 
ُ
اك الق

 بين الطهر والحيض.

 )والبيان إخراج الش يء من حيز إلاشكال إلى حيز التجلي( أي الظهور والوضوح.

 ]تعريف النص[
 .

ً
( في: رأيت زيدا

ً
( كـ) زيدا

ً
 )والنص ما ال يحتمل إال معنى واحدا

)وقيلما تأويله تنزيله( أي يفهم معناه بمجرد نزوله وال يحتاج إلى تأويله ، 

 صيام ثالثة أيام(.نحو:()ف

)وهو(أي النص ) مشتق من منصة العروس وهو الكرس ي( الذي تجلس عليه 

 لتظهر للناظرين. 

وفي قوله: )مشتق من منصة العروس( مسامحة؛ ألن املصدر ال يشتق من 

غيره على الصحيح، بل يشتق غيره منه، فاملنصة مشتقة من النص، فالنص 

على معناه كان ذلك في معنى رفعه على لغة الرفع، فإذا ظهرت داللة اللفظ 

غيره، فقوله: )مشتق من منصة العروس( لم يرد به الاشتقاق الاصطالحي، وإنما 

 أراد اشتراكهما في املادة.

والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر وهو ما دل على حكم شرعي من كتاب 

 أو سنة، 
ً
 أو ظاهرا

ً
 .سواء كانت داللته نصا

 

 املؤول[]تعريف الظاهر و 
 اليوم  

ُ
)والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من آلاخر(، كاألسد في نحو: رأيت

، فإنه ظاهر في الحيوان املفترس، ألنه املعنى الحقيقي، ومحتمل للرجل 
ً
أسدا

 الشجاع.



 21 

والظاهر في الحقيقة هو الاحتمال الراجح، فإن حمل اللفظ على الاحتمال 

، و 
ً
إنما يؤول بالدليل، كما قال: )ويؤول الظاهر املرجوح يسمى اللفظ مؤوال

بالدليل(، أي يحمل على الاحتمال املرجوح )ويسمى( حينئذ )الظاهر بالدليل( أي 

 
ً
كما في قوله تعالى: ﴿والسماء بنيناها بأيٍد﴾، فإن ظاهره جمع كما يسمى مؤوال

عقلي يد، وهو محال في حق هللا تعالى، فُصِرف عنه إلى معنى القوة بالدليل ال

  القاطع. 

 ]باب[)ألافعال( 

هذه ترجمة، واملراد بها بيان حكم أفعال الرسول صلى هللا عليه وسلم ولهذا قال 

 املصنف:

)فعل صاحب الشريعة( يعنى النبي صلى هللا عليه وسلم )ال يخلو: إما أن يكون 

 على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك(، والقربة والطاعة بمعنى واحد.

على وجه القربة والطاعة )فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على فإن كان 

الاختصاص(، كالوصال في الصوم، فإن الصحابة ملا أرادوا الوصال نهاهم صلى 

 هللا عليه وسلم عنه وقال: )لست كهيئتكم( متفق عليه.

)وإن لم يدل( دليل على الاختصاص به كالتهجد، )ال يخّص به ألن هللا تعالى 

 )لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة (، أي قدوة صالحة .يقول: 

 وإذا لم يختص ذلك الفعل به صلى هللا عليه وسلم فيعم ألامة جميعها.

ثم إن علم حكم ذلك الفعل من وجوب أو ندب فواضح، وإن لم يعلم حكمه 

)فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا( في حقه صلى هللا عليه وسلم وفي 

 ه ألاحوط،.حقنا؛ ألن

 )ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب( ألنه املحقق.

 )ومنهم من قال يتوقف عنه( لتعارض ألادلة في ذلك.

)فإن كان( فعل صاحب الشريعة صلى هللا عليه وسلم )على وجه غير القربة 

والطاعة( كالقيام والقعود وألاكل والشرب والنوم )فيحمل على إلاباحة في حقه 

 0وحقنا(
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 اب إلاقرار[]ب
)وإقرار صاحب الشريعة( صلى هللا عليه وسلم )على القول الصادر من أحد(  

 بحضرته )هو(، أي ذلك القول )قول صاحب الشريعة(، أي كقوله.

)وإقراره( أي صاحب الشريعة )على الفعل( الصادر من أحد بحضرته )كفعله(  

 أي صاحب الشريعة.

الوليد على أكل الضب، متفق عليه، كإقراره صلى هللا عليه وسلم خالد بن 

 وذلك ألنه صلى هللا عليه وسلم معصوم عن أن يقرَّ على منكر.

)وما فعل في وقته( أي زمنه صلى هللا عليه وسلم )في غير مجلسه وعلم به ولم 

 ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه(.

ال يأكل كعلمه صلى هللا عليه وسلم بحلف أبى بكر الصديق رض ي هللا عنه إنه 

، كما يؤخذ من حديث مسلم في 
ً
الطعام في وقت غيظه، ثم أكل ملا رأى ذلك خيرا

 ألاطعمة.

 ]باب النسخ[
)وأما النسخ فمعناه لغة إلازالة(، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته  

 ورفعته بانبساط ضوئها.

 وإلازالة والرفع بمعنى واحد.

 ي هذا الكتاب إذا نقلته(.)وقيل: معناه النقل، من قولهم: نسخت ما ف

)وحده( أي معناه الاصطالحي الشرعي: )هو الخطاب الدال على رفع الحكم  

الثابت بالخطاب املتقدم على وجه لواله(، أي لو الخطاب الثاني، )لكان( الحكم 

، مع تراخيه(، أي الخطاب الثاني )عنه(، أي الخطاب املتقدم.
ً
 )ثابتا

للناسخ، و يؤخذ منه حد النسخ بأنه: رفُع الحكِم  وهذا الذي ذكره رحمه هللا حٌد 

 مع تراخيه عنه.
ً
 الثابِت بخطاٍب متقدٍم، بخطاب آخر، لواله لكان ثابتا

ونعني )برفع الحكم( رفع تعلقه بفعل املكلف، فقولنا: )رفع الحكم( جنس يشمل 

 النسخ وغيره كما سيأتي بيانه.

كم الثابت بالبراءة ألاصلية، أي وقولنا: )الثابت بخطاب( فصل يخرج به رفع الح

 عدم التكليف بش يء، فإنه ليس بنسخ.

 وقولنا: )بخطاب آخر( فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون واملوت.
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ا  يَّ
َ
( فصل ثالث يخرج به ما لو كان الخطاب ُمغ

ً
وقولنا: )على وجه لواله لكان ثابتا

 بمعنى، وخرج الخطاب الثاني ببلوغ 
ً
الغاية أو زوال املعنى فإن ذلك بغايٍة أو ُمَعلال

 له، ألنه لو لم يرد الخطاب الثاني الدال على ذلك لم يكن الحكم 
ً
ال يكون نسخا

 لبلوغ الغاية وزوال العلة.
ً
 ثابتا

مثال ذلك: قوله تعالى:) يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم الجمعة 

ا بقضاء الجمعة، فال يقال: فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البيع( ، فتحريم البي يَّ
َ
ع ُمغ

إن قوله تعالى: )فإذا قضيت الصالة فانتشروا في ألارض وابتغوا من فضل هللا( 

 لألول، بل هو مبّين لغاية التحريم.
ٌ
 ناسخ

( ، فال يقال: إنه منسوخ 
ً
وكذا قوله تعالى: )وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما

 ألنَّ التحريم ألجل إلاحرام، وقد زال. بقوله تعالى: )وإذا حللتم فاصطادوا(،

 بالخطاب من صفة أو 
ً
وقولنا: )مع تراخيه( فصل رابع يخرج به ما كان متصال

.
ً
 شرط أو استثناء، فإنَّ ذلك تخصيص كما تقدم، وليس ذلك نسخا

 ]أنواع النسخ[

 رسِم آلاية في املصحف وتالوتها 
ُ
)ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم( أي يجوز نسخ

أنه قرآن، مع بقاء حكمها والتكليف به، نحو: آية الرجم وهي: )الشيخ على 

والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة(، قال عمر رض ي هللا عنه: إياكم أن تهلكوا 

عن آية الرجم، وذكرها، ثم قال: )فإنا قد قرأناها (، رواه مالك في املوطأ، قال 

 مالك: الشيخ والشيخة الثيب والثيبة.

 من هللا  ورواه غير 
ً
مالك بلفظ : )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكاال

 وهللا عزيز حكيم(، وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكره لفظها.

 واملراد بالثيب املحصن وضده البكر، وهللا أعلم.

)و( يجوز )نسخ الحكم وبقاء الرسم( نحو قوله تعالى )والذين يتوفون منكم 

 
ً
سخت باآلية التي ويذرون أزواجا

ُ
 إلى الحول غير إخراج( ن

ً
وصية ألزواجهم متاعا

(، وهو كثير.
ً
 قبلها، أعني قوله تعالى: )يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

( نحو حديث مسلم: )كان فيما أنزل عشر 
ً
)و( يجوز )نسخ الحكم والرسم معا

وبقى  رضعات معلومات ، فنسخن بخمس معلومات ( ، أي ثم نسخت تالوة ذلك

 حكمه كآية الشيخ والشيخة، قاله الشافعي وغيره ، وهللا أعلم.
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 )و( يجوز )النسخ إلى بدل( كما في نسخ استقبال بيت املقدس باستقبال الكعبة.

)وإلى غير بدل( كما في نسخ قوله تعالى: )إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 

 نجواكم صدقة(.

ا في نسخ التخيير بين صوم رمضان )و( يجوز النسخ )إلى ما هو أغلظ( كم

 والفدية بالطعام إلى تعيين الصوم.

)و( يجوز النسخ )إلى ما هو أخف(، كما في قوله تعالى :)إن يكن منكم عشرون 

 صابرون يغلبوا مائتين(.

 )ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب( كما في آيتي العدة وآيتي املصابرة.

ل بيت املقدس الثابت بالسنة )ونسخ السنة بالكتاب( كما في نسخ استقبا

 الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: )فوّل وجهك شطر املسجد الحرام(.

)ونسخ السنة بالسنة( كما في حديث مسلم: )كنت نهيتكم عن زيارة القبور 

فزوروها( ، ومراد املصنف بذلك ما عدا نسخ السنة املتواترة باآلحاد، فإنه 

 أن الصحيَح جوازه.سيصرح بعدم جوازه، ويأتي 

وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالسنة، ألنَّ كالمه آلاتي يقتض ي 

 أنه يجوز بالسنة املتواترة وال يجوز باآلحاد.

وقد اختلف في جواز ذلك ووقوعه، وقال في جمع الجوامع: "الصحيح أنه يجوز 

، ثم قال: نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة"، أي سواء كانت متواترة أو آح
ً
ادا

 "والحق أنه لم يقع إال باملتواترة".

وقال الشارح في شرحه لجمع الجوامع: "وقيل: وقع باآلحاد في حديث الترمذي 

وغيره )ال وصية لوارث( ، فإنه ناسخ لقوله تعالى: )كتب عليكم إذا حضر أحدكم 

 الوصية للوالدين وألاقربين(
ً
 0املوت إن ترك خيرا

ورقات: )وال يجوز نسخ الكتاب بالسنة(، ويريد غير ويوجد في بعض نسخ ال

ز تخصيص  املتواترة، بدليل ما سيأتي، واختار القول باملنع، وتقّدم أنه يجّوِ

 الكتاب بالسنة، فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ.

 )ويجوز نسخ املتواتر( من كتاب أو سنة )باملتواتر( منهما.
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، وال يجوز نسخ املتواتر( كالقرآن والسنة املتواترة )ونسخ آلاحاد باآلحاد وباملتواتر

م أن الصحيح الجواز، ألنَّ محلَّ النسخ  )باآلحاد(؛ ألنه دونه في القوة، وقد تقدَّ

 هو الحكم، والداللة عليه باملتواتر ظنية، فهو كاآلحاد، وهللا أعلم.

 

 ]باب التعارض والترجيح[
 ألادلة. )فصل( في بيان ما يفعل )في التعارض( بين 

 من النصين عرض لآلخر حين 
ً
يُء َيْعِرُض، كأنَّ كال

َّ
اُعٌل ِمْن: َعَرَض الش 

َ
ف

َ
وهو ت

 خالفه.

)إذا تعارض نطقان( أي نصان من قول هللا سبحانه وتعالى ومن قول رسوله 

صلى هللا عليه وسلم، أو أحدهما من قول هللا تعالى وآلاخر من قول رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم، )
ً
فال يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما

 من وجه(.
ً
 من وجه وخاصا

ً
 أوكل واحد منهما عاما

ً
 وآلاخر خاصا

)فإن كانا عامين: فإن أمكن الجمع بينهما جمع(، وذلك بأن يحمل كل منهما على 

، حال، إذ ال يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه؛ ألنَّ ذلك محاٌل 

 ألنه يفض ى إلى الجمع بين النقيضين.

مثاله حديث مسلم: )أال أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن 

يسألها( ، وحديث الصحيحين: )خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 

يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا( ، فُحِمَل ألاول على ما إذا كان 

.َمن له الش
ً
 هادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا كان عاملا

)وإن لم يمكن الجمع بينهما( أي بين النصين )يتوقف فيهما( عن العمل بهما )إن 

ٌح ألحدهما.  لم يعلم التاريخ(، أي إلى أن يظهر مرّجِ

مثاله قوله تعالى: )أو ما ملكت أيمانكم(، وقوله تعالى: )وأن تجمعوا بين 

ز جمَع ألاختين بملك اليمين، والثاني يحّرِم ذلك، فتوقف ألاختين(، فاأل  ول يجّوِ

فيهما عثمان رض ي هللا عنه ملا سئل عنهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ثم 

 حكم الفقهاء بالتحريم لدليل آخر، وهو أن ألاصل في ألابضاع التحريم.

ة الوفاة، وآيتي )فإن علم التاريخ فينسخ املتقدم باملتأخر( كما في آيتي عد

 املصابرة.
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 واملراد باملتأخر املتأخر في النزول ال في التالوة وهللا أعلم.

)وكذا إذا كانا( أي النصان )خاصين(، أي فإن أمكن الجمع بينهما جمع كما في 

حديث) أنه صلى هللا عليه وسلم توضأ وغسل رجليه( وهذا مشهور في 

املاء على قدميه وهما في النعلين( الصحيحين وغيرهما، وحديث) أنه توضأ ورش 

رواه النسائي والبيهقي وغيرهما، فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد ملا في 

 بعض الطرق: )أن هذا وضوء من لم يحدث(.

وقيل: املراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي، وفي حديث 

 الرش اللغوي وهو النظافة.

ما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح وإن لم يمكن الجمع بينه      

 ألحدهما.

مثاله ما جاء أنه صلى هللا عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي 

حائض، فقال: )ما فوق إلازار(، رواه أبو داود، وجاء أنه قال: )اصنعوا كل ش يء 

حت إلازار، إال النكاح( أي الوطء، رواه مسلم، ومن جملة ذلك الاستمتاع بما ت

، وبعضهم الحل؛ ألنه 
ً
فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا

 0ألاصل في املنكوحة

 وإن علم التاريخ نسخ املتقدم باملتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور.

 فيخصص العام بالخاص(، كحديث 
ً
 وآلاخر خاصا

ً
)وإن كان أحدهما عاما

عشر(، وحديثهما : )ليس فيما دون خمسة الصحيحين:) فيما سقت السماء ال

م أحدهما على   أو تقدَّ
ً
أوسق صدقة( ، فيخص ألاول بالثاني، سواء َوَرَدا معا

 آلاخر أو جهل التاريخ.

 من وجه فيخص عموم كل واحد منهما 
ً
 من وجه وخاصا

ً
)وإن كان أحدهما عاما

 بخصوص آلاخر( إن أمكن ذلك، وإال احتيج إلى التاريخ.

مكن فيه التخصيص حديث أبى داود وغيره: )إذا بلغ املاء قلتين فإنه ال مثال ما ي

ينجس( ، مع حديث ابن ماجه وغيره )املاء ال ينجسه ش يء إال ما غلب على ريحه 

وطعمه ولونه( ، فاألول خاص في القلتين عام في املتغير وغيره، والثاني خاص في 

 املتغير عام في القلتين وما دونهما.
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ألاول بخصوص الثاني، فيحكم بأن ماء القلتين ال ينجس فيخص عموم 

بالتغيير، وخص عموم الثاني بخصوص ألاول فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس 

 وإن لم يتغير.

ومثال ما ال يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص آلاخر حديث البخاري : 

لم نهي عن )من بدل دينه فاقتلوه( ، وحديث الصحيحين )أنه صلى هللا عليه وس

قتل النساء( ، فاألول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، والثاني خاص 

في النساء عام في الحربيات واملرتدات، فيتعارضان في املرتدة هل تقتل أم ال ? 

 فيطلب الترجيح.

وقد رجح بقاء عموم ألاول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث َوَرَد في قتل 

 م.املرتدة، وهللا أعل

 ]باب إلاجماع[
)وأما إلاجماع( فهو ثالث ألادلة الشرعية ألاربعة: أعني الكتاب والسنة وإلاجماع  

 والقياس.

 العزُم، كما في قوله تعالى: )فأجمعوا أمركم(.
ً
 وهو لغة

وأما في الاصطالح: )فهو اتفاق علماء العصر( من أمة محمد صلى هللا عليه 

 وسلم )على حكم الحادثة(.

 العوام معهم على املعروف.فال ُيعت
َ
 َبُر وفاق

.
ُ
َمان  والعصُر الزَّ

 )ونعنى بالعلماء الفقهاء(، يعنى املجتهدين، فال يعتبر موافقة ألاصوليين معهم.

)ونعنى بالحادثة الحادثة الشرعية( ألنها محل نظر الفقهاء، بخالف غير الشرعية 

 فإنها محل نظر علماء اللغة.
ً
 كاللغوية مثال

ذه ألامة حجة دون غيرها؛ لقوله صلى هللا عليه وسلم: )ال تجتمع )وإجماع ه

 أمتي على ضالله(( رواه الترمذي وغيره.

 )والشرع ورد بعصمة هذه ألامة( لهذا الحديث وغيره.

 )وإلاجماع حجة على العصر الثاني( ومن بعده.

)و( إلاجماع حجة )في أي عصر كان(، سواء كان في عصر الصحابة أوفي عصر 

 بعده.من 
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)وال يشترط( في حجية إلاجماع )انقراض العصر( بأن يموت أهله )على 

الصحيح(، لسكوت أدلة حجية إلاجماع عن ذلك، فلو اجتمع املجتهدون في عصر 

 على حكم لم يكن له وال لغيره مخالفته.

)فإن قلنا انقراض العصر شرط فيعتبر( في انعقاد إلاجماع )قول من ولد في  

صار من أهل الاجتهاد( فإن خالفهم، لم ينعقد إجماعهم السابق، حياتهم وتفقه و 

 )فلهم( على هذا القول )أن يرجعوا عن ذلك الحكم( الذي أجمعوا عليه.

وعلى القول الصحيح ال يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم وال يجوز 

 لهم الرجوع.

حكام: إنه حالل أو )وإلاجماع يصح بقولهم( أي بقول املجتهدين في حكم من ألا 

 حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك وهذا هو إلاجماع القولي.

 فَيُدلُّ فعلهم على جوازه وإال كانوا 
ً
 )بفعلهم(، فإن فعلوا فعال

ً
)و( يصح أيضا

 مجمعين على الضاللة، وقد تقدم أنهم معصومون من ذلك.

 )بقول البعض وبفعل البعض وانتشار  
ً
ذلك( القول أو )و( يصح إلاجماع أيضا

الفعل )وسكوت الباقين( من املجتهدين عنه مع علمهم به من غير إنكار، ويسمى 

 ذلك بابإجماع السكوتي.

وظاهر كالم املصنف أنه إجماع، وفيه خالف: فقيل: إنه إجماع، وقيل: إنه حجة 

 وليس بإجماع، وقيل: ليس بإجماع وال حجة.

 ]حكم قول الصحابي[
 وال على )وقول الواحد من الصح 

ً
ابة ليس بحجة على غيره( من الصحابة اتفاقا

 غيره من غير الصحابة )على القول الجديد(.

، لحديث: 1وفي القديم: هو حجة، وهو قول مالك رض ي هللا تعالى عنه

 .2﴿أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم﴾ رواه ابن ماجه

 عوا عليه.وذكر الواحد ال مفهوم له فإن الخالف جار فيما لم يجم

 )باب( يذكر فيه الكالم على ألاخبار
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وهكذا يوجد في بعض النسخ، وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب والاكتفاء 

 بقوله:

 ثم أقسامه.
ً
 )وأما ألاخبار( بفتح الهمزة، فهَي جمُع خبر، فيذكر تعريف الخبر أوال

نه خبر، )فالخبر ما يدخله الصدق والكذب(، بمعنى أنه محتمل لهما من حيث إ

 كقولك: قام زيد، فالصدق مطابقته للواقع، والكذب عدم مطابقته للواقع.

وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه بأمر خارجي، ألاول كخبر هللا تعالى وخبر رسوله 

 ،
ً
صلى هللا عليه وسلم، والثاني كقولك: الضدان يجتمعان الستحالة ذلك عقال

. فال يخرجه القطع بصدقه وال كذبه عن كونه
ً
 خبرا

 )والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر(.

)فاملتواتر( هو )ما يوجب العلم، وهو أن يروى جماعة ال يقع التواطؤ على 

الكذب عن مثلهم  وهكذا إلى أن ينتهي إلى املخبر عنه، فيكون في ألاصل عن 

 مشاهدة أو سماع ال عن اجتهاد(.

الى من النبي صلى هللا عليه وسلم، كابإخبار عن مشاهدة مكة، وسماع خبر هللا تع

 بخالف إلاخبار عن أمر مجتهد فيه كإخبار الفالسفة بقدم العالم.

)وآلاحاد( هو ما ال يبلغ إلى حد التواتر )هو الذي يوجب العمل( بمقتضاه )وال 

 يوجب العلم( الحتمال الخطأ فيه، ولو بالسهو والنسيان.

 (.)وينقسم( أي خبر آلاحاد )إلى مرسل ومسند

 )فاملسند ما اتصل إسناده( بأن ذكر في السند رواته كلهم.

 )واملرسل ما لم يتصل إسناده( بأن سقط بعض رواته من السند.

)فإن كان( املرسل )من مراسيل غير الصحابة( كأن يقول التابعي أومن بعده: 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )فليس ذلك( املرسل ) بحجة( عند 

، )إال مراسيل سعيد بن املسيب( الشافعي؛ ال 
ً
حتمال أن يكون الساقط مجروحا

بفتح املثناة التحتية وكسرها، وهو من كبار التابعين رض ي هللا عنهم، فإذا أسقط 

الصحابي وعزا ألاحاديث للنبي صلى هللا عليه وسلم فإن مراسيله حجة، )فإنها 

ي الذي أسقطه فتشت( أي فتش عنها )فوجدت مسانيد(، أي رواها له الصحاب

)عن النبي( صلى هللا عليه وسلم، وهو في الغالب صهره أبو زوجته، أي أبا هريرة 

 رض ي هللا عنه.
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 إال عن صحابي والصحابة 
ً
؛ ألنهم ال يروون غالبا

ٌ
ة وأما مراسيل الصحابة فحجَّ

كلهم عدول، فإذا قال الصحابي قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو 

 ه من صحابي آخر فله حكم املسند.محمول على أنه سمع

 ملن 
ً
(، ألنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن التابعين، خالفا

ً
وقولنا: )غالبا

 أنكر ذلك.

وهذا فيما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى هللا عليه وسلم، وأما إذا 

على لم يعلم ذلك وقال الصحابي: قال النبي صلى هللا عليه وسلم، فهو محموٌل 

ه سمعه منه صلى هللا عليه وسلم.
َّ
 أن

 إذا رواه بكلمة "عن"، فقال: حدثنا فالن عن 
َ

َعَن الحديث
ْ
)والعنعنة( مصَدُر َعن

فالن، و)تدخل على ألاسانيد( أي على ألاحاديث املسندة فال يخرجها عن حكم 

 التصال سنده في 
ً
إلاسناد إلى حكم إلارسال، فيكون الحديث املروي بها مسندا

.ا
ً
 لظاهر ال مرسال

)وإذا قرأ الشيخ( على الرواة وهم يسمعون فإنه )يجوز للراوي أن يقول حدثني( 

 فالن )أو أخبرني(.

)وإذا قرأ هو( أي الراوي )على الشيخ فيقول( الراوي: )أخبرني، وال يقول 

 حدثني(؛ ألنه لم يحدثه.

عالُم بالرواية عن ومنهم من أجاز ذلك، وعليه ُعْرف أهل الحديث؛ ألنَّ القصَد إلا 

 الشيخ.

 عليه، فال خالف في جواز ذلك وهللا 
ً
وهذا إذا أطلق، وأما إذا قال: حدثني قراءة

 أعلم.

)وإن أجازه الشيخ من غير قراءة( من الشيخ عليه وال منه على الشيخ )فيقول( 

ِهَم منه جواز الرواية بابإجازة وهو الصحيح
ُ
، الراوي: )أجازني أو أخبرني إجازة(، وف

 وهللا أعلم.
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 ]باب القياس[
 )وأما القياس( فهو الرابع من ألادلة الشرعية. 

وَب، وبمعنى التشبيه نحو قولهم: 
َّ
 الث

ُ
وهو في اللغة: بمعنى التقدير، نحو: ِقْست

اس املرء باملرء.
َ
 ُيق

 وأما في الاصطالح: )فهو رد الفرع إلى ألاصل بعلة تجمعهما في الحكم(.

 له في الحكم، كقياس ألارز  ومعنى رّدِ الفرع إلى
ً
 إليه ومساويا

ً
ه راجعا

ُ
ألاصل جعل

ة الجامعِة بينهما، وهي الاقتيات والادخار للقوت عند  ِ
ّ
على الُبر في الربا، للعل

 عند الشافعية.
ً
 املالكية، وكونه مطعوما

 ]أقسام القياس[

)وهو( أي القياس )ينقسم إلى ثالثة أقسام: إلى قياس عله، وقياس داللة، 

 وقياس شبه(.

)فقياس العلة( وهو القسم ألاول: )ما كانت العلة فيه موجبة للحكم( أي 

 تخلف الحكم عنها،
ً
 مقتضية له، بمعنى أنه ال يحسن عقال

كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع إلايذاء، فإنه ال يحسن في 

 العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف.

قسام القياس )قياس الداللة وهو الاستدالل بأحد )و( القسم الثاني من أ 

 النظيرين على آلاخر

 وهو أن تكون العلة دالة على الحكم وال تكون موجبة للحكم(، أي مقتضية له،

 كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه، بجامع أنه ماٌل ناٍمٍه.

 نيفة.ويجوز أن يقال: ال تجب في مال الصبي، كما قال أبو ح

)و( القسم الثالث من أقسام القياس )قياس الشبه، وهو الفرع املتردد بين 

.
ً
 أصلين(، فيلحق بأكثرهما شبها

ماِن بين إلانسان الحّر من حيث إنه آدمي،  ه متردٌد في الضَّ
َّ
كالعبد املقتول، فإن

 من الحر، بدليل أنه يباع
ً
 وبين البهيمة من حيث إنه مال، وهو باملال أكثر شبها

ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته، فيلحق به وتضمن قيمته 

 وإن زادت على دية الحر.

 )وال يصار إليه مع إمكان ما قبله( وهللا أعلم. 
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 ]أركان القياس[
ُم ألاْصِل املقيس عليه، ولكل 

ْ
 وُحك

ُ
ة

َّ
َهرُع وألاصُل والِعل

َ
: الف

ٌ
 القياِس أربعة

ُ
وأركان

 واحد منها شروط.

 لألصل( في ألامر الذي يجمع بينهما للحكم، )ومن 
ً
شرط الفرع أن يكون مناسبا

ِة ألاصل:
َّ
 الفرع مماثلة لعل

ُ
ة

َّ
 بأن تكون عل

 في عينها: كقياس النبيذ على الخمر لعلة إلاسكار،

أو في جنسها: كقياس وجوب القصاص في ألاطراف على القصاص في النفس 

 بجامع الجناية.

ن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى وقد يقال بأنه يستغنى ع

 ألاصل لعلة تجمعهما في الحكم.

 بدليل متفق عليه بين الخصمين(، 
ً
)ومن شرط ألاصل أن يكون( حكمه )ثابتا

ِة حكِمه ليكون القياس حجة على الخصم.
َّ
 بأن يتفقا على ِعل

 فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم ألاصل بدليٍل يقول به القايس.

رد في معلوالتها( بحيث كلما وجدت ألاوصاف املعبر بها 
َّ
)ومن شرط العلة أن تط

( بأن تصدق ألاوصاف املعبر بها 
ً
عنها في صورٍة، وجد الحكم، )فال تنتقض لفظا

عنها في صورة ال يوجد الحكم معها، )وال معنى( بأن يوجد املعنى املعلل به وال 

 
ً
 أو معنى فسد القياس.يوجد الحكم، فمتى انتقضت العلة لفظا

ل إنه قتُل عمٍد عدوان، فيجب به القصاص 
َّ
مثال ألاول: أن يقال في القتل بُمثق

د، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه ال يوجب القصاص مع  كالقتل باملحدَّ

 أنه قتل عمد عدوان.

ومثال الثاني أن يقال: تجب الزكاة في املواش ي لدفع حاجة الفقير، فيقال: 

 ذلك بوجود ذلك املعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر، وهللا أعلم. ينتقض

 لها )في النفي وإلاثبات(، أي 
ً
)ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة(، أي تابعا

 في الوجود والعدم.

 
ً
)فإن وجدت العلة وجد الحكم( وإن انتفت انتفى، وهذا إن كان الحكم معلال

علل بابإسكار، فمتى وجد إلاسكار وجد الحكم بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه م

 ومتى انتفي انتفى.
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ٍل فإنه ال يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء 
َ
 ِبِعل

ً
وأما إذا كان الحكم معلال

الحكم، كالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنى بعد إلاحصان وقتل النفس 

 املعصومة املماثلة وترك الصالة وغير ذلك وهللا أعلم.

 ريف العلة[]تع
)والعلة هي الجالبة للحكم(، أي الوصف املناسب لترتب الحكم عليه، كرفع 

 حاجة الفقير فإنه وصف مناسب بإيجاب الزكاة.

 )والحكم هو املجلوب للعلة( أي هو ألامر الذي يصح ترتبه على العلة.

ها، وملا فرغ من ذكر الدالئل الشرعية املتفق عليها شرع يذكر الدالئل املختلف في

 فمنها أن يقال: إن ألاصل في ألاشياء الحرمة أو إلاباحة فقال:

 

 ]فصل في الحظر وإلاباحة[
)وأما الحظر( أي الحرمة )وإلاباحة، فمن الناس من يقول: إن ألاشياء( بعد 

البعثة )على الحظر(، أي مستمرة على الحرمة؛ ألنها ألاصل فيها، )إال ما أباحته 

 الشريعة(.

 في الشريعة ما يدل على إلاباحة يتمسك باألصل( وهو الحظر.)فإن لم يوجد  

)ومن الناس من يقول بضده(، أي بضد هذا القول، )وهو أن ألاصل في ألاشياء( 

َمه.  بعد البعثة )أنها على إلاباحة إال ما حظره الشرع( أي حرَّ

والصحيح التفصيل: وهو أنَّ أصَل املضار التحريم، واملنافع الحل، قال هللا 

( ذكره في معرض الامتنان، وال يمتن إال 
ً
تعالى: )خلق لكم ما في ألارض جميعا

 بجائز.

وقال صلى هللا عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره: )ال ضرر وال ضرار( ، أي 

 في ديننا، أي ال يجوز ذلك.

وهذا حكم ألاشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق 

 تفاء الرسول املبين لألحكام.بش يء الن
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 ]فصل في الاستصحاب[
ومن ألادلة املختلف فيها الاستصحاب، وملا كان الاستصحاب له معنيان أحدهما 

 متفق على قبوله أشار إليه بقوله:

)ومعنى استصحاب الحال( الذي يحتج به  عند عدم الدليل الشرعي كما سيأتي 

د عدم الدليل الشرعي(، إذا لم )أن يستصحب ألاصل(، أي العدم ألاصلي )عن

 يجده املجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته.

 على وجوب صوم رجب فيقول: ال يجب؛ الستصحاب ألاصل، 
ً
كأن لم يجد دليال

 أي العدم ألاصلي.

وأما الاستصحاب باملعنى الثاني املختلف فيه وهو ثبوت أمر في الزمان الثاني 

 لكية والشافعية دون الحنفية.لثبوته في ألاول، فهو حجة عند املا

 وملا فرغ من ذكر ألادلة شرع في بيان الترجيح بينها فقال:

 ]فصل في ترتيب ألادلة[
)وأما ألادلة فيقدم الجلي منها على الخفي(، وذلك كالظاهر على املؤول، واللفظ  

 في معناه الحقيقي على معناه املجازى.

املتواتر على آلاحاد، إال أن يكون )واملوجب للعلم  علىاملوجب للظن(، فيقّدم 

 فيخصُّ به كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة.
ً
 ألاول عاما

ويقدم )النطق( أي النص من كتاب أو سنة )على القياس(، إال أن يكون النطق 

 فيخص بالقياس كما تقدم.
ً
 عاما

 )والقياس الجلي( كقياس العلة )على( القياس )الخفي( كقياس الشبه.

في النطق( من كتاب أو سنة )ما يغير ألاصل( أي العدم ألاصلي الذي  )فإن وجد

يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك ألاصل، 

 وكذا إن وجد إجماع أو قياس.

و)إال( أي وإن لم يوجد ش يء من ذلك )فيستصحب الحال( أي العدم ألاصلي 

 فيعمل به كما تقدم.

 

كالم عن ألادلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط املجتهد وملا فرغ من ال

 فقال:
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 ]فصل في الاجتهاد والتقليد[
  

ً
 خالفا

ً
 وفرعا

ً
 بالفقه أصال

ً
)ومن شرط املفتى( وهو املجتهد )أن يكون عاملا

.)
ً
 ومذهبا

مراده باألصل دالئل الفقه املذكورة في علم أصول الفقه، وفي إدخالها في الفقه 

 عبارته مسامحة. كما تقتضيه

ويحتمل أن يريد باألصل أمهات املسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها، 

لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إال أن يدخل ذلك في قوله كامل 

 ألادلة.

 ومراده بالفروع املسائل املدونة في كتب الفقه.

 ء.ومراده بالخالف املسائل املختلف فيها بين العلما

وباملذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على املجتهد املطلق، وإن حمل على 

 املجتهد املقيد فمراده باملذهب ما يستقر عليه رأي إمامه.

وفائدة معرفة الخالف ليذهب إلى قول منه، وال يخرج منه بإحداث قول آخر، 

 بإجماع من قبله، حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول.
ً
 ألن فيه خرقا

 )أن يكون كامل ألادلة في الاجتهاد(.
ً
 )و( من شرط املفتي أيضا

ويحتمل أن يريد بكمال ألادلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده، فيكون ما بعده 

 له، 
ً
، ويحتمل أن يريد بكمال ألادلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا

ً
 آخرا

ً
شرطا

 بما يحتاج إليه في استنباط ألاحكام( 
ً
من النحو والفقه أعني قوله: )عارفا

 ومعرفة الرجال الراوين للحديث، ليأخذ برواية املقبول منه دون املجروح.

وإذا أخذ ألاحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كاملوطأ 

ج إلى معرفة الرجال.
َ
 والبخاري ومسلم لم يحت

ذلك في اجتهاده  )وتفسير آلايات الواردة في ألاحكام وألاخبار الواردة فيها( ليوافق

 وال يخالفه.

واملراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك آلايات وفقه تلك ألاخبار دون معرفة 

 القصص.

 باألحاديث 
ً
 للقرآن وال آليات ألاحكام منه وال محيطا

ً
وال يشترط أن يكون حافظا

 وآلاثار الواردة في ألاحكام.
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عند أحد، فاملراد أن يكون  قال الشافعي رض ي هللا عنه: ال تجتمع السنن كلها

 
ً
 بجملة من ألاحاديث الواردة في ألاحكام املشهورة عند أهل العلم وعاملا

ً
عاملا

بفقهها، وال يشترط أن يعرف ألاحاديث الغريبة وال تفسير غريب الحديث، وإن 

.
ً
 كان معرفة ذلك تزيده تمكينا

ل الاجتهاد )ومن شروط املستفتى أن يكون من أهل التقليد(، أي ليس من أه

 لكونه لم يجتمع فيه شروطه، )فيقلد املفتي( أي املجتهد )في الفتوى(.

 وأشار بذلك إلى مسألتين:

 إحداهما: أنه ال يجوز تقليد كل أحد، بل إنما يقلد املجتهد إن وجده.

والثاني: أنه إنما يقلده في الفتوى، وال يقلده في ألافعال، فلو رأى الجاهُل العالَم 

 
ً
ه فعله ألمر لم يظهر له، أي  يفعل فعال

َّ
لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله، إذ لعل

 املقلد.

وُعِلَم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره كما نبه عليه 

 بقوله: )وليس للعالم( أي املجتهد )أن يقلد( غيره، لتمكنه من الاجتهاد.

 رها.)والتقليد قبول قول القائل بال حجة( يذك

)فعلى هذا قبول قول النبي صلى هللا عليه وسلم( فيما يذكره من ألاحكام )ال 

(، ألنه يجب ألاخذ بقوله فيما يذكره من ألاحكام، وإن لم يذكر دليل 
ً
يسمى تقليدا

ذلك الحكم، ألنه قد قام الدليل على قبول قوله، أعني املعجزة الدالة على 

 رسالته.

قول القائل وأنت ال تدرى من أين قاله( أي ال تعلم )ومنهم من قال التقليد قبول 

 مأخذ ذلك القول عند قائله.

)فإن قلنا: إن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يقول بالقياس( أي يجتهد وال 

(، الحتمال أن يكون قاله 
ً
يقتصر على الوحي )فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا

 عن اجتهاد.

يقول عن وحي لقوله تعالى: ?وما ينطق عن الهوى وإن قلنا: إنه ال يجتهد وإنما 

 بإسناده إلى الوحي.
ً
 إن هو إال وحى يوحى? فال يسمى قبول قوله تقليدا
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 ]تعريف الاجتهاد[
وملا ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله: )وأما 

من العلم  الاجتهاد فهو بذل الوسع( أي تمام الطاقة )في بلوغ الغرض( املقصود

لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في ألادلة الشرعية ليحصل الظن 

 بالحكم الشرعي.

)واملجتهد إن كان كامل ألادلة في الاجتهاد( الذي تقدم ذكره فهو املجتهد املطلق، 

 على 
ً
 زائدا

ً
ودونه مجتهد املذهب وهو املتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا

جتهد الفتوى وهو املجتهد املتبحر في مذهب إمامه نصوص إمامه، ودونه م

 املتمكن من تخريج ترجيح قول آخر.

فإن اجتهد كل واحد من هؤالء )في الفروع وأصاب فله أجران( أجر على اجتهاده 

 وأجر على إصابته.

)وإن اجتهد( في الفروع )وأخطأ فله أجر واحد( على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك، 

.وال إثم عليه لخطئ
ً
َر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وفاقا ّصِ

َ
 ه على الصحيح، إال أن ُيق

 على أنَّ 
ً
)ومنهم( أي من علمائنا )من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب(، بناءا

ِه َوَحّقِ من قلده ما أداه إليه اجتهاده. ِ
ّ
َم هللا في َحق

ْ
 ُحك

ائد الدينية )وال يجوز( أن يقال: )كل مجتهد في ألاصول الكالمية( أي العق 

)مصيب؛ ألن ذلك يؤدى إلى تصويب أهل الضاللة( من النصارى القائلين 

بالتثليث، )واملجوس( القائلين )باألصلين( للعالم النور والظلمة، )والكفار( في 

 نفيهم التوحيد وبعثة الرسل وامليعاد في آلاخرة.

ال العباد وكونه )وامللحدين( في نفيهم صفات هللا تعالى كالكالم وخلق هللا ألفع 

 في آلاخرة وغير ذلك.
ً
 مرئيا

 قوله صلى هللا عليه وسلم: 
ً
)ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا

)من اجتهد وأصاب له أجران ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد((، رواه الشيخان 

ولفظ البخاري: )إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد 

 0طأ فله أجر واحد(ثم أخ

)ووجه الدليل( من الحديث )أن النبي صلى هللا عليه وسلم خطأ املجتهد تارة 

 وصوبه أخرى(.
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وهذا ما يسره هللا سبحانه وتعالى في جمعه في شرح الورقات، جعل هللا ذلك 

 لوجهه الكريم، ونفع به في الحياة بعد املمات، إنه سميع قريب مجيب 
ً
خالصا

 الدعوات آمين.
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