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 رمحهما اهللا تعاىل آمني
  
  

 اجلزء األول
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .ٍد وآِلِهوالصلَاةُ والسلَام علَى سيِدنا محم .الْحمد ِللَِّه علَى أَفْضاِلِه     
     هادرم نيبيو لُّ أَلْفَاظَهحٍح يرش اِمِع ِمنوِع الْجمِلج ِمنيفَهتةُ الْماجِه حإلَي تدتا اشذَا مه , قِّقحيو

اِظِرينٍن ِللنسح ِدِئنيتبٍل ِللْمهٍه سجلَى وع لَاِئلَهد ررحيو اِئلَهسمِبِه آِمني اللَّه فَعن  . هِحمر فنصقَالَ الْم
أَي نِصفُك ِبجِميِع ِصفَاِتك إذْ الْحمد كَما قَالَ (نحمدك اللَّهم . ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم) اللَّه تعالَى

 ِمن ِصفَاِتِه تعالَى جِميلٌ وِرعايةُ جِميِعها أَبلَغُ ِفي الزمخشِري ِفي الْفَاِئِق الْوصف ِبالْجِميِل وكُلٌّ
ا ذَكَرِبم ادرِظيِم الْمعالت , لُهكَذَا قَوو دوجيس اربِد لَا الِْإخمالْح ادِبِه إجي ادرإذْ الْم " عرضنلِّي وصن "

رالضلَاِة والص ادِبِه إجي ادراِنالْمدوجيا سمهِبأَن اربِة الَ الِْإخا الَِّذي .اعوِمهلْزاِر مِة ِلِإظْهظَموِن الْعى ِبنأَتو
لَ ما تقَدم وقَا).وأَما ِبِنعمِة ربك فَحدثْ(هو ِنعمةٌ ِمن تعِظيِم اللَِّه لَه يتأَهب لَه الِْعلْم امِتثَالًا ِلقَوِلِه تعالَى 

وعدلَ عن الْحمِد ِللَِّه الصيغةَ الشاِئعةَ ِللْحمِد . دونَ نحمد اللَّه الْأَخصر ِمنه ِللتلَذُِّذ ِبِخطَاِب اللَِّه وِنداِئِه
حمِد ِمن الْخلِْق لَا الِْإعلَام ِبذَِلك الَِّذي هو ِمن إذْ الْقَصد ِبها الثَّناُء علَى اللَِّه تعالَى ِبأَنه ماِلك ِلجِميِع الْ

 ِلأَنه ثَناٌء ِبجِميِع الصفَاِت ِبِرعايِة ُ.جملَِة الْأَصِل ِفي الْقَصِد ِبالْخبِر ِمن الِْإعلَاِم ِبمضموِنِه إلَى ما قَالَه
مقَدا تِة كَملَِغيذَا ِب. الْأَبهفَاِت وِض الصعاُء ِببالثَّن ادرِبأَنْ ي اكنةُ هلَِغيإلَّا الْأَب اعرت ِإنْ لَما وهٍة ِمناِحدو

 الْجملَِة فَذَِلك الْبعض أَعم ِمن هِذِه الْواِحدِة ِلِصدِقِه ِبها وِبغيِرها الْكَِثري فَالثَّناُء ِبِه أَبلَغُ ِمن الثَّناِء ِفي
جمع ِنعمٍة ِبمعنى ) علَى ِنعٍم(نعم الثَّناُء ِبها ِمن حيثُ تفِْصيلُها أَوقَع ِفي النفِْس ِمن الثَّناِء ِبِه . أَيضا

هةٌ ِمنِظيمةٌ عكَِثري اتامعإن ِظيِم أَيعالتكِْثِري وِللت ِكرينالتاٍم وعاِر الْ: إنالِْإقْداِب وذَا الِْكتأِْليِف هِلت امِإلْه
وِإنما حِمد علَى النعِم أَي ِفي مقَابلَِتها لَا مطْلَقًا ِلأَنَّ الْأَولَ واِجب والثَّاِني ". نحمد" علَيِه وعلَى ِصلَةُ 



وبدنا ِب.مهأْنش وا هِبم معالن فصوِلِه وقَو)دمِذنُ الْحؤي ( اهلَيع)ااِدهِديا ) ِبازِتهادِبِزي ِلمعي أَي ; هِلأَن
متوقِّف علَى الِْإلْهاِم لَه والِْإقْداِر علَيِه وهما ِمن جملَِة النعِم، فَيقْتِضياِن الْحمد وهو مؤِذنٌ ِبالزيادِة 

وِإنْ تعدوا ِنعمةَ اللَِّه لَا " تِضيِة ِللْحمِد أَيضا وهلُم جرا فَلَا غَايةَ ِللنعِم حتى يوقَف ِبالْحمِد علَيها الْمقْ
 ي فَازدادت وزادت وازداد وزاد اللَّام مطَاِوعا زاد الْمتعدي تقُولُ زاد اللَّه النعم علَ" تحصوها 

ِمن الصلَاِة علَيِه الْمأْموِر ِبها وِهي الدعاُء ِبالصلَاِة أَي الرحمِة علَيِه أَخذًا ) ونصلِّي علَى نِبيك محمٍد(
إلَخ رواه "  قُولُوا اللَّهم صلِّ علَى محمٍد أَمرنا اللَّه نصلِّي علَيك فَكَيف نصلِّي علَيك قَالَ" ِمن حِديِث 

ِلمسفَم هرداِن إلَّا صخيا . الشضولٌ أَيسفَر ِبذَِلك ِليِغِه فَِإنْ أُِمربِبت رمؤي ِإنْ لَمِه وإلَي انٌ أُوِحيسإن ِبيالنو
كُني ِإنْ لَمِليِغِه وبِبت أُِمر ولٌ أَوسفَر ذَِلك فَِإنْ كَانَ لَه عوشكَي لَهقَب نِع مرِض شعِلب خسن أَو ابِكت لَه 

فَالنِبي أَعم ِمن الرسوِل علَيِهما وِفي ثَاِلٍث أَنهما ِبمعنى وهو معنى الرسوِل علَى الْأَوِل .أَيضا قَولَاِن
ِلأَنَّ ; ِلأَنَّ النِبي أَكْثَر اسِتعمالًا ولَفْظُه ِبالْهمِز ِمن النبِأ أَي الْخبِر ; ِر وقَالَ نِبيك دونَ رسوِلك الْمشهو

وِز ِبقَلِْب همهالْم فَّفخم هِقيلَ إن الْأَكْثَر وهٍز ومِبلَا هاللَِّه و نع ِبرخم ِبيلُ النالْأَص هِقيلَ إناًء وِتِه يزم
ومحمد . ِمن النبوِة ِبفَتِح النوِن وسكُوِن الْباِء أَي الرفْعِة ِلأَنَّ النِبي مرفُوع الرتبِة علَى غَيِرِه ِمن الْخلِْق

ِه نِبينا ِبِإلْهاٍم ِمن اللَِّه تعالَى تفَاؤلًا ِبأَنه يكْثُر حمد الْخلِْق علَم منقُولٌ ِمن اسِم مفْعوِل الْمضعِف سمي ِب
لَه ِلكَثْرِة ِخصاِلِه الْجِميلَِة كَما رِوي ِفي السيِر أَنه ِقيلَ ِلجدِه عبِد الْمطَِّلِب وقَد سماه ِفي ساِبِع ِولَادِتِه 

ِبيِه قَبلَها ِلم سميت ابنك محمدا ولَيس ِمن أَسماِء آباِئك ولَا قَوِمك قَالَ رجوت أَنْ يحمد ِفي ِلموِت أَ
لُطٍْف أَي دالُّها ِب) هاِدي الْأُمِة( .السماِء والْأَرِض وقَد حقَّق اللَّه رجاَءه كَما سبق ِفي ِعلِْمِه تعالَى

يعِني ِلِديِن الِْإسلَاِم الَِّذي هو تمكُّنه ِفي الْوصوِل ِبِه إلَى الرشاِد وهو ِضد الْغي كَأَنه نفْسه ) ِلرشاِدها(
هم ) وعلَى آِلِه (.سلَاِمأَي ِديِن الِْإ" وِإنك لَتهِدي إلَى ِصراٍط مستِقيٍم " وهذَا مأْخوذٌ ِمن قَوله تعالَى 

ِلأَنه ; كَما قَالَ الشاِفِعي رِضي اللَّه عنه أَقَاِربه الْمؤِمنونَ ِمن بِني هاِشٍم والْمطَِّلِب ابني عبِد مناٍف 
لْخمِس بينهم تاِركًا غَيرهم ِمن بِني عميِهم  صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَسم سهم ذَِوي الْقُربى وهو خمس ا

نوفَلَ وعبِد شمٍس مع سؤاِلِهم لَه رواه الْبخاِري وقَالَ  إنَّ هِذِه الصدقَاِت إنما ِهي أَوساخ الناِس وِإنها 
 رواه مسِلم وقَالَ  لَا أُِحلُّ لَكُم أَهلَ الْبيِت ِمن الصدقَاِت شيئًا ولَا ولَا ِلآِل محمٍد  لَا تِحلُّ ِلمحمٍد

غُسالَةَ الْأَيِدي إنَّ لَكُم ِفي خمِس الْخمِس ما يكِْفيكُم أَو يغِنيكُم أَي بلْ يغِنيكُم  رواه الطَّبراِني ِفي 
هو اسم ) وصحِبِه(استعملَه الْمصنف " كُم " والصِحيح جواز إضافَِتِه إلَى الضِمِري . معجِمِه الْكَِبِري

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهٍد صمحا مِدنيا ِبسِمنؤم عمتاج نأِْتي ميا سكَم وهو اِبيحى الصنعاِحِبِه ِبمٍع ِلصمج
 مهاِقيلَاةُ بلَ الصمشِلت ِضِهمعاِمِل ِلبلَى الْآِل الشع بحالص طَفعا(وم ( ٌةِفيةٌ ظَرِريدصم) تقَام

وسالطُّر ( ِر الطَّاِءٍس ِبكَسِطر عمج فحالص أَي)طُورالسِبِه ) و حرلَى الْكُلِّ صِء عزطِْف الْجع ِمن
أَي ِللْمعاِني الَِّتي يدلُّ علَيها ِباللَّفِْظ ويهتِدي ِبها ) ِلعيوِن الْأَلْفَاِظ(دلَالَِتِه علَى اللَّفِْظ الدالِّ علَى الْمعنى ِل



 الْكَِرمي ِبيوثُ ِبِه النعبالْم الِْعلْم ِهيِة واِصروِن الْبيِدي ِبالْعتها يكَم)اماِضهيب وِس ) قَامالطُّر أَي
الْمعنى نصلِّي مدةَ ِقياِم كُتِب الِْعلِْم الْمذْكُوِر ِقيام بياِضها وسواِدها . أَي سطُوِر الطُّروِس) وسواِدها(

نها كَما عِهد وِقيامهم إلَى الساعِة ِلحِديِث اللَّاِزميِن لَها وِقيامها ِبِقياِم أَهِل الِْعلِْم ِلأَخِذِهم إياه ِم
الصِحيحيِن ِبطُرٍق  لَا تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي ظَاِهِرين علَى الْحق حتى يأِْتي أَمر اللَِّه أَي الساعةُ  كَما 

 اِريخِق قَالَ الْبِض الطُّرعا ِفي بِبه حرِلِه  صِق ِبقَوِض الطُّرعِديِث ِفي باِء الْحِتدِلاب لُ الِْعلِْم أَيأَه مهو
من يِرد اللَّه ِبِه خيرا يفَقِّهه ِفي الديِن  وأَبد الصلَاِة ِبِقياِم كُتِب الِْعلِْم الْمذْكُوِر ِلأَنَّ ِكتابه هذَا الْمبدوَء 

ِبسكُوِن الضاِد ِبضبِط الْمصنِف أَي نخضع ) ونضرع(نه ِمن كُتِب ما يفْهم ِبِه ذَِلك الِْعلْم ِبما ِهي ِم
مواِنع أَي نسأَلُك غَايةَ السؤاِل ِمن الْخضوِع والذِّلَِّة أَنْ تمنع الْ) ِفي منِع الْمواِنِع(يا اللَّه ) إلَيك(ونِذلُّ 

 وقعت أَي عنماَء الَِّتي تيالْأَش اِل(أَيإكْم نع (اِبذَا الِْكته) .اِمِعوِع الْجماِق ) جيِة السا ِبقَِرينِريرحت
ع وأَشار ِبتسِميِتِه ِبذَِلك إلَى الَِّذي إكْمالُه ِلكَثْرِة اِلانِتفَاِع ِبِه ِفيما آملُه خيور كَِثريةٌ وعلَى كُلِّ خيٍر ماِن

جمِعِه كُلُّ مصنٍف جاِمٍع ِفيما هو ِفيِه فَضلًا عن كُلِّ مختصٍر يعِني مقَاِصد ذَِلك ِمن الْمساِئِل والِْخلَاِف 
ِمنهما فَذَكَره لنريكت ذَكَرها ِفي آِخِر الِْكتاِب ِفيها دونَ الدلَاِئِل وأَسماِء أَصحاِب الْأَقْواِل إلَّا يِسريا 

ِبِإفْراِد فَن وِفي نسخٍة ِبتثِْنيِتِه وِهي أَوضح أَي فَن أُصوِل الِْفقِْه أَو فَن أُصوِل ) الْآِتي ِمن فَن الْأُصوِل(
صالت ِمن هاِسبنا يِم ِبمتتخيِن الْمِر الدهِم كَشى إلَى اِلاسمسافَِة الْمإض كَذَا ِمن فَنو عوالن الْفَنِف وو

  . قُدم علَيِه ِرعايةً ِللسجِع) ِبالْقَواِعِد الْقَواِطِع(رمضانَ ويوِم الْخِميِس وِمن وما بعدها بيانٌ ِلقَوِلِه 
والِْعلْم ثَاِبت ِللَِّه . يةٌ كُلِّيةٌ يتعرف ِمنها أَحكَام جزِئياِتها نحو الْأَمر ِللْوجوِب حِقيقَةًوالْقَاِعدةُ قَِض     

 ِلملَابسِة الِْفعِل تعالَى والْقَاِطعةُ ِبمعنى الْمقْطُوِع ِبها كَِعيشٍة راِضيٍة ِمن إسناِد ما ِللْفَاِعِل إلَى الْمفْعوِل ِبِه
والْقَطْع ِبالْقَواِعِد الْقَطِْعيِة أَِدلَّتها الْمبينةُ ِفي محالِّها كَالْعقِْل الْمثِْبِت ِللِْعلِْم والْقُدرِة ِللَِّه . لَهما
ِإجماِع الصحابِة الْمثِْبِت ِلحجيِة الِْقياِس وكَ.والنصوِص والِْإجماِع الْمثِْبتِة ِللْبعِث والِْحساِب.تعالَى

 ِفي ِمثِْل ذَِلك والَِّذي ه اِقنيكُوِت الْبس عا ماِئعا شركَرتا مِبِهم مهِمن ِملَ كَِثريثُ عياِحِد حِر الْوبخو
 ِمن الْأُصوِل قَواِعد قَواِطع تغِليٍب فَِإنَّ ِمن أُصوِل الِْفقِْه ما وِفيما ذَكَره.ِمن الْأُصوِل الْعامِة ِوفَاق عادةً

لَيس ِبقَطِْعي كَحجيِة اِلاسِتصحاِب ومفْهوِم الْمخالَفَِة وِمن أُصوِل الديِن ما لَيس ِبقَاِعدٍة كَعِقيدِة أَنَّ 
سلَي هأَنو ودجوم أِْتياللَّهيا سِن.( ِبكَذَا ِمملَياطَِة ِبالْأَصالِْإح اِلِغ ِمنالْب ( والَِّذي ه نيوِليقُلْ الْأُصي لَم

ِبكَسِر الِْجيِم أَي بلُوغَ أَصحاِب اِلاجِتهاِد ) مبلَغَ ذَِوي الِْجد(الْأَصلُ إيثَارا  ِللتخِفيِف ِمن غَيِر إلْباٍس 
ِبضم الزاِي والْمد أَي ) ِمن زهاِء ِمائَِة مصنٍف(أَي الْجاِئي ) الْواِرِد(ِمن ِتلْك الِْإحاطَِة ) لتشِمِريوا(

 إثْر أَِلٍف زاِئدٍة قَدِرها تقِْريبا ِمن زهوته ِبكَذَا أَي حرزته حكَاه الصاغَاِني قُِلبت الْواو همزةً ِلتطَرِقها
ِبضم أَوِلِه أَي كُلَّ عطْشانَ إلَى ما هو ِفيِه ) يرِوي(حالٌ ِمن ضِمِري الْواِرِد ) منهلًا(كَما ِفي ِكساٍء 

)ِمرييأَ) و لَهأَه ارم ِفيِه ِمن وا هاِئٍع إلَى مكُلَّ ج ِبعشِني يعِلِه يِح أَوِبفَت اِم الَِّذي ِمنالطَّع ِة أَيِبالِْمري ماهت



 دوراٍء يم نيلُ عهنالْماِق ويِة الساِر ِبقَِرينِتصاِلاخ عِميِم معِن ِللتلَيالِْفع ولَيمعم ذَففَح ِبعشي هِصفَِتِه أَن
ماِء زاِع كَمبالِْإشاِء ووِبالِْإر فَهصوو هفَِإن مِوي(زروِع ) ياِل الْجمِتعاس ِمنانَ وعوالْج ِبعشيانَ وطْشالْع

والْعطَِش ِفي غَيِر معناهما الْمعروِف كَما هنا قَولُ الْعرِب جعت إلَى ِلقَاِئك أَي اشتقْت وعِطشت إلَى 
) ما ِفي شرحي علَى الْمختصِر(أَيضا ِبزبدِة أَي خلَاصِة )الْمِحيطُ(اِني ِلقَاِئك أَي اشتقْت حكَاه الصاغَ

ِبالتنِويِن ِبضبِط الْمصنِف ) مع مزِبٍد(ِللْبيضاِوي وناِهيك ِبكَثْرِة فَواِئِدِهما ) والِْمنهاج(ِلابِن الْحاِجِب 
) ِفي مقَدماِت(جمع الْجواِمِع  يعِني الْمعنى الْمقْصود ِمنه ) وينحِصر( .ك الزبدِة أَيضاعلَى ِتلْ) كَِثٍري(

 هِمنو مقَدى تنعاللَّاِزِم ِبم مقَد ِمن هِة ِمنمقَدتِة الْماعمِش ِللْجيِة الْجمقَداِل كَمِر الدِبكَس}لَا ت نيوا بمقَد
وِبفَتِحها علَى ِقلٍَّة كَمقَدمِة الرحِل ِفي لُغِة من قَدم الْمتعدي أَي ِفي أُموٍر متقَدمٍة أَو مقَدمٍة } يدي اللَِّه

علَى بقُِّفِه عوت عا ِفيِه مِتفَاِع ِبهوِد ِبالذَّاِت ِلِلانقْصلَى الْما عهثِْبتاِمِه إذْ يأَقْسكِْم وِريِف الْحعا كَتِضه
ِفي الْمقْصوِد ِبالذَّاِت خمسةٌ ِفي مباِحِث أَِدلَِّة ) وسبعِة كُتٍب(الْأُصوِلي تارةً وينِفيها أُخرى كَما سيأِْتي 
مالِْإجةُ ونالسو ابِة الِْكتسمِذِه الِْفقِْه الْخه نياِجيِح برالتِل وادعِفي الت اِدسالسلَالُ وِتداِلاسو اسالِْقيو اع

 قَلَِّدينكَاِم الْمأَحقِْليِد والت ِمن هعبتا يما ولُوِلهدا ِبماِبِط لَهاِد الرِتهِفي اِلاج اِبعالسا وِضهارعت دالْأَِدلَِّة ِعن
اوياِب الْفُتآد. هاِسبنا يِم ِبمتتخيِن الْموِل الدقِْليِد ِفي أُصأَلَِة التسِح ِبمتفْتِعلِْم الْكَلَاِم الْم ِه ِمنإلَي ما ضمو

  .ِمن خاِتمِة التصوِف
 

 الكالم يف املقدمات
     توِل الِْفقِْه ِليِريِف أُصعا ِبتهحتٍة ِفي افْتِصريلَى بكُونَ عةَ ِليالْكَِثري اِئلَهسِبطُ مضا يِبم هطَاِلب هروص

   :تطَلُِّبها إذْ لَو تطَلَّبها قَبلَ ضبِطها لَم يأْمن فَوات ما يرجيِه وضياع الْوقِْت ِفيما لَا يعِنيِه فَقَالَ
أَي الْفَن الْمسمى ِبهذَا اللَّقَِب الْمشِعر ِبمدِحِه ِبابِتناِء الِْفقِْه علَيِه إذْ الْأَصلُ ما يبتِني ) أُصولُ الِْفقِْه(     

 هرِه غَيلَيةُ(عاِليملَاِئلُ الِْفقِْه الِْإجِل ال) دِفعِي وهالنِر وطْلَِق الْأَمِة كَمنيعالْم رغَي اِس أَيالِْقياِع ومالِْإجو ِبين
واِلاسِتصحاِب الْمبحوِث عن أَوِلها ِبأَنه ِللْوجوِب حِقيقَةً والثَّاِني ِبأَنه ِللْحرمِة كَذَِلك الْباِقي ِبأَنها 

ِبِه ِفي الْكُت لَّقعتا يم عأِْتي ما يِمم ذَِلك رغَيو ججح وحِة نفِْصيِليلَاِئِل التِبالد جرِة فَخسموا {ِب الْخأَِقيم
وصلَاته صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي الْكَعبِة كَما أَخرجه الشيخاِن والِْإجماع } ولَا تقْربوا الزنا} {الصلَاةَ

ِن السِت اِلابلَى أَنْ ِلِبناِع عِتنِفي ام رلَى الْبِز عالْأُر اسِقيا وملَه اِصبثُ لَا عيلِْب حِت الصِبن عم سد
بيِع بعِضِه ِببعٍض إلَّا ِمثْلًا ِبِمثٍْل يدا ِبيٍد كَما رواه مسِلم واسِتصحاب الطَّهارِة ِلمن شك ِفي بقَاِئها 

  صولُ الِْفقِْه وِإنما يذْكَر بعضها ِفي كُتِبِه ِللتمِثيِل فَلَيست أُ



أَي معِرفَةُ دلَاِئِل الِْفقِْه الِْإجماِليِة ورجح الْمصنف الْأَولَ ِبأَنه ) ومعِرفَتها(أُصولُ الِْفقِْه  )وِقيلَ(     
غِوي إذْ الْأُصولُ لُغةً الْأَِدلَّةُ كَما ِفي تعِريِف جِميِعِهم الِْفقْه ِبالِْعلِْم ِبالْأَحكَاِم لَا أَقْرب إلَى الْمدلُوِل اللُّ
مةً الْفَهلُغ ا إذْ الِْفقْهفِْسهن .  

)     وِليالْأُصو (إلَى وبسنُء الْمرالْم ِبِه  أَي ِبسلْتالْم وِل أَيالْأُص)االْعِبه لَاِئل الِْفقِْه ) اِرفِبد أَي
ِبطُرِق ) و(يعِني الْمرجحاِت الْمذْكُوِر معظَمها ِفي الِْكتاِب الساِدِس ) وِبطُرِق اسِتفَادِتها(الِْإجماِليِة 

اِبِع ويعبر عنها ِبشروِط اِلاجِتهاِد يعِني ِصفَاِت الْمجتِهِد الْمذْكُورِة ِفي الِْكتاِب الس) مستِفيِدها(
 دِة ِعنفِْصيِليلَاِئِلِه التلَِة دمج ِه ِمنلَيلُّ عدا يم لَاِئلُ الِْفقِْه أَيد فَادتسا تِرفَِتهعِبم اِت أَيِجحرِبالْمو

 ِبالْمرِء يكُونُ مستِفيدا ِلِتلْك الدلَاِئِل أَي أَهلًا ِلاسِتفَادِتها تعارِضها وِبِصفَاِت الْمجتِهِد أَي ِبِقياِمها
فَيستِفيد الْأَحكَام ِمنها وِلتوقُِّف اسِتفَادِة الْأَحكَاِم ِمنها الَِّتي ِهي الِْفقْه علَى  ِبالْمرجحاِت
 علَى الْوجِه الساِبِق ذَكَروها ِفي تعِريِفي الْأُصوِل الْموضوِع ِلبياِن ما وِصفَات الْمجتِهِد.الْمرجحاِت

يتوقَّف علَيِه الِْفقْه ِمن أَِدلَِّتِه لَِكن الِْإجماِليةَ كَما تقَدم دونَ التفِْصيِليِة ِلكَثْرِتها ِجدا وِمن الْمرجحاِت 
ِفي ِصفَات ذْكَرا تمِإنوِل والْأُص ِمن تسا لَيهأَن ِمن ا قَالَهت ِلمِلما عكَم فنصا الْمقَطَهأَسِهِد وتجالْم 

يِف الْأُصوِلي كَِذكِْرِهم ِلأَنها طَِريق إلَيِه قَالَ وِذكْرها ِحينِئٍذ ِفي تعِر; كُتِبِه  ِلتوقُِّف معِرفَِتِه علَى معِرفَِتها 
ِفي تعِريِف الْفَِقيِه ما يتوقَّف علَيِه الِْفقْه ِمن شروِط اِلاجِتهاِد حيثُ قَالُوا الْفَِقيه الْمجتِهد وهو ذُو 

الُوا الْفَِقيه الْعاِلم ِبالْأَحكَاِم هذَا كَلَامه الدرجِة الْوسطَى عرِبيةً وأُصولًا إلَى آِخِر ِصفَاِت الْمجتِهِد وما قَ
الْمواِفق ِلظَاِهِر الْمتِن ِفي أَنَّ الْمرجحاِت وِصفَاِت الْمجتِهِد طَِريق ِللدلَاِئِل الِْإجماِليِة الَِّذي بنى علَيِه ما 

ها ِمن تعِريفَي الْأُصوِل وأَنت خِبري ِمما تقَدم ِبأَنها طَِريق ِللدلَاِئِل لَم يسبق إلَيِه كَما قَالَ ِمن إسقَاِط
 قُّفوِبأَنَّ ت ِفعدنم وهِة واِليماِت الِْإجِئيزِة جفِْصيِليِن التكَو ِه ِمنى إلَيرس كَأَنَّ ذَِلكِة وفِْصيِليالت

يِة علَى ما ذُِكر ِمن حيثُ تفِْصيلُها الْمِفيد ِللْأَحكَاِم علَى أَنَّ توقُّفَها علَى ِصفَاِت الْمجتِهِد ِمن التفِْصيِل
  . ذَِلك ِمن حيثُ حصولُها ِللْمرِء لَا معِرفَِتها

وِبالْجملَِة فَظَاِهر أَنَّ . ا حصولُها كَما تقَدم كُلُّ ذَِلكوالْمعتبر ِفي مسمى الْأُصوِلي معِرفَتها لَ     
معِرفَةَ الدلَاِئِل الِْإجماِليِة الْمذْكُورِة ِفي الْكُتِب الْخمسِة لَا تتوقَّف علَى معِرفَِة شيٍء ِمن الْمرجحاِت 

 لَها الِْكتاباِن الْباِقياِن ِلكَوِنها ِمن الْأُصوِل فَالصواب ما صنعوا ِمن ِذكِْرها وِصفَاِت الْمجتِهِد الْمعقُوِد
ِفي تعِريفَيِه كَأَنْ يقَالَ أُصولُ الِْفقِْه دلَاِئلُ الِْفقِْه الِْإجماِليةُ وطُرق اسِتفَادِة ومستِفيِد جزِئياِتها وِقيلَ 

عممقَدتالْم ملُها قَوأَمو  ذَِلك ِللِْعلِْم ِبِه ِمن وِليِريِف الْأُصعةَ إلَى تاجلَا حو ِرفَةُ ذَِلك :الْفَِقيه : ،ِهدتجالْم
قدصا يم أَي قداصانُ الْميِبِه ب ادراِد فَالْمِتهاِب اِلاجالْآِتي ِفي ِكت هكْسكَذَا عا وم وه ِه الْفَِقيهلَيع 

ِلأَنَّ مفْهومهما ; يصدق علَيِه الْمجتِهد والْعكْس لَا بيانُ الْمفْهوِم وِإنْ كَانَ هو الْأَصلُ ِفي التعِريِف 



اجِتهاِد فَما تقَدم ِمن أَنهم ما قَالُوا الْفَِقيه مختِلف ولَا حاجةَ إلَى ِذكِْرِه ِللِْعلِْم ِبِه ِمن تعِريفَي الِْفقِْه واِل
   .الْعاِلم ِبالْأَحكَاِم أَي إلَخ ِلذَِلك علَى أَنَّ بعضهم قَالَه تصِرحيا ِبما عِلم الِْتزاما

أَي الْمأْخوذَِة ِمن الشرِع الْمبعوِث ) الشرِعيِة(مِة أَي ِبجِميِع النسِب التا) والِْفقْه الِْعلْم ِبالْأَحكَاِم     (
 الْكَِرمي ِبيِة(ِبِه النِليمةٌ ) الْعاِجبوِء وضةَ ِفي الْويِرِه كَالِْعلِْم ِبأَنَّ النغَي أَو ٍل قَلِْبيمِة عِفيلِّقَِة ِبكَيعتالْم أَي

 رأَنَّ الِْوتو وبدنِب(مسكْتالْم ( الِْعلْم ذَِلك)ِةفِْصيِليا التأَِدلَِّته كَاِم ) ِمنِة ِللْأَحفِْصيِليالْأَِدلَِّة الت ِمن أَي
وِبقَيِد الشرِعيِة فَخرج ِبقَيِد الْأَحكَاِم الِْعلْم ِبغيِرها ِمن الذَّواِت والصفَاِت كَتصوِر الِْإنساِن والْبياِض 

 ِة الِْعلْمِد الِْعلِْميِبقَيِرقَةٌ وحم ارأَنَّ النِن وياِلاثْن فِنص اِحدِة كَالِْعلِْم ِبأَنَّ الْويالِْحسِة وقِْليكَاِم الْعِبالْأَح الِْعلْم
اِديِة كَالِْعلِْم ِبأَنَّ اللَّه واِحد وأَنه يرى ِفي الْآِخرِة وِبقَيِد الْمكْتسِب ِبالْأَحكَاِم الشرِعيِة الِْعلِْميِة أَي اِلاعِتقَ

ِعلْم اللَِّه وِجبِريلَ والنِبي ِبما ذُِكر وِبقَيِد التفِْصيِليِة الِْعلْم ِبذَِلك الْمكْتسِب ِللِْخلَاِفي ِمن الْمقْتضى 
النِة ِفي ويوِب النجثَلًا ِبوم هِمِه فَِعلْمصطَاِل خإب نع فَظَهحالْفَِقيِه ِلي ِمن ذُهأْخا يا مِت ِبِهمثْباِفي الْم

 عن الِْفقِْه هنا الْوضوِء ِلوجوِد الْمقْتِضي أَو ِبعدِم وجوِب الِْوتِر ِلوجوِد الناِفي لَيس ِمن الِْفقِْه وعبروا
ِلأَنه ظَن الْمجتِهِد ; ِبالِْعلِْم وِإنْ كَانَ ِلظَنيِة أَِدلَِّتِه ظَنا كَما سيأِْتي التعِبري ِبِه عنه ِفي ِكتاِب اِلاجِتهاِد 

اِم جِميعا لَا يناِفيِه قَولُ ماِلٍك ِمن أَكَاِبِر الْفُقَهاِء الَِّذي هو ِلقُوِتِه قَِريب ِمن الِْعلِْم وكَونُ الْمراِد ِبالْأَحكَ
ِلأَنه متهيئٌ ِللِْعلِْم ِبأَحكَاِمها ِبمعاودِة النظَِر، ; ِفي ِست وثَلَاِثني مسأَلَةً ِمن أَربِعني سِئلَ عنها لَا أَدِري 

ِل هذَا التهيِؤ شاِئع عرفًا يقَالُ فُلَانٌ يعلَم النحو ولَا يراد أَنَّ جِميع مساِئِلِه حاِضرةٌ وِإطْلَاق الِْعلِْم علَى ِمثْ
عمج اِحدو دةَ قَيِعيرالش كَامأَنَّ الْأَح ا ِقيلَ ِمنمو ئٌ ِلذَِلكيهتم هلْ إنفِْصيِل بلَى التع هدكِْم ِعنالْح 

الشرِعي الْمعرف ِبِخطَاِب اللَِّه الْآِتي فَِخلَاف الظَّاِهِر وِإنْ آلَ ما تقَدم ِفي شرِح كَوِنِهما قَيديِن كَما لَا 
  .يخفَى
)     كْمالْحو ( فِْيالنةً واراِت تِبالِْإثْب نيوِليالْأُص نيب فارعتى الْمرأُخ)اللَِّه ِخطَاب ( فِْسيالن هكَلَام أَي

أَي الْباِلِغ ) الْمتعلِّق ِبِفعِل الْمكَلَِّف(الْأَزِلي الْمسمى ِفي الْأَزِل ِخطَابا حِقيقَةً علَى الْأَصح كَما سيأِْتي 
وِدِه كَمجلَ وا قَبِوينعلُّقًا معاِقِل تا الْعا كَملَهقَب كْمثَِة إذْ لَا حعالْب دعوِدِه بجو دعا بِجيِزينتأِْتي ويا س

أَي ملْزم ما ِفيِه كُلْفَةٌ كَما يعلَم ِمما سيأِْتي فَتناولَ الِْفعلَ الْقَلِْبي ) ِمن حيثُ إنه مكَلَّف(سيأِْتي 
يره والْقَوِلي وغَيره والْكَف والْمكَلَّف الْواِحد كَالنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي خصاِئِصِه اِلاعِتقَاِدي وغَ

 الْجاِزِم والتخِيِري الْآِتيِة والْأَكْثَر ِمن الْواِحِد والْمتعلِّق ِبأَوجِه التعلُِّق الثَّلَاثَِة ِمن اِلاقِْتضاِء الْجاِزِم وغَيِر
ِلتناوِل حيِثيِة التكِْليِف ِللْأَِخرييِن ِمنها كَالْأَوِل الظَّاِهِر فَِإنه لَولَا وجود التكِْليِف لَم يوجدا أَلَا ترى إلَى 

م الِْخطَاب الْمذْكُور يدلُّ علَيِه الِْكتاب والسنةُ وغَيرهما، انِتفَاِئِهما قَبلَ الْبعثَِة كَانِتفَاِء التكِْليِف ثُ
 لُولَيداِت كَمادمالْجو كَلَِّفنياِت الْمذَوِصفَاِتِه وِبذَاِتِه و لِّقعتاللَِّه الْم كَلَِّف ِخطَابِل الْمِبِفع جرخو

}وإلَّا ه لَا إلَه اللَّه} {ٍءيكُلِّ ش اِلقخ} {اكُملَقْنخ لَقَدو} {َالالِْجب ريسن مويلُولُ } ودم هدعا بِبمو



فَِإنه متعلِّق ِبِفعِل الْمكَلَِّف ِمن حيثُ إنه } واَللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ{وما تعملُونَ ِمن قَوله تعالَى 
وق ِللَِّه تعالَى  ولَا ِخطَاب يتعلَّق ِبِفعِل غَيِر الْباِلِغ الْعاِقِل ووِلي الصِبي والْمجنوِن مخاطَب ِبأَداِء ما مخلُ

 ما أَتلَفَته حيثُ وجب ِفي ماِلِهما ِمنه كَالزكَاِة وضماِن الْمتلَِف كَما يخاطَب صاِحب الْبِهيمِة ِبضماِن
فَرطَ ِفي ِحفِْظها ِلتنزِل ِفعِلها ِفي هِذِه الْحالَِة منِزلَةَ ِفعِلِه وِصحةُ ِعبادِة الصِبي كَصلَاِتِه وصوِمِه الْمثَاِب 

 وه سا لَيهلَيع ;هادتعلْ ِلياِلِغ با كَالْبِبه ورأْمم هِلأَن لَّقعتلَا يو ذَِلك اَء اللَّهلُوِغِه إنْ شب دعا بكُهرتا فَلَا ي
الِْخطَاب ِبِفعِل كُلِّ باِلٍغ عاِقٍل كَما يعلَم ِمما سيأِْتي ِمن امِتناِع تكِْليِف الْغاِفِل والْملْجِأ والْمكْرِه 

  . لَى انِتفَاِء تكِْليِف الْباِلِغ الْعاِقِل ِفي بعِض أَحواِلِهويرِجع ذَِلك ِفي التحِقيِق إ
      هِمن لَهعج نمو فنصِه الْملَيى عشا مِف كَمارعتكِْم الْمالْح ِمن سِع الْآِتي فَلَيضالْو ا ِخطَابأَمو

ِفي الت اداِجِب زالْح ناب هارتا اخكَلَِّف كَمِل الْمِبِفع لِّقعتاللَِّه الْم فَقَالَ ِخطَاب ِخلُهدا ياِبِق مِريِف السع
لَِكنه لَا يشملُ ِمن الْوضِع ما متعلِّقُه غَير ِفعِل الْمكَلَِّف كَالزواِل سببا . ِباِلاقِْتضاِء أَو التخِيِري أَو الْوضِع

وِلز هاِسبنا يلٍّ ِبمحِفي كُلِّ م نيبيا وكَِثري اِزيجكَاِن الْمِللْم ِرِه ثَميكَغ فنصلَ الْممعتاسِر واِل الظُّه
لَا (جِل ذَِلك نقُولُ أَي ِمن هنا وهو أَنَّ الْحكْم ِخطَاب اللَِّه أَي ِمن أَ) وِمن ثَم(فَقَولُه هنا . كَما سيأِْتي
فَلَا حكْم ِللْعقِْل ِفي الْأَفْعاِل قَبلَ الْبعثَِة كَما سيِشري إلَى ذَِلك قَولُ الشاِرِح يتبعها حسنه ) حكْم إلَّا ِللَِّه

يا سٍء ِمميِبش ذَِلك ذُ إلَّا ِمنخؤلَا ي أَي لُهقَوو هحقُب ِن أَوسِضِه ِبالْحعب نِر عبعِزلَِة الْمتعالْم نأِْتي ع
  :والْقُبِح وِلما شاركَه ِفي التعِبِري ِبِهما عنه ما يحكُم ِبِه الْعقْلُ ِوفَاقًا بدأَ ِبِه تحِريرا ِلمحلِّ النزاِع فَقَالَ

    ) حالْقُبو نسالْح (ِءيِللش) ىنعِتِه: ِبمافَرنمِع وِة الطَّبلَاَءمم ( رِح الْمقُبلِْو وِن الْحسكَح)ى ) ونعِبم
وِبمعنى ترتِب (أَي يحكُم ِبِه الْعقْلُ اتفَاقًا ) عقِْلي(كَحسِن الِْعلِْم وقُبِح الْجهِل ) ِصفَِة الْكَماِل والنقِْص(

دِحالْم ( و)اِجلًاع الذَّم ( اِبالثَّوو)الِْعقَاِب آِجلًاو ( ِةِصيعِح الْمقُبِة وِن الطَّاعسكَح)ِعيرلَا ) ش أَي
ِفي )  ِللْمعتِزلَِةِخلَافًا(يحكُم ِبِه إلَّا الشرع الْمبعوثُ ِبِه الرسلُ أَي لَا يؤخذُ إلَّا ِمن ذَِلك ولَا يدرك إلَّا ِبِه 

 دِعن هحقُب أَو هنسا حهعبتٍة يدفْسم ٍة أَولَحصم ِل ِمنا ِفي الِْفعقْلُ ِلمِبِه الْع كُمحي أَي قِْليع هإن ِلِهمقَو
 وقُبِح الْكَِذِب الضار أَو ِبالنظَِر كَحسِن اللَِّه أَي يدِرك الْعقْلُ ذَِلك ِبالضرورِة كَحسِن الصدِق الناِفِع

الْكَِذِب الناِفِع وقُبِح الصدِق الضار وِقيلَ الْعكْس ويِجيُء الشرع مؤكِّدا ِلذَِلك أَو ِباسِتعانِة الشرِع ِفيما 
 ِمن رمضانَ وقُبِح صوِم أَوِل يوٍم ِمن شوالَ وقَولُه وكَغيِرِه خِفي علَى الْعقِْل كَحسِن الصوِم آِخر يوٍم

عقِْلي وشرِعي خبر مبتدٍأ محذُوٍف أَي كُلٌّ ِمنهما أَو ِكلَاهما وتركُه كَغيِرِه الْمدح والثَّواب ِللِْعلِْم 
ِهما الْأَنسِب كَما قَالَ ِبأُصوِل الْمعتِزلَِة فَِإنَّ الِْعقَاب ِعندهم لَا يتخلَّف ولَا يقْبلُ ِبِهما ِمن ِذكِْر مقَاِبِل

 ِلِإنعاِمِه وشكْر الْمنِعِم أَي وهو الثَّناُء علَى اللَِّه تعالَى(الزيادةَ، والثَّواب يقْبلُها وِإنْ لَم يتخلَّف أَيضا 
ِبالْخلِْق والرزِق والصحِة وغَيِرها ِبالْقَلِْب ِبأَنْ يعتِقد أَنه تعالَى وِليها أَو اللِّساِن ِبأَنْ يتحدثَ ِبها أَو غَيِرِه 

  .بلُغه دعوةُ نِبي لَا يأْثَم ِبترِكِه ِخلَافًا ِللْمعتِزلَِةفَمن لَم ت) واِجب ِبالشرِع لَا الْعقِْل(كَأَنْ يخضع لَه تعالَى 



)     كْملَا حو ( ودجوم)ِعرلَ الشِب ) قَبترت ِئٍذ ِمنِتفَاِء لَاِزِمِه ِحينِل ِلانسالر ٍد ِمنثَِة ِلأَحعالْب أَي
أَي ولَا مِثيِبني فَاستغنى عن ِذكِْر } وما كُنا معذَِّبني حتى نبعثَ رسولًا{لَى الثَّواِب والِْعقَاِب ِبقَوِلِه تعا

 وكِْم الَِّذي هِتفَاِء الْحانكِْليِف وى التنعِقيِق محِفي ت رأَظْه وذَاِب الَِّذي هالْع قَاِبِلِه ِمناِب ِبِذكِْر مالثَّو
 الِْخطَاب ِجيِزينالت لُّقعالت وهو هٍد ِمنِتفَاِء قَيِبان اِبقالس)رلْ الْأَمكِْم ) بوِد الْحجأْنُ ِفي والش أَي

قَبلَ الْبعثَِة أَي الشرِع أَشار ِبهذَا كَما قَالَ إلَى أَنه مراد من عبر ِمنا ِفي الْأَفْعاِل ) موقُوف إلَى وروِدِه(
ِبالْوقِْف فَلَيس مخاِلفًا ِلمن نفَى ِمنا الْحكْم ِفيها وبلْ هنا ِلِلانِتقَاِل ِمن غَرٍض إلَى آخر وِإنْ اشتملَ علَى 

وو لَهِتفَاِئِه قَبلَى انِملٌ عتشِع مرلَى الشكِْم عالْح قُّفوِل إذْ تالْأَوهدعب هودقْلَ. جِزلَةُ الْعتعالْم تكَّمحو (
ِفي الْأَفْعاِل قَبلَ الْبعثَِة فَما قَضى ِبِه ِفي شيٍء ِمنها ضروِري كَالتنفُِّس ِفي الْهواِء أَو اخِتياِري ِلخصوِصِه 

نِتفَاَءهما فَأَمر قَضاِئِه ِفيِه ظَاِهر وهو أَنَّ الضروِري مقْطُوع ِبأَنْ أَدرك ِفيِه مصلَحةً أَو مفْسدةً أَو ا
ِلأَنه إنْ اشتملَ علَى ; واِلاخِتياِري ِلخصوِصِه ينقَِسم إلَى الْأَقْساِم الْخمسِة الْحراِم وغَيِرِه . ِبِإباحِتِه

امرفَح  لُهٍة ِفعدفْسم اِن أَوسكَالِْإح وبدنفَم لُهٍة ِفعلَحصلَى مع ِل أَودكَالْع اِجبفَو كُهرت كَالظُّلِْم أَو 
احبٍة فَمدفْسم ٍة أَولَحصلَى مِملْ عتشي ِإنْ لَمو وهكْرفَم كُهرقِْض. (تي ا ) فَِإنْ لَمهٍض ِمنعقْلُ ِفي بالْع

صلَى ِلخِليِلِه عوِم دماِئِه ِفيِه ِلعِفي قَض ِلفتِة فَاخكَأَكِْل الْفَاِكه مقَدا تئًا ِمميِفيِه ش ِركدي وِصِه ِبأَنْ لَم
محظُور أَو مباح مع أَنه أَي لَا يدِري أَنه ) فَثَاِلثُها لَهم الْوقْف عن الْحظِْر والِْإباحِة(أَقْواٍل ذَكَرها ِبقَوِلِه 

ِلأَنه إما ممنوع ِمنه فَمحظُور أَو لَا فَمباح وهما الْقَولَاِن الْمطِْوياِن دِليلُ ; لَا يخلُو عن واِحٍد ِمنهما 
 الْعالَم أَعيانه ومناِفعه ِملْك ِللَِّه تعالَى ودِليلُ الِْإباحِة الْحظِْر أَنَّ الِْفعلَ تصرف ِفي ِملِْك اللَِّه ِبغيِر إذِْنِه إذْ

 هجوِة والِْحكْم نا عاِليخ ثًا أَيبا عملْقُهكَانَ خ لَه ِبحي لَم ِبِه فَلَو ِفعتنا يمو دبالْع لَقالَى خعت أَنَّ اللَّه
مهنقِْف عكٍْر الْوالْقَاِضي أَِبي ب نع قَلَها نِزلَِة إلَى متعِللْم أَي مِلِه لَهِبقَو ارأَشا وِهمِليلَيد ضارعا ت

أَفْعاِل قَبلَ الْباِقلَّاِني ِمن أَنَّ قَولَ بعِض فُقَهاِئنا أَي كَابِن أَِبي هريرةَ ِبالْحظِْر وبعِضِهم ِبالِْإباحِة ِفي الْ
الشرِع إنما هو ِلغفْلَِتِهم عن تشعِب ذَِلك عن أُصوِل الْمعتِزلَِة ِللِْعلِْم ِبأَنهم ما ابتغوا مقَاِصدهم وأَنَّ قَولَ 

 فْيِبِه ن هادرقِْف ما ِبالْوِفيه ِريعكَالْأَش ا أَيِتنِض أَِئمعبمقَدا تكَم ا أَيكِْم ِفيهالْح.  
أَما الْأَولُ وهو من لَا يدِري كَالناِئِم والساِهي فَِلأَنَّ ) والصواب امِتناع تكِْليِف الْغاِفِل والْملْجِأ     (

 ذَِلكِتثَالًا وانُ ِبِه اميِء الِْإتيكِْليِف ِبالشى التضقْتم ذَِلك لَمعاِفلُ لَا يالْغكِْليِف ِبِه ولَى الِْعلِْم ِبالتع قَّفوتي
فَيمتِنع تكِْليفُه وِإنْ وجب علَيِه بعد يقَظَِتِه ضمانُ ما أَتلَفَه ِمن الْماِل وقَضاُء ما فَاته ِمن الصلَاِة ِفي 

وِد سجاِن غَفْلَِتِه ِلومز لْقَى ِمنِه كَالْما أُلِْجئَ إلَيمع ةَ لَهوحدنلَا مِري ودي نم وها الثَّاِني وأَما وِبِهمب
أَو شاِهٍق علَى شخٍص يقْتلُه لَا مندوحةَ لَه عن الْوقُوِع علَيِه الْقَاِتِل لَه فَامِتناع تكِْليِفِه ِبالْملِْجِئ إلَيِه 

 لَى ذَِلكِتِه عرِم قُددِقيِضِه ِلعِبن ; ةَ لَهرلَا قُدقُوِع والْو ِنعتمم هِقيضنقُوِع والْو اِجبِه ولِْجئَ إلَيِلأَنَّ الْم
ِأ ِبنلْجالْماِفِل وكِْليِف الْغاِز توِقيلَ ِبجِنِع وتمالْماِجِب والْو اِحٍد ِمنلَى وا لَا عكِْليِف ِبماِز التولَى جاًء ع



يطَاق كَحمِل الْواِحِد الصخرةَ الْعِظيمةَ ورد ِبأَنَّ الْفَاِئدةَ ِفي التكِْليِف ِبما لَا يطَاق ِمن اِلاخِتياِر هلْ 
الْماِفِل وكِْليِف الْغةً ِفي تِفيتناِت ممقَدذُ ِفي الْمأْخِبِريِه يعِبت فنصالْم ارِه أَشدرذَا وِة هِإلَى ِحكَايِأ ولْج

وهو من لَا مندوحةَ لَه عما أُكِْره علَيِه إلَّا ِبالصبِر علَى ما أُكِْره ِبِه يمتِنع (وكَذَا الْمكْره ).  ِبالصواِب
لَيِه عكْرِبالْم كِْليفُهِقيِضِه تِبن ِحيِح(ِه أَولَى الصاِه لَا ) علَ ِللِْإكْرفَِإنَّ الِْفع ِتثَاِل ذَِلكلَى امِتِه عرِم قُددِلع

ه يمتِنع ِلمكَاِفِئِه فَِإن) علَى الْقَتِل(كَانَ مكْرها ) ولَو(يحصلُ ِبِه اِلامِتثَالُ ولَا يمِكن الِْإتيانُ معه ِبنِقيِضِه 
) ِلِإيثَاِرِه نفِْسِه(الَِّذي هو مجمع علَيِه ) وِإثْم الْقَاِتِل(تكِْليفُه حالَةَ الْقَتِل ِللِْإكْراِه ِبترِكِه ِلعدِم قُدرِتِه علَيِه 
ِه اُقْتلْ هذَا وِإلَّا قَتلْتك فَيأْثَم ِبالْقَتِل ِمن ِجهِة الِْإيثَاِر الْبقَاَء علَى مكَاِفِئِه الَِّذي خيره بينهما الْمكِْره ِبقَوِل

دونَ الِْإكْراِه وِقيلَ يجوز تكِْليف الْمكْرِه ِبما أُكِْره علَيِه أَو ِبنِقيِضِه ِلقُدرِتِه علَى امِتثَاِل ذَِلك ِبأَنْ يأِْتي 
 ِلداِعي الشرِع كَمن أُكِْره علَى أَداِء الزكَاِة فَنواها ِعند أَخِذها ِمنه أَو ِبنِقيِضِه صاِبرا علَى ِبالْمكْرِه علَيِه

هِمن عنتِر فَاممِب الْخرلَى شع أُكِْره نِه كَملَيع ربالص اِرعالش كَلِّفْهي ِإنْ لَمِبِه و ا أُكِْرهلَى ما عاِبرص 
الْعقُوبِة والْقَولُ الْأَولُ ِللْمعتِزلَِة والثَّاِني ِللْأَشاِعرِة ورجع إلَيِه الْمصنف آِخرا وِمن توِجيِهِهما يعلَم أَنه لَا 

  . ِخلَاف بينهما وأَنَّ التحِقيق مع الْأَوِل فَلْيتأَملْ
ِبمعنى أَنه إذَا وِجد ِبشروِط التكِْليِف يكُونُ مأْمورا ِبذَِلك ) ويتعلَّق الْأَمر ِبالْمعدوِم تعلُّقًا معنِويا  (   

ِفي نفِْيِهم التعِليق ) ِخلَافًا ِللْمعتِزلَِة(الْأَمِر النفِْسي الْأَزِلي لَا تعلُّقًا تنِجِيزيا ِبأَنْ يكُونَ حالَةَ عدِمِه مأْمورا 
 حلَى الْأَصِل عالْكَلَاِم ِفي الْأَز عونأِْتي تيسِر وكَالْأَم هرغَيو يهالنو فِْسيالن الْكَلَام ِفيِهما لَنضأَي ِوينعالْم

  .إلَى الْأَمِر وغَيِرِه
) اقِْتضاًء جاِزما(ِمن الْمكَلَِّف ِلشيِء ) الِْفعلُ(أَي طَلَب كَلَاِم اللَِّه النفِْسي ) تضى الِْخطَابفَِإنْ اقْ     (

 كُهرت زجي ِبأَنْ لَم)ابفَِإجي ( اابى إجيمسي ذَا الِْخطَابفَه أَي)أَو ( اًءاقِْتض)اِزٍمج رغَي (ت زوِبأَنْ ج كَهر
)ِدبفَن) .(أَو ( ىضاقْت)كرالت ( اًءٍء اقِْتضيِلش)ااِزمج ( لَهِفع زوجي ِبأَنْ لَم)ِرميحفَت.( )أَو ( راًء غَياقِْتض

مسِجد فَلَا إذَا دخلَ أَحدكُم الْ{ِبالشيِء كَالنهِي ِفي حِديِث الصِحيحيِن ) ِبنهٍي مخصوٍص(جاِزٍم 
ِفي أَعطَاِن الِْإِبِل فَِإنها خِلقَت ِمن {وِفي حِديِث ابِن ماجه وغَيِرِه } يجِلس حتى يصلِّي ركْعتيِن

اِطنييةٌ(} الشاهفَكَر (خلَا يةً واهى كَرمسوِص يصخِه ِبالْملَيلُولُ عدالْم فَالِْخطَاب أَي نع جر
الْمخصوِص دِليلُ الْمكْروِه إجماعا أَو ِقياسا ِلأَنه ِفي الْحِقيقَِة مستند الِْإجماِع أَو دِليلُ الْمِقيِس علَيِه 

فَِخلَاف (النهي عن ترِكِه ِبالشيِء فَِإنَّ الْأَمر ِبالشيِء يِفيد ) أَو ِبغيِر مخصوٍص(وذَِلك ِمن الْمخصوِص 
أَي فَالِْخطَاب الْمدلُولُ علَيِه ِبغيِر الْمخصوِص يسمى ِخلَاف الْأَولَى كَما يسمى متعلِّقُه ِبذَِلك ) الْأَولَى

أِْتي أَويا سِم كَموِبالص ررضتاِفٍر لَا يسلًا كَانَ كَِفطِْر مِمي ِفعِقس نيب قالْفَرى وحلَاِة الضِك صركًا كَترت 
الْمخصوِص وغَيِرِه أَنَّ الطَّلَب ِفي الْمطْلُوِب ِبالْمخصوِص أَشد ِمنه ِفي الْمطْلُوِب ِبغيِر الْمخصوِص 

اخِتلَاف ِفي وجوِد الْمخصوِص ِفيِه كَصوِم يوِم فَاِلاخِتلَاف ِفي شيٍء أَمكْروه هو أَم ِخلَاف الْأَولَى 



أَنه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نهى عن {عرفَةَ ِللْحاج ِخلَاف الْأَولَى وِقيلَ مكْروه ِلحِديِث أَِبي داود وغَيِرِه 
ِه ِعند أَهِل الْحِديِث وتقِْسيم ِخلَاِف الْأَولَى زاده الْمصنف علَى وأُِجيب ِبضعِف} صوِم يوِم عرفَةَ ِبعرفَةَ

الْأُصوِليني أَخذًا ِمن متأَخِري الْفُقَهاِء حيثُ قَابلُوا الْمكْروه ِبِخلَاِف الْأَولَى ِفي مساِئلَ عِديدٍة وفَرقُوا 
م الْحرميِن ِفي النهايِة ِبالنهِي الْمقْصوِد وغَيِر الْمقْصوِد وهو الْمستفَاد ِمن الْأَمِر وعدلَ بينهما وِمنهم إما

متقَدمونَ الْمصنف إلَى الْمخصوِص وغَيِر الْمخصوِص أَي الْعام نظَرا إلَى جِميِع الْأَواِمِر الندِبيِة وأَما الْ
فَيطِْلقُونَ الْمكْروه علَى ِذي النهِي الْمخصوِص وغَيِر الْمخصوِص وقَد يقُولُونَ ِفي الْأَوِل مكْروه كَراهةً 

أُصوِليني يقَالُ أَو غَير شِديدةً كَما يقَالُ ِفي ِقسِم الْمندوِب سنةٌ مؤكَّدةٌ وعلَى هذَا الَِّذي هو مبنى الْ
بين ِفعِل الشيِء وترِكِه فَِإباحةُ ِذكِْر التخِيِري سهو إذْ لَا ) التخِيري(اقْتضى الِْخطَاب ) أَو(. جاِزٍم فَكَراهةٌ

عطْفًا علَى اقْتضى وقَابلَ الِْفعلَ ِبالترِك نظَرا اقِْتضاَء ِفي الِْإباحِة والصواب أَو خير كَما ِفي الِْمنهاِج 
ِللْعرِف وِإلَّا فَالترك الْمقْتضى ِفي الْحِقيقَِة ِفعلٌ هو الْكَف كَما سيأِْتي أَنه لَا تكِْليف إلَّا ِبِفعٍل وأَنه ِفي 

ِي الْكَفهالن.  
)     درِإنْ وو (ِْء اليِن الشِبكَو فِْسيالن ِخطَاب)افَاِسدا وِحيحصا واِنعمطًا ورشا وببقِْسيِم ) سِللت اوالْو

وِهي ِفيِه أَجود ِمن أَو كَما قَالَه ابن ماِلٍك وحذْف ما قَدرته كَما عبر ِبِه الْمختصر أَي كَونُ شيٍء 
لْم ِبِه معنى مع ِرعايِة اِلاخِتصاِر ووصف النفِْسي ِبالْوروِد مجاز كَوصِف اللَّفِْظي ِبِه الشاِئع والشيُء الِْع

جا ِلوبباِل سوالزو دوِب الْحجا ِلوببا سنِلِه كَالزِفع رغَيكَلَِّف ولَ الْملُ ِفعاونتلَاِف يِإتِر ووِب الظُّه
 هِمن ِلياِء الْوأَداِلِه واِن ِفي مموِب الضجا ِلوببثَلًا سم ِبيالص)عضا ) فَوعضى ومسي ذَا الِْخطَابفَه أَي

ما يسمى الِْخطَاب الْمقْتضى أَو ويسمى ِخطَاب وضٍع أَيضا ِلأَنَّ متعلَّقَه ِبوضِع اللَِّه أَي ِبجعِلِه كَ
 مقَدا تكِْليٍف ِلمت ِخطَاب مقَدا تكَم فارعتالْم كْمالْح والَِّذي ه ريخا(الْمهوددفْت حرع قَدو ( أَي

ِخطَاِب الْو ِمنكِْليِف واِم ِخطَاِب التأَقْس اِت ِمنذْكُورالْم وددِضي حقْتالْم اِب الِْخطَابالِْإجي دِع فَحض
ِللِْفعِل اقِْتضاًء جاِزما وعلَى هذَا الِْقياِس وسيأِْتي حدود السبِب وغَيره ِمن أَقْساِم متعلِِّق ِخطَاِب الْوضِع 

اِفِع ِلِلاعاِنِع الداِمِع الْمِبالْج دالْح دكَذَا حو اِرجا خِفيه زيمِلأَنَّ الْم وددلَا ح ومسر ِرفا عاِض ِبأَنَّ مِتر
عن الْماِهيِة نعم يختصر فَيقَالُ الِْإجياب اقِْتضاُء الِْفعِل الْجاِزِم وعلَى هذَا الِْقياس وسيأِْتي حد الْأَمِر 

النِل واِء الِْفعا ِباقِْتضا ِبمنه هنع ربعفَالْم ِللْكَفِل وِضي ِللِْفعقْتِل الْماِن ِبالْقَودحا يكَم اِء الْكَفِباقِْتض يه
اكنهو كْمح ها إلَى أَننا هظَرِي نهالنِر وأِْتي ِبالْأَميا سِفيم هنع ربعالْم وِة هاحا الِْإبدعكَلَام هإلَى أَن  .  

أَي اسماِن ِلمعنى واِحٍد وهو كَما عِلم ِمن حد الِْإجياِب الِْفعلُ ) والْفَرض والْواِجب متراِدفَاِن      (
 هذَا الِْفعلُ إنْ ثَبت ِبدِليٍل قَطِْعي ِفي نفِْيِه ترادفَهما حيثُ قَالَ) ِخلَافًا ِلأَِبي حِنيفَةَ(الْمطْلُوب طَلَبا جاِزما 

} فَاقْرُءوا ما تيسر ِمن الْقُرآِن{كَالْقُرآِن فَهو الْفَرض كَِقراَءِة الْقُرآِن ِفي الصلَاِة الثَّاِبتِة ِلقَوِلِه تعالَى 
لَا {راَءِة الْفَاِتحِة ِفي الصلَاِة الثَّاِبتِة ِبحِديِث الصِحيحيِن وِبدِليٍل ظَني كَخبِر الْواِحِد فَهو الْواِجب كَِق



أَي ) وهو(فَيأْثَم ِبترِكها ولَا تفْسد ِبِه الصلَاةُ ِبِخلَاِف ترِك الِْقراَءِة } صلَاةَ ِلمن لَم يقْرأْ ِبفَاِتحِة الِْكتاِب
 الِْخلَاف)لَفِْظي (لْ أَيا هضى فَرمسا يكَم ِبقَطِْعي تا ثَبأَنَّ م اِصلُهِة إذْحِميسالتإلَى اللَّفِْظ و اِئدع 

 ضفَر ِض ِمنذًا ِللْفَرلَا أَخ هدا فَِعنضى فَرمسلْ يا هاِجبى ومسا يكَم يِبظَن تا ثَبما واِجبى ومسي
وما ثَبت ِبظَني ساِقٍط . معنى حزه أَي قَطَع بعضه، وِللْواِجِب ِمن وجب الشيُء وجبةً سقَطَالشيَء ِب

ن وِعندنا نعم أَخذًا ِمن فَرض الشيَء قَدره، ووجب الشيُء وجوبا ثَبت، وكُلٌّ ِم. ِمن ِقسِم الْمعلُوِم
 كرأَنَّ ت ِمن مقَدا تمالًا ومِتعاس ا أَكْثَرذُنأْخمو يظَن أَو ِبقَطِْعي تثْبأَنْ ي ِمن مالثَّاِبِت أَعِر وقَدالْم

فِْظي ِلأَنه أَمر ِفقِْهي  لَا مدخلَ الْفَاِتحِة ِمن الصلَاِة لَا يفِْسدها ِعنده أَي دوننا لَا يضر ِفي أَنَّ الِْخلَاف لَ
  . لَه ِفي التسِميِة الَِّتي الْكَلَام ِفيها

أَي أَسماٌء ِلمعنى واِحٍد وهو كَما عِلم ِمن ) والْمندوب والْمستحب والتطَوع والسنةُ متراِدفَةٌ     (
أَي الْقَاِضي الْحسين وغَيره ِفي ) ِخلَافًا ِلبعِض أَصحابنا(لِْفعلُ الْمطْلُوب طَلَبا غَير جاِزٍم حد الندِب ا

 أَو لَم تفِْهيِم ترادِفها حيثُ قَالُوا هذَا الِْفعلُ إنْ واظَب علَيِه النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَهو السنةُ
 اِرِه ِمنِتيانُ ِباخسالِْإن ِشئُهنا يم وهو لْهفْعي لَم أَو بحتسالْم وِن فَهيترم ةً أَورم لَهِه كَأَنْ فَعلَيع اِظبوي

أَي الِْخلَاف ) وهو(قْساِم الثَّلَاثَِة ِبلَا شك الْأَوراِد فَهو التطَوع ولَم يتعرضوا ِللْمندوِب ِلعموِمِه ِللْأَ
)لَفِْظي (أَي : ٍم ِمنى ِباسمسا ياِم الثَّلَاثَِة كَمالْأَقْس ا ِمنأَنَّ كُل اِصلُهِة إذْ حِميسالتإلَى اللَّفِْظ و اِئدع

غيِرِه ِمنها فَقَالَ الْبعض لَا إذْ السنةُ الطَِّريقَةُ والْعادةُ والْمستحب الْأَسماِء الثَّلَاثَِة كَما ذَكَر هلْ يسمى ِب
الْمحبوب والتطَوع الزيادةُ، والْأَكْثَر نعم ويصدق علَى كُلٍّ ِمن الْأَقْساِم الثَّلَاثَِة أَنه طَِريقَةٌ وعادةٌ ِفي 

يِن واِجِبالدلَى الْوع اِئدزاِرِع ِبطَلَِبِه وِللش وببحم .  
     )ِجبلَا يو ( وبدنالْم)وِعراِمِه ) ِبالشمإت كرتو كُهرت وزجي وبدنِلأَنَّ الْم هاممإت ِجبلَا ي ِفيِه أَي

ولَا تبِطلُوا {أَِبي حِنيفَةَ ِفي قَوِلِه ِبوجوِب إتماِمِه ِلقَوِلِه تعالَى الْمبِطِل ِلما فُِعلَ ِمنه تِرك لَه ِخلَافًا ِل
الَكُممِديِث } أَعِم ِبحوِفي الص وِرضعا ومهاؤقَض هِم ِمنوالصلَاِة واِم الصمِك إترِبت ِجبى يتح

رواه الترِمِذي وغَيره وقَالَ الْحاِكم صِحيح }  إنْ شاَء صام وِإنْ شاَء أَفْطَرالصاِئم الْمتطَوع أَِمري نفِْسِه{
ووجوب إتماِم (الِْإسناِد ويقَاس علَى الصوِم الصلَاةُ فَلَا تتناولُهما الْأَعمالُ ِفي الْآيِة جمعا بين الْأَِدلَِّة 

جالْح ( جالْح أَي فْلَهوِب ِلأَنَّ ندنالْم)ًةِضِه ِنيكَفَر ( أَي جوِل ِفي الْحخالد دا قَصمها ِفي كُلٍّ ِمنهفَِإن
ير النيِة والْكَفَّارِة أَي غَ) وغَيرهما(فَِإنها تِجب ِفي كُلٍّ ِمنهما ِبالِْجماِع الْمفِْسد لَه ) وكَفَّارةً(التلَبِس ِبِه 

 دعِفيِه ب ِضيالْم ِجبلْ ياِدِه بِبفَس هِمن وجرلُ الْخصحا لَا يمها ِمناِد فَِإنَّ كُلوِج ِبالْفَسرِتفَاِء الْخكَان
رضه سواٌء ِفيما ذَكَر فَالنيةُ ِفي نفِْل الصلَاِة فَساِدِه والْعمرةُ كَالْحج ِفيما ذَكَر وغَيرهما لَيس نفْلُه وفَ

والصوِم غَيِرها ِفي فَرِضِهما والْكَفَّارةُ ِفي فَرِض الصوِم ِبشرِطِه دونَ نفِْلِه ودونَ الصلَاِة مطْلَقًا وِبفَساِد 



هِمن وجرلُ الْخصحِم يوالصلَاِة ووِب ِفي الصدناِقي الْمب ا ِمنمهرةُ غَيرمالْعو جالْح قطْلَقًا فَفَارا مم
مقَدا تا ِفيمِضِهما ِلفَرِتِهماِبهشا ِلماِمِهمموِب تجو .  

بياِن ِجهِة الِْإضافَِة قَولُه كَذَا ِفي الْمستصفَى زاد الْمصنف ِل) والسبب ما يضاف الْحكْم إلَيِه     (
أَي غَير معرٍف لَه أَي مؤثٍِّر ِفيِه ) ِللْحكِْم أَو غَيره(معرف ) ِبِه ِمن حيثُ إنه(أَي ِلتعلُِّق الْحكِْم ) ِللتعلُِّق

أَي حيثُما أُطِْلقَت علَى شيٍء . أَقْوالُ الْآِتيةُ ِفي معنى الِْعلَِّةِبذَاِتِه أَو ِبِإذِْن اللَِّه تعالَى أَو باِعثٌ علَيِه الْ
معزو أَولُها ِلأَهِل الْحق وتعرض لَها هنا تنِبيها علَى أَنَّ الْمعبر عنه هنا ِبالسبِب هو الْمعبر عنه ِفي 

ِة كَالزنا ِلوجوِب الْجلِْد والزواِل ِلوجوِب الظُّهِر والِْإسكَاِر ِلحرمِة الْخمِر وِإضافَِة الْأَحكَاِم الِْقياِس ِبالِْعلَّ
ا يسمى الزوالُ إلَيها كَما يقَالُ يِجب الْجلْد ِبالزنا والظُّهر ِبالزواِل وتحرم الْخمر ِللِْإسكَاِر  ومن قَالَ لَ

 ا ذَِلكطُ ِفيهرتشا لَا يهأِْتي أَنيسِة ِفي الِْعلَِّة وباسناِط الْمِترإلَى اش ظَرِعلَّةً ن قِْتيِب الْوبالس ِمن هوحنو
لْمصنف ِبِه السبب هنا مبين ِلخاصِتِه وما ِبناًء علَى أَنها ِبمعنى الْمعرِف الَِّذي هو الْحق وما عرف ا

عرفَه ِبِه ِفي شرِح الْمختصِر كَالْآِمِدي ِمن الْوصِف الظَّاِهِر الْمنضِبِط الْمعرِف ِللْحكِْم مبين ِلمفْهوِمِه 
قَد تكُونُ .  ولَم يقَيد الْوصف ِبالْوجوِدي كَما ِفي الْماِنِع ِلأَنَّ الِْعلَّةَوالْقَيد الْأَِخري ِلِلاحِتراِز عن الْماِنِع

ِفي مبحِث الْمخصِص أَخره إلَى هناك ِلأَنَّ اللُّغِوي ِمن أَقْساِمِه ) والشرطُ يأِْتي(عدِميةً كَما سيأِْتي 
أَكِْرم رِبيعةَ إنْ جاُءوا أَي الْجاِئني ِمنهم ومساِئلُه الْآِتيةُ ِمن اِلاتصاِل وغَيِرِه لَا محلَّ مخصص كَما ِفي 

  .ِلِذكِْرها إلَّا هناك ثُم الشرِعي الْمناِسب هنا كَالطَّهارِة ِللصلَاِة والِْإحصاِن ِلوجوِب الرجِم
)     اِنعالْمو ( كِْمالْح اِنعم وهالِْإطْلَاِق و دِعن ادرالْم) فرعِبطُ الْمضنالْم الظَّاِهر وِديجالْو فصالْو

 فَِإنها وِهي  كَونُ الْقَاِتِل أَبا الْقَِتيِل) الِْقصاِص(باِب ) كَالْأُبوِة ِفي(أَي حكْم السبِب ) نِقيض الْحكِْم
ماِنعةٌ ِمن وجوِب الِْقصاص الْمسبِب عن الْقَتِل ِلِحكْمٍة وِهي أَنَّ الْأَب كَانَ سببا ِفي وجوِد ابِنِه فَلَا 

 صِحيح ِعند الْفُقَهاِء عدِمِه وِإطْلَاق الْوجوِدي علَى الْأُبوِة الَِّتي ِهي أَمر إضاِفي يكُونُ اِلابن سببا ِفي
وغَيِرِهم نظَرا إلَى أَنها لَيست عدم شيٍء وِإنْ قَالَ الْمتكَلِّمونَ الِْإضاِفيات أُمور اعِتباِريةٌ لَا وجوِديةٌ كَما 

ِب وبالس اِنعا ماِب أَماِخِر الِْكتِفي أَو هِحيحصأِْتي تيأِْتي ِفي سيا فَسِدِهما ِبأَحدقَيإلَّا م ذْكَرلَا يالِْعلَِّة و
  . مبحِث الِْعلَِّة

) ِذي الْوجهيِن(الِْفعِل ) موافَقَةُ(ِمن حيثُ ِهي الشاِملَةُ ِلِصحِة الِْعبادِة وِصحِة الْعقِْد ) والصحةُ(     
الْوجهاِن موافَقَةُ الشرِع ومخالَفَته أَي الِْفعِل الَِّذي يقَع تارةً مواِفقًا ِللشرِع و) الشرع(وقُوعا 

 ِلاسِتجماِعِه ما يعتبر ِفيِه شرعا وتارةً مخاِلفًا لَه ِلانِتفَاِء ذَِلك ِعبادةً كَانَ كَالصلَاِة أَو عقْدا كَالْبيِع
 اِلفَةً لَهخم تقَعو الَى إذْ لَوعِرفَِة اللَِّه تعِع كَمراِفقًا ِللشوإلَّا م قَعا لَا يِبِخلَاِف م عرافَقَِتِه الشوِة مِلِصح

الصحِة فَلَا يسمى هو صِحيحا أَيضا كَانَ الْواِقع جهلًا لَا معِرفَةً فَِإنَّ موافَقَته الشرع لَيست ِمن مسمى 
  . فَِصحةُ الِْعبادِة أَخذًا ِمما ذُِكر موافَقَةُ الِْعباداِت ذَاِت الْوجهيِن وقُوعا الشرع وِإنْ لَم تسِقطْ الْقَضاَء



ناؤها عنه ِبمعنى أَنْ لَا يحتاج إلَى ِفعِلها ثَاِنيا أَي إغْ) ِفي الِْعبادِة إسقَاطُ الْقَضاِء(الصحةُ ) وِقيلَ(     
 لَه نيبت ثُم رطَهتم هأَن ظَن نلَاِة ماَء كَصِقطْ الْقَضسي لَمو عرِن الشيهجٍة ذَاِت وادِعب ِمن افَقا وفَم

لَى الْأَوا عِحيحى صمسي ثُهدونَ الثَّاِني حقِْد(ِل دِة الْعِبِصحو ( عرالش هافَقَتوم مقَدا تذًا ِممأَخ الَِّتي ِهي
)هأَثَر بتركَاِح ) تاِع ِفي النتِتماِلاسِع ويِتفَاِع ِفي الْبكَِحلِّ اِلان لَه قْدالْع ِرعا شم وهقِْد والْع أَثَر أَي

ا لَا فَالصهناِشئٌ عن وفَه ِجدا وثُميح هى أَننعِبم فنصا ِقيلَ قَالَ الْمكَم هفْسِتيِب لَا نرأُ التشنةُ مح
ح ولَم يترتب علَيِه ِبمعنى أَنها حيثُما وِجدت نشأَ عنها حتى يِرد الْبيع قَبلَ انِقضاِء الِْخياِر فَِإنه صِحي

أَثَره وتوقُِّف الترتِب علَى انِقضاِء الِْخياِر الْماِنع ِمنه لَا يقْدح ِفي كَوِن الصحِة منشأَ الترتِب كَما لَا 
ع قُّفُهوكَاِة توِب الزجاِب ِلوصِة ِملِْك النِبيبِفي س حقْدِأ يدتبلَى الْمع ربالْخ مقُدِل وولَاِن الْحولَى ح

ِليتأَتى لَه اِلاخِتصار ِفيما يِليِهما والْأَصلُ وترتب أَثَِر الْعقِْد ِبِصحِتِه وِعند التقِْدِمي غُير الضِمري ِبالظَّاِهِر 
 ِجعرم مقَدتِلي كْسالْعِهولَيِمِري عالض.  

 )    و ( ِةِبِصح)ِةادالِْعب ( ااهنعاِجِح ِفي مِل الرلَى الْقَوع)ِدبعقُوِط التا ِفي سهتِكفَاي ا أَيهاؤزإج ( أَي
ا علَى الْقَوِل الْمرجوِح كَِصحِته) إسقَاطُ الْقَضاِء(إجزاؤها ) وِقيلَ(الطَّلَِب وِإنْ لَم يسقُطْ الْقَضاُء 

  فَالصحةُ منشأُ الِْإجزاِء علَى الْقَوِل الراِجِح ِفيِهما ومراِدفَةٌ ِللْمرجوِح ِفيِهما 
 الْعقِْد الْمشاِرِك ِمن واِجٍب ومندوٍب أَي ِبالِْعبادِة لَا يتجاوزها إلَى) ويختص الِْإجزاُء ِبالْمطْلُوِب(     

لَا يتجاوزه إلَى الْمندوِب كَالْعقِْد والْمعنى أَنَّ الِْإجزاِء لَا ) ِبالْواِجِب(يختص ) وِقيلَ(لَها ِفي الصحِة 
 الْواِجبةُ فَقَطْ ومنشأُ الِْخلَاِف حِديثُ ابِن يتِصف ِبِه الْعقْد وتتِصف ِبِه الِْعبادةُ الْواِجبةُ والْمندوبةُ وِقيلَ

فَاستعِملَ الِْإجزاِء ِفي الْأُضِحيةَ وِهي مندوبةٌ ِعندنا } أَربع لَا تجِزئ ِفي الْأَضاِحي{ماجه وغَيِرِه مثَلًا 
لَا تجِزئ {عماِلِه ِفي الْواِجِب اتفَاقًا حِديثُ الدارقُطِْني وغَيِرِه واِجبةٌ ِعند غَيِرنا كَأَِبي حِنيفَةَ وِمن اسِت

  } صلَاةٌ لَا يقْرأُ الرجلُ ِفيها ِبأُم الْقُرآِن
 الشرع وِقيلَ ِفي الِْعبادِة فَهو مخالَفَةُ الِْفعِل ِذي الْوجهيِن وقُوعا) الْبطْلَانُ(أَي الصحةَ ) ويقَاِبلُها      (

أَيضا ) الْفَساد(أَي الْبطْلَانُ الَِّذي عِلم أَنه مخالَفَةُ ِذي الْوجهيِن الشرع ) وهو(عدم إسقَاِطها الْقَضاَء 
 عرالش ا ذَكَرالَفَةُ مخا ممهِنيفَةَ(فَكُلٌّ ِمنِبأَنْ كَانَ )ِخلَافًا ِلأَِبي ح عرالش ا ذَكَرالَفَةُ مخِلِه مِفي قَو 

منِهيا عنه إنْ كَانت ِلكَوِن النهِي عنه ِلأَصِلِه فَِهي الْبطْلَانُ كَما ِفي الصلَاِة ِبدوِن بعِض الشروِط 
 الْبطُوِن ِمن الْأَِجنِة ِلانِعداِم ركٍْن ِمن الْبيِع أَي الْمِبيِع أَو والْأَركَاِن وكَما ِفي بيِع الْملَاِقيِح وِهي ما ِفي

 اِحيوِم الْأَضاِس ِبلُحافَِة اللَِّه ِللنِضي نِمِه عواِض ِبصرِر ِللِْإعحِم النوِم يوا ِفي صكَم ادالْفَس ِفِه فَِهيصِلو
ا ِفيِه وهعرالَِّتي ش ِض الِْملْكِبالْقَب ِفيديِبِه و أْثَمِة فَياديلَى الزاِلِه عِتمِن ِلاشيمهرِم ِبالدهرِع الديا ِفي بكَم

ِفطِْرِه وقَضاِئِه الْخِبيثَ ولَو نذَر صوم يوِم النحِر صح نذْره ِلأَنَّ الْمعِصيةَ ِفي ِفعِلِه دونَ نذِْرِه ويؤمر ِب
 فَقَد همزا الْتكَم موى الصأَد هذِْرِه ِلأَنِد نهع نع جرخ هامص لَوذِْر وِبالن ِفييِة وِصيعالْم نع لَّصختِلي



 يقُولَ والِْخلَاف لَفِْظي كَما قَالَ ِفي الْفَرِض اعتد ِبالْفَاِسِد أَما الْباِطلُ فَلَا يعتد ِبِه وفَات الْمصنف أَنْ
والْواِجِب إذْ حاِصلُه أَنَّ مخالَفَةَ ِذي الْوجهيِن ِللشرِع ِبالنهِي عنه ِلأَصِلِه كَما تسمى بطْلَانا هلْ تسمى 

  تسمى بطْلَانا فَِعنده وِعندنا نعم فَسادا أَو ِلوصِفِه كَما تسمى فَسادا هلْ 
واِجبا كَانَ أَو مندوبا وقَولُه ِفعلُ بعٍض ) والْأَداُء ِفعلُ بعٍض وِقيلَ كُلُّ ما دخلَ وقْته قَبلَ خروِجِه     (

اةً كَانَ أَو صوما أَو بعده ِفي الصلَاِة لَِكن ِبشرِط أَنْ يغِني عن ِفعِل الْبعِض الْآخِر ِفي الْوقِْت أَيضا صلَ
من أَدرك ركْعةً ِمن {يكُونَ الْمفْعولُ ِفيِه ِمنها ركْعةً كَما هو معلُوم ِمن محلِِّه ِلحِديِث الصِحيحيِن 

 بعض ِبلَا تنِويٍن ِلِإضافَِتِه إلَى ِمثِْل ما أُِضيف إلَيِه الْمعطُوف حِذف وقَولُه} الصلَاِة فَقَد أَدرك الصلَاةَ
ِمن كُلِّ ) والْمؤدى ما فُِعلَ(اخِتصارا كَقَوِلِهم ِنصف وربع ِدرهٍم وكَذَا قَولُه كُلٌّ ِفي تعِريِف الْقَضاِء 

ا عقِْتهِة ِفي وادالِْعب اٌء أَيأَد هدعبِفيِه و ِفيِه أَو ا فُِعلَ كُلُّهِلم قْتالْوِل ولَى الْأَوع هدعبِفيِه و ِن أَولَيلَى الْقَو
الضحى أَي موسعا كَزماِن الصلَواِت الْخمِس وسنِنها و) الزمانُ الْمقَدر لَه شرعا مطْلَقًا(ِللْمؤدى 

والِْعيِد أَو مضيقًا كَزماِن صوِم رمضانَ وأَياِم الِْبيِض فَما لَم يقَدر لَه زمانٌ ِفي الشرِع كَالنفِْل والنذِْر 
ا قَضاًء وِإنْ كَانَ الزمانُ ضروِريا الْمطْلَقَيِن وغَيِرِهما وِإنْ كَانَ فَوِريا كَالِْإمياِن لَا يسمى ِفعلُه أَداًء ولَ

  . ِلِفعِلِه
ِمن الزماِن الْمذْكُوِر مع ِفعِل بعِضِه )  ما خرج وقْت أَداِئِه- وِقيلَ بعِض -والْقَضاُء ِفعلُ كُلِّ      (

موص لَاةً كَانَ أَوا صضقِْت أَيوِج الْورخ دعِر با ِفي الْآخهولُ ِمنفْعِإنْ كَانَ الْملَاِة وِفي الص لَهقَب ا أَو
 عسا يقِْت مالْو ِمن ِقيب قَدوِن ونكَالْج هذْرالَ عز نا ِفيمِفيه مقَدتِديثُ الْمالْحو ةً فَأَكْثَركْعقِْت رالْو

 لَولَاةُ وِه الصلَيع ِجبةً فَتكْعاِء كَفَى را قَالَ ِفي الْأَدكَم هقْتاكًا(قَالَ ورِتداس ( ِلالِْفع ِبذَِلك)اِلم ( أَي
أَي ِلأَنْ يفْعلَ وجوبا أَو ندبا فَِإنَّ الصلَاةَ الْمندوبةَ تقْضى ِفي الْأَظْهِر ) سبق لَه مقْتضى ِللِْفعِل(ِلشيٍء 

لَيع قَاسيووبجِرِه وغَياِجِب وِن الْحِل ابقَو ِمن نسِضي أَحقْتم لُهفَقَو وبدنالْم موا الصه : لَو لَِكن
 رصأَخو حضِضي كَانَ أَوقْتِلِه مِلِفع قبا سطْلَقًا(قَالَ ِلملَاِة ) ماِء الصا ِفي قَضِك كَمردتسالْم ِمن أَي

ِل الْمى ِلِفعضقْتم قبس هفَِإن مواِئِض الصالْحلَاةَ واِئِم الصاِء النا ِفي قَضِرِه كَمغَي ِمن ذٍْر أَووكَِة ِبلَا عرت
لندِب ِفي حقِِّهما الصلَاِة والصوِم ِمن غَيِر الناِئِم والْحاِئِض لَا ِمنهما وِإنْ انعقَد سبب الْوجوِب أَو ا

ِلوجوِب الْقَضاِء علَيِهما أَو ندِبِه لَهما وخرج ِبقَيِد اِلاسِتدراِك إعادةُ الصلَاِة الْمؤداِة ِفي الْوقِْت بعده ِفي 
الْمتقَدِم اقْتصر علَى الْكُلِّ ِفي الْقَضاِء فَيضم إلَيِه جماعٍة مثَلًا ولَما أَطْلَق الْبعض ِفي تعِريِف الْأَداِء ِللِْعلِْم 

ما خرج ِبالْقَيِد ِمن أَنَّ ِفعلَ أَقَلَّ ِمن ركْعٍة ِفي الْوقِْت والْباِقي بعده قَضاٌء وِللْفَرِق بين هذَا وبين ِذي 
معظَِم أَفْعاِل الصلَاِة إذْ معظَم الْباِقي كَالتكِْريِر لَها فَجِعلَ ما بعد الْوقِْت تاِبعا الركْعِة أَنها تشتِملُ علَى 
 ِمن كُلِّ الِْعبادِة بعد خروِج وقِْتها علَى الْقَولَيِن أَو قَبلَه) والْمقِْضي الْمفْعولُ.  (لَها ِبِخلَاِف ما دونها

وبعده علَى الثَّاِني وِإنما عرف الْمصدر والْمفْعولَ الْمستغِني ِبأَحِدِهما قَاِئلًا ِفي الْمؤدى ما فُِعلَ، الَِّذي 



راِض علَيِه ِفي ذَِلك أَي صدر ِبِه ابن الْحاِجِب تعِريف الْأَداِء والْقَضاِء والِْإعادِة قَالَ إشارةً إلَى اِلاعِت
الْمحِوِج ِلتصِحيِحِه إلَى تأِْويِل الْمصدِر ِبالْمفْعوِل وِإنْ كَانَ إطْلَاقُه علَيِه شاِئعا وعدلَ ِفي الْمقِْضي عما 

ٍة إذْ لَامِبكَِلم أَي هِمن رصأَخ هوِل قَالَ ِلأَنفْعلَ إلَى الْمِفيِه فَع دعا فَلَا توِلهخدم ِء ِمنزِريِف كَالْجعالت 
كَِلمةً وزاد مسأَلَةَ الْبعِض علَى الْأُصوِليني ِفي تعِريفَي الْأَداِء والْقَضاِء جريا علَى ظَاِهِر كَلَاِم الْفُقَهاِء 

ِبِهما وِإنْ كَانَ وصفُها ِبِهما ِفي التحِقيِق الْملْحوِظ ِللْأُصوِليني ِبتبِعيِة الْواِصِفني ِلذَاِت الركْعِة ِفي الْوقِْت 
 هدعا بماِء وا ِبالْأَدهقِْت ِمنا ِفي الْوم فصفَو قَّقاِء حالْفُقَه ضعبكِْس، والْعا ِفيِه وقِْت ِلمالْو دعا بم

م يباِل ِبتبِعيِض الِْعبادِة ِفي الْوصِف ِبذَِلك الَِّذي فَر ِمنه غَيره وعلَى هذَا والْقَضاِء يأْثَم ِبالْقَضاِء ولَ
  . الْمصلِّي ِبالتأِْخِري وكَذَا علَى الْأَداِء نظَرا ِللتحِقيِق وِقيلَ لَا نظَرا ِللظَّاِهِر الْمستِنِد ِللْحِديِث

)     لُهةُ ِفعادالِْإعو ( اِء ثَاِنييلُ الشِفع اِد أَيعالْم أَي)اِءقِْت الْأَدِفي و ( لَه)لٍَللَا ) ِقيلَ ِلخ ِلِه أَوِفي ِفع
ِمن خلٍَل ِفي ِفعِلِه ) ِلعذٍْروِقيلَ (كَالصلَاِة مع النجاسِة أَو ِبدوِن الْفَاِتحِة سهوا  ِمن فَواِت شرٍط أَو ركٍْن

وِهي ِفي الْأَصِل الْمفْعولَةُ ِفي وقِْت ) فَالصلَاةُ الْمكَررةُ(أَو لَا أَو حصوِل فَِضيلٍَة لَم تكُن ِفي ِفعِلِه أَو لَا 
لَى الثَّاِني ِلحصوِل فَِضيلَِة الْجماعِة دونَ الْأَوِل ع) معادةٌ(الْأَداِء ِفي جماعٍة بعد اِلانِفراِد ِمن غَيِر خلٍَل 

 ربا عمِإناِجِب والْح ناب هحجرو هرغَيو اِزيالر امِبِه الِْإم مزالَِّذي ج ورهشالْم ولُ هالْأَولَِل وِتفَاِء الْخِلان
ِلاسِتعماِل الْفُقَهاِء الْأَوفَق لَه الثَّاِني ولَم يرجح الثَّاِني ِلتردِدِه ِفي شموِلِه ِلأَحِد الْمصنف ِفيِه ِبِقيلَ نظَرا 

 وى الَِّذي هرأُخ دعٍة باعماِء ِفي جقِْت الْأَدلَاِة ِفي وِل الصِفع ةَ ِمنادِه الِْإعلَيا أَطْلَقُوا عم يمِقس
م أَو عرأَو أَو لَماِم أَعِن الِْإمكَو ةُ ِبفَِضيلٍَة ِمنالثَّاِني تادز اِن أَمتاعمالْج توتِحيِح اسلَى الصع بحتس

 الثَّاِنيِة ِفيِه علَى الْجمِع أَكْثَر أَو الْمكَاِن أَشرف فَقَسم اسِتواَءها ِبحسِب الظَّاِهِر الْمحتِمِل ِلاشِتماِل
فَِضيلٍَة ِهي ِحكْمةُ اِلاسِتحباِب وِإنْ لَم يطَِّلع علَيها، قَد يقَالُ يعتبر احِتمالُه فَيتناولُه التعِريف وقَد يقَالُ 

ي وقِْت أَداِئها ثَاِنيا ِلعذٍْر أَو غَيِرِه، ثُم ظَاِهر كَلَاِم لَا فَلَا ويكُونُ التعِريف الشاِملُ ِحينِئٍذ ِفعلُ الِْعبادِة ِف
أَنَّ الِْإعادةَ ِقسم ِمن الْأَداِء وهو كَما قَالَ مصطَلَح الْأَكْثَِرين وِقيلَ إنها قَِسيم لَه كَما قَالَ ِفي .  الْمصنِف

  عت ِفي وقِْتها الْمعيِن ولَم تسبق ِبأَداٍء مختلٍّ فَأَداٌء وِإلَّا فَِإعادةٌ الِْمنهاِج الِْعبادةُ إنْ وقَ
)     ِعيرالش كْمالْحو ( ِعرالش وِذ ِمنأْخالْم ِمن أَي)ريغلَى ) إنْ تع ٍة لَهوبعص ِمن لُّقُهعثُ تيح ِمن

ِلعذٍْر مع ِقياِم السبِب (كَأَنْ تغير ِمن الْحرمِة ِللِْفعِل أَو الترِك إلَى الِْحلِّ لَه ) هولٍَةإلَى س(الْمكَلَِّف 
ِليكِْم الْأَصِللْح ( ذِْرِللْع هنلِِّف عختالْم)ٌةصخفَر ( ذْكُورلُ الْمهِه السإلَي ريغتالْم كْمفَالْح ى أَيمسي

) والسلَِم(الَِّذي هو ترك الِْإتماِم ِللْمساِفِر ) والْقَصِر(ِللْمضطَر ) كَأَكِْل الْميتِة(رخصةً وِهي لُغةً السهولَةُ 
ِبفَتِح الْياِء وضمها أَي ) وملَا يجِهده الص(ِفي رمضانَ ) وِفطِْر مساِفٍر(الَِّذي هو بيع موصوف ِفي الذِّمِة 

أَي الْقَصر، لَِكن ِفي سفٍَر ) ومندوبا(أَي أَكْلُ الْميتِة وِقيلَ هو مباح ) واِجبا(لَا يشق علَيِه مشقَّةً قَِويةً 
حم ِمن لُومعم وا ها كَماِعداٍم فَصلُغُ ثَلَاثَةَ أَيبِل أَِبي يقَو ا ِمنوجرلَى خأَو امما فَالِْإتهلُغبي لِِّه فَِإنْ لَم



حِنيفَةَ ِبوجوِبِه ومن قَالَ الْقَصر مكْروه كَالْماورِدي أَراد مكْروه كَراهةً غَير شِديدٍة وهو ِبمعنى ِخلَاِف 
أَي ِفطْر مساِفٍر لَا يجِهده الصوم فَِإنْ جِهده فَالِْفطْر أَولَى ) وِخلَاف الْأَولَى(لَم أَي الس) ومباحا(الْأَولَى 

وأَتى ِبهِذِه الْأَحواِل اللَّاِزمِة ِلبياِن أَقْساِم الرخصِة يعِني الرخصةُ كَِحلِّ الْمذْكُوراِت  ِمن وجوٍب وندٍب 
لَاِة والص يقْتولُ وخدِة وتيثُ ِفي الْمبا الْخهاببأَسةُ ومرالْح ِليا الْأَصهكْمحلَى والْأَو ِخلَافٍة واحِإب

ِر ِفي السرالْغِم ووالصةً واملَاِة توِب الصجِلو ببس هالِْفطِْر ِلأَنِر وِم ِفي الْقَصوالصالَ وةٌ حقَاِئم ِهيلَِم و
الِْحلِّ وأَعذَاره اِلاضِطرار ومشقَّةُ السفَِر والْحاجةُ إلَى ثَمِن الْغلَّاِت قَبلَ إدراِكها وسهولَةُ الْوجوِب ِفي 

 هِقيلَ إنا وقَاِئهفِْس ِفي بِض النرافَقَِتِه ِلغوِة ِلمتيأَكِْل الْم ِمنو وبجو هثُ إنيح ِتِه ِمنوبعةٌ ِلصِزميع
الرخصِة إباحةُ ترِك الْجماعِة ِفي الصلَاِة ِلمرٍض أَو نحِوِه وحكْمه الْأَصِلي الْكَراهةُ الصعبةُ ِبالنسبِة إلَى 

أَي ) وِإلَّا. ( وهو اِلانِفراد ِفيما يطْلَب ِفيِه اِلاجِتماع ِمن شعاِئِر الِْإسلَاِمالِْإباحِة وسببها قَاِئم حالَ الِْإباحِة
وِإنْ لَم يتغير الْحكْم كَما ِذكْر ِبأَنْ لَم يتغير أَصلًا كَوجوِب الصلَواِت الْخمِس أَو تغير إلَى صعوبٍة 

اِلاصِطياِد ِبالِْإحراِم بعد إباحِتِه قَبلَه أَو إلَى سهولٍَة لَا ِلعذٍْر كَِحلِّ ترِك الْوضوِء ِلصلَاٍة ثَاِنيٍة مثَلًا كَحرمِة 
لْحكِْم الْأَصِلي كَِإباحِة ِلمن يحِدثُ بعد حرمِتِه ِبمعنى أَنه ِخلَاف الْأَولَى أَو ِلعذٍْر لَا مع ِقياِم السبِب ِل

 ِلِمنيسا ِقلَّةُ الْمهببسِتِه ومرح دعاِل بالْكُفَّاِر ِفي الِْقت ِة ِمنرشِللْع ِلِمنيسالْم ثَلًا ِمناِحِد ماِت الْوِك ثَبرت
أَي فَالْحكْم ) فَعِزميةٌ( مشقَّةُ الثَّباِت الْمذْكُوِر لَما كَثُروا  ولَم تبق حالَ الِْإباحِة ِلكَثْرِتِهم ِحينِئٍذ وعذْرها

بعِه الصإلَي ريغتالْم ِر أَويغتالْم رغَي . هِلأَن ممصالْم دةً الْقَصلُغ ِهيةً وِزميى عمسي ذْكُورلُ الْمهالس أَو
ي قُِطع وحِتم صعب علَى الْمكَلَِّف أَو سهلَ وأُوِرد علَى التعِريفَيِن وجوب ترِك الصلَاِة عِزم أَمره أَ

 ضيِق فَِإنَّ الْحدِع الصنِبم ابجيِة وصخالر ِريفعِه تلَيع قدصيةٌ وِزميع هاِئِض فَِإنلَى الْحِم عوالصو
ِذي هو عذْر ِفي الترِك ماِنع ِمن الِْفعِل وِمن ماِنِعيِتِه نشأَ وجوب الترِك وتقِْسيم الْمصنِف كَالْبيضاِوي الَّ

ي الِْفعلَ الَِّذي هو متعلِّق وغَيِرِه الْحكْم إلَى الرخصِة والْعِزميِة أَقْرب إلَى اللُّغِة ِمن تقِْسيِم الِْإماِم الراِز
  . الْحكِْم إلَيِهما

أَي الْوصولُ ِبكُلْفٍَة ِبصِحيِح النظَِر ِفيِه إلَى مطْلُوٍب خبِري  ) يمِكن التوصلُ(أَي شيٌء ) والدِليلُ ما     (
ن شأِْنها أَنْ ينتِقلَ الذِّهن ِبها إلَى ذَِلك الْمطْلُوِب الْمسماِة وجه ِبأَنْ يكُونَ النظَر ِفيِه ِمن الِْجهِة الَِّتي ِم

الدلَالَِة والْخبِري ما يخبر ِبِه ومعنى الْوصوِل إلَيِه ِبما ذَكَر ِعلْمه أَو ظَنه فَالنظَر هنا الِْفكْر لَا ِبقَيِد 
لَى ِعلٍْم أَو ظَن كَما سيأِْتي حذَرا ِمن التكْراِر، والِْفكْر حركَةُ النفِْس ِفي الْمعقُولَاِت، وشِملَ الْمؤدي إ

لصلَاةَ ِلوجوِبها التعِريف الدِليلَ الْقَطِْعي كَالْعالَِم ِلوجوِد الصاِنِع والظَّني كَالناِر ِلوجوِد الدخاِن وأَِقيموا ا
 ِقلَ ِبِه إلَى ِتلْكتنأِْنِه أَنْ يش ا ِمنا ِممهِمن ِقلُهعا تفِْس ِفيمكَِة النرِبح ِذِه الْأَِدلَِّة أَيِحيِح ِفي هظَِر الصفَِبالن

أَمِر ِبالصلَاِة ِفي الثَّاِلِث تِصلُ إلَى ِتلْك الْمطْلُوباِت كَالْحدوِث ِفي الْأَوِل والِْإحراِق ِفي الثَّاِني والْ
 ِرقحٌء ميش ارالن ،اِنعص لَه الَمفَالْع اِنعص اِدٍث لَهكُلُّ حاِدثٌ وح الَمكَذَا الْعه بتراِت ِبأَنْ تطْلُوبالْم



موا الصلَاةَ أَمر ِبالصلَاِة وكُلُّ أَمٍر ِبشيٍء ِلوجوِبِه حِقيقَةٌ وكُلُّ محِرٍق لَه دخانٌ فَالنار لَها دخانٌ، أَِقي
وقَالَ يمِكن التوصلُ دونَ يتوصلُ ِلأَنَّ الشيَء يكُونُ دِليلًا وِإنْ لَم ينظَر ِفيِه . فَالْأَمر ِبالصلَاِة ِلوجوِبها

ِبِه  وقَيد النظَر ِبالصِحيِح ِلأَنَّ الْفَاِسد لَا يمِكن التوصلُ ِبِه إلَى الْمطْلُوِب ِلانِتفَاِء وجِه النظَر الْمتوصلُ 
طَةُ وِفي الناِر الدلَالَِة عنه وِإنْ أَدى إلَيِه ِبواِسطَِة اعِتقَاٍد أَو ظَن كَما إذَا نظَر ِفي الْعالَِم ِمن حيثُ الْبسا

ِمن حيثُ التسِخني فَِإنَّ الْبساطَةَ والتسِخني لَيس ِمن شأِْنِهما أَنْ ينقَلَ ِبِهما إلَى وجوِد الصاِنِع والدخاِن 
 الَمأَنَّ الْع قَدتاع ناِن ِممظَرذَاِن النا هوِدِهمجي إلَى ودؤي لَِكنو نِممو اِنعص ِسيٍط لَهكُلُّ بِسيطٌ وب

ظَن أَنَّ كُلَّ مسخٍن لَه دخانٌ  أَما الْمطْلُوب غَير الْخبِري وهو التصوِري فَيتوصلُ إلَيِه أَي يتصور ِبما 
  .  حدا ِللِْإنساِن وسيأِْتي حد الْحد الشاِمِل ِلذَِلك وِلغيِرِهيسمى حدا ِبأَنْ يتصور كَالْحيواِن الناِطِق

     )لْ الِْعلْما هنتأَِئم لَفتاخو ( مهداِصِل ِعنطْلُوِب الْحِبالْم)هِقيبةً ) عادظَِر عِحيِح النص ِقيبع أَي
لَا يتخلَّف إلَّا خرقًا ِللْعادِة كَتخلُِّف الِْإحراِق عن مماسِة الناِر أَو لُزوما ِعند ِعند بعِضِهم كَالْأَشعِري فَ

ِللناِظِر فَقَالَ ) مكْتسب(كَوجوِد الْجوهِر ِلوجوِد الْعرِض . بعِضِهم كَالِْإماِم الراِزي فَلَا ينفَك أَصلًا
مفِْعِه الْجلَى دةَ عرلَا قُد اِريِطراض ولَهصِقيلَ لَا ِلأَنَّ حو ِب لَهسكْتظَِرِه الْمن نع ولَهصِلأَنَّ ح معن وره

ي قَوِل اِلاكِْتساِب ولَا انِفكَاك عنه ولَا ِخلَاف إلَّا ِفي التسِميِة  وِهي ِبالْمكْتسِب أَنسب والظَّن كَالِْعلِْم ِف
 قْلًا أَوع هنع لُّفُهخت ِنعتمثُ ييا ِبحٍر مأَم نيبو الظَّن نياطَ بِتبلَا ار هِة ِلأَنادالْعوِم واللُّز لَيونَ قَوِمِه ددعو

إذَا أَخبر عدلٌ ِبحكٍْم وآخر ِبنِقيِضِه أَو ِلظُهوِر ِخلَاِف عادةً فَِإنه مع بقَاِء سبِبِه قَد يزولُ ِلعاِرٍض كَما 
وأَما غَير . الْمظْنوِن كَما إذَا ظَن أَنَّ زيدا ِفي الداِر ِلكَوِن مركَِبِه وخدِمِه ِبباِبها ثُم شوِهد خاِرجها

ِزلَةُ قَالُوا النتعا فَالْمِتنقَالُ أَِئماِنِه يلَى ِوزعو مهداِح ِعنكَِة الِْمفْترِد ِلحكَِة الْيرِليِد حوكَت الِْعلْم لِّدوي ظَر
ترةٌ قَِليلَةٌ جاِء لُغِبالْي هِقيبع لُهقَوو هنع ِجبي ِإنْ لَمو مهدظَِر ِعنالن نع لِّدوتاِصلُ مالْح لَى الظَّنع 

  .الْأَلِْسنِة والْكَِثري ترك الْياِء كَما ذَكَره النوِوي ِفي تحِريِرِه
)     دالْحا ) وإلَّا م كَذَِلك زيملَا ياِطقَِة ونالْم دِعنِف وركَالْع اهدا عمَء عيالش زيما يم نيوِليالْأُص دِعن
رخلَا ي دوِم الْحفْهِلم نيبلُ مالْأَوا وِرهغَي ٌء ِمنيلُ ِفيِه شخدلَا يوِد ودحاِد الْمأَفْر ٌء ِمنيش هنع ج

دالْح اِقلَّاِنيكٍْر الْبِف كَالْقَاِضي أَِبي بنصِل الْمى قَونعِبم وهِتِه واصِلخ نيبالثَّاِني مو) اِمعاِد ) الْجِلأَفْر أَي
أَي الَِّذي كُلَّما وِجد وِجد ) الْمطَِّرد(أَي ِمن دخوِل غَيِرها ِفيِه ويقَالُ أَيضا الْحد ) الْماِنع(الْمحدوِد 

أَي الَِّذي كُلَّما وِجد ) الْمنعِكس (الْمحدود فَلَا يدخلُ ِفيِه شيٌء ِمن أَفْراِد الْمحدوِد فَيكُونُ ماِنعا
 اِحدِن ويتارى الِْعبدؤا فَماِمعكُونُ جوِد فَيدحاِد الْمأَفْر ٌء ِمنيش هنع جرخفَلَا ي وه ِجدو وددحالْم

لِْإنساِن ِبِخلَاِف حدِه ِبالْحيواِن الْكَاِتِب ِبالِْفعِل  والْأُولَى أَوضح فَتصدقَاِن علَى الْحيواِن الناِطِق حدا ِل
فَِإنه غَير جاِمٍع وغَير منعِكٍس وِبالْحيواِن الْماِشي فَِإنه غَير ماِنٍع وغَير مطَِّرٍد وتفِْسري الْمنعِكِس الْمراِد 

ِرِد ِبما ذَكَر الْمأْخوذُ ِمن الْعضِد الْمواِفق ِفي إطْلَاِق الْعكِْس علَيِه ِللْعرِف حيثُ ِبِه عكْس الْمراِد ِبالْمطَّ



الْجاِمع ِمن . يقَالُ كُلُّ إنساٍن ناِطق وِبالْعكِْس وكُلُّ إنساٍن حيوانٌ ولَا عكْس أَظْهر ِفي الْمراِد أَي معنى
 ابِن الْحاِجِب وغَيِرِه ِبأَنه كُلَّما انتفَى الْحد انتفَى الْمحدود اللَّاِزم ِلذَِلك التفِْسِري نظَرا إلَى أَنَّ تفِْسِري

  . اِلانِعكَاس التلَازم ِفي اِلانِتفَاِء كَاِلاطِّراِد التلَازم ِفي الثُّبوِت
)     الْكَلَامو (الن فِْسي)اى ِخطَابمسِل ِقيلَ لَا يا ) ِفي الْأَزمِإنو ِبِه إذْ ذَاك اِطبخي نِم مدِقيقَةً ِلعح

ع يسماه حِقيقَةً ِفيما لَا يزالُ ِعند وجوِد من يفْهم وِإسماِعِه إياه ِباللَّفِْظ كَالْقُرآِن أَو ِبلَا لَفٍْظ كَما وقَ
اِليزالْغ هارتا اخكَم لَامالسلَاةُ وِه الصلَيى عوساِت . ِلمِميِع الِْجهج ِبلَفٍْظ ِمن هِمعِقيلَ سِة وادقًا ِللْعرخ

مسي هأَن حالْأَصاللَِّه و كَِليم هِبأَن صتلَى كُلٍّ اخعةُ وادالْع وا هلَى ِخلَاِف موِم  عدعِزيِل الْمنِقيقَةً ِبتح اه
إلَى أَمٍر ونهٍي وخبٍر ) ِقيلَ لَا يتنوع(الْكَلَام النفِْسي ِفي الْأَزِل ) و(الَِّذي سيوجد منِزلَةَ الْموجوِد 

و اُء إذْ ذَاكيِذِه الْأَشِبِه ه لَّقعتت نِم مدا ِلعِرهغَيِبِه و لَّقعتت نوِد مجو دالُ ِعنزا لَا يا ِفيمهإلَي عونتا يمِإن
فَتكُونُ الْأَنواع حاِدثَةً مع ِقدِم الْمشترِك بينها والْأَصح تنوعه ِفي الْأَزِل إلَيها ِبتنِزيِل الْمعدوِم الَِّذي 

 الْموجوِد وما ذَكَر ِمن حدوِث الْأَنواِع مع ِقدِم الْمشترِك بينها يلْزمه محالٌ ِمن وجوِد سيوجد منِزلَةَ
هنع هلُوخ وزجي لَه اِرضوع ةٌ أَياِريِتباع اعوا أَنهأَن ادراِعِه إلَّا أَنْ يوأَن نا عدرجِس مثُ الِْجندحا ت

ِبحسِب التعلُّقَاِت كَما أَنَّ تنوعه إلَيها علَى الثَّاِني ِبحسِب التعلُّقَاِت أَيضا ِلكَوِنِه ِصفَةً واِحدةً كَالِْعلِْم 
يالُ ِبشزا لَا يِفيم ِل أَوِفي الْأَز لُّقُهعثُ تيح فَاِت فَِمنالص ِرِه ِمنغَيى ومسِلِه ياِء ِلِفعِه اِلاقِْتضجلَى وٍء ع

أَمرا أَو ِلترِكِه يسمى نهيا وعلَى هذَا الِْقياس وقَدم هاتيِن الْمسأَلَتيِن املتعلقتني ِبالْمدلُوِل ِفي الْجملَِة علَى 
  . م ِفيِه ِلاسِتتباِعِه ما يطُولُالنظَِر الْمتعلِِّق ِبالدِليِل الَِّذي الْكَلَا

)     الِْفكْر ظَرالنى ) ومساِت فَتوسسحا ِفي الْمكَِتهرقُولَاِت ِبِخلَاِف حعفِْس ِفي الْمكَةُ النرح أَي
ِفكْر غَير الْمؤدي إلَى ما ذَكَر ِبمطْلُوٍب خبِري ِفيِهما فَخرج الْ) الْمؤدي إلَى ِعلٍْم أَو ظَن(تخِييلًا 

 هفَِإن الْفَاِسدو يالظَّنو الْقَطِْعي ِحيحالص ظَرالن ِريفعِملَ التشا وظَرى نمسفِْس فَلَا يِديِث النكَأَكْثَِر ح
دم بيانه ِفي تعِريِف الدِليِل وِإنْ كَانَ ِمنهم من لَا يؤدي إلَى ما ذَكَر ِبواِسطَِة اعِتقَاٍد أَو ظَن كَما تقَ

أَي وصولُ النفِْس إلَى الْمعنى ِبتماِمِه ِمن ِنسبٍة أَو ) والِْإدراك. (يستعِملُ التأِْديةَ إلَّا ِفيما يؤدى ِبنفِْسِه
ويسمى ِعلْما أَيضا كَما عِلم ِمما تقَدم أَما ) تصور( إيقَاِع النسبِة أَو انِتزاِعها معه ِمن) ِبلَا حكٍْم(غَيِرها 

يعِني والِْإدراك ِللنسبِة وطَرفَيها مع ) وِبحكٍْم(وصولُ النفِْس إلَى الْمعنى لَا ِبتماِمِه فَيسمى شعورا 
كَِإدراِك الِْإنساِن والْكَاِتِب وكَوِن الْكَاِتِب ثَاِبتا ِللِْإنساِن ) تصِديق(لْحكِْم الْمسبوِق ِبالِْإدراِك ِلذَِلك ا

نسانَ كَاِتب أَو أَنه لَيس وِإيقَاِع أَنَّ الْكَاِتب ثَاِبت ِللِْإنساِن أَو انِتزاِع ذَِلك أَي نفِْيِه ِفي التصِديِق ِبأَنَّ الِْإ
وِقيلَ الْحكْم إدراك أَنَّ النسبةَ واِقعةٌ أَو لَيست ِبواِقعٍة قَالَ بعضهم وهو . ِبكَاِتٍب الصاِدقَيِن ِفي الْجملَِة

اِب وا كَالِْإجيمهوحنو اعِتزاِلانو الِْإيقَاعو ِقيقحلَى التع ِديقصالت طْلَقا يا مكَِثري ثُم ،اتارلِْب ِعبالس



الْحكِْم وحده   كَما ِقيلَ إنَّ مسماه ذَِلك علَى الْقَولَيِن ِفي معنى الْحكِْم وِمن هذَا الِْإطْلَاِق قَولُ 
  . الْمصنِف كَغيِرِه

)     هاِزمجو (اِزمج اِزِم أَيكِْم الْجالْح ِرِه أَيغَياِزٍم وإلَى ج قَِسمنالْم وكِْم إذْ هى الْحنعِديِق ِبمصالت 
)ريغلُ التقْبالَِّذي لَا ي ( اِقِعطَاِبقًا ِللْوكُونُ مٍة فَيادع قٍْل أَوع أَو ِحس وِجٍب ِمنِبأَنْ كَانَ ِلم) ِعلْم

أَي الْحكْم ِبأَنَّ زيدا متحرك ِممن شاهده متحركًا أَو أَنَّ الْعالَم حاِدثٌ أَو أَنَّ الْجبلَ حجر ) ِقكَالتصِدي
)و ( اِزمالْج كْمالْح أَي ِديقصالت)ُأَ) الْقَاِبل اِقعالْو قوِجٍب طَابِلم كُني ِر ِبأَنْ لَميغلُ ِللتالْأَو ريغتلَا إذْ ي و

) صِحيح إنْ طَابق(وهو اعِتقَاد ) اعِتقَاد(ِبالتشِكيِك والثَّاِني ِبِه أَو ِباِلاطِّلَاِع علَى ما ِفي نفِْس الْأَمِر 
 وبدنى محقَلِِّد أَنَّ الضِتقَاِد الْمكَاع اِقعطَا(الْوي إنْ لَم فَاِسدِبق ( الَمِتقَاِد الْفَلَاِسفَِة أَنَّ الْعكَاع اِقعالْو أَي

 قَِدمي)و ( كْمالْح أَي ِديقصالت)اِزِمالْج رِة ) غَيبسقُوِع النو كُوِم ِبِه ِمنحِقيِض الْمالُ نِتماح هعإنْ كَانَ م
ِلرجحاِن الْمحكُوِم ِبِه علَى ) إما راِجح(أَي غَير الْجاِزِم ) نهِلأَ) (ظَن ووهم وشك(أَو لَا وقُوِعها 
 ِقيِضِه فَالظَّنن)وحجرم أَو ( مهِقيِضِه فَالْوكُوِم ِبِه ِلنحِة الْموِحيجرِلم)اٍوسم كُوِم ِبِه ) أَوحاِة الْماوسِلم

ى الْبدِل ِللْآخِر فَالشك فَهو ِبِخلَاِف ما قَبلَه حكْماِن، كَما قَالَ إمام الْحرميِن ِمن كُلِّ النِقيضيِن علَ
 مهِديِق إذْ الْوصالت ِمن كالشو مهالْو سِقيلَ لَيا ومهببس مقَاوتأَنْ ي ِتقَاداع كا الشمهرغَيو اِليزالْغو

ِبِه م ا أُِريدفَم ِقيقحالت وهو مهضعقُوِع قَالَ باللَّاوقُوِع وِفي الْو ددرالت كالشوِح وجرِف الْمظَةُ الطَّرلَاح
  . ِمما تقَدم ِمن أَنَّ الْعقْلَ يحكُم ِبالْمرجوِح أَو الْمساِوي ِعنده ممنوع علَى هذَا

)     الِْعلْمو ( اِقيِة السِقيقَِتِه ِبقَِرينِبح هروصثُ تيح ى ِبالِْعلِْم ِمنمسالْم مالِْقس أَي)امقَالَ الِْإم ( اِزيالر
ِلأَنَّ ِعلْم ; اكِْتساٍب أَي يحصلُ ِبمجرِد الِْتفَاِت النفِْس إلَيِه ِمن غَيِر نظٍَر و) ضروِري(ِفي الْمحصوِل 

 وِريرض أَلِّمتم ذٌّ أَولْتم أَو ودجوم هِبأَن اِلمع هاِن ِبأَنيبالصلِْه وكَالْب ظَرالن هى ِمنأَتتلَا ي نى متٍد حكُلِّ أَح
 هالِْعلِْم ِبأَن روصا تهِمناِئِه، وزِميِع أَجِبج اصخ ِديِقيصت ِعلْم وهِقيقَِة، وِبالْح أَلِّمتم ذٌّ أَولْتمو ودجوم

وأُِجيب ِبأَنا لَا نسلِّم أَنه يتعين . فَيكُونُ تصور مطْلَِق الِْعلِْم التصِديِقي ِبالْحِقيقَِة ضروِريا، وهو الْمدِعي
 ِمن أَجزاِء ذَِلك تصور الِْعلِْم الْمذْكُوِر ِبالْحِقيقَِة بلْ يكِْفي تصوره ِبوجٍه، فَيكُونُ الضروِري أَنْ يكُونَ

ي الْمحصوِل أَيضا ِف) ثُم قَالَ. (تصور مطْلَِق الِْعلِْم التصِديِقي ِبالْوجِه لَا ِبالْحِقيقَِة الَِّذي هو محلُّ النزاِع
)وه ( الِْعلْم أَي)وِجٍبِلم طَاِبقالْم اِزمِن الْجالذِّه كْمحِلِه) وقَو عم هدفَح ذَِلك حرش مقَدت قَدو : هإن

ِوينعلَا الْم ِتيِب الذِّكِْريرا ِللتنه ثُم ،ِه فدح دعب لَِكن وِريرض) .دحفَلَا ي وِريرض وِقيلَ هإذْ لَا ) و
فَاِئدةَ ِفي حد الضروِري ِلحصوِلِه ِمن غَيِر حد وصِنيع الِْإماِم لَا يخاِلف هذَا، وِإنْ كَانَ ِسياق الْمصنِف 

ِرِه ِمن الْجمهوِر أَنه نظَِري مع سلَامِة حدِه عما ورد علَى ِلأَنه حده أَولًا ِبناًء علَى قَوِل غَي; ِبِخلَاِفِه 
إنه ضروِري اخِتيارا، دلَّ علَى ذَِلك قَولُه ِفي الْمحصِل اختلَفُوا ِفي حد : حدوِدِهم الْكَِثريِة، ثُم قَالَ
هروصِدي أَنَّ تالِْعلِْم ِعنهنِة عارِة الِْعبِلِإفَاد وِريرالض دحي قَد معن ،وِريرض أَي ِديِهيب .  



ِبسبِب ) فَالرأْي(أَي لَا يحصلُ إلَّا ِبنظٍَر دِقيٍق ِلخفَاِئِه ) عسر(هو نظَِري ) وقَالَ إمام الْحرميِن     (
ثُ تيح ِرِه ِمنسِقيقَِتِه عِبح هروِريِفِه(صعت نع اكسفِْس ) الِْإما ِللننوص رسِر الْعوصالت وِق ِبذَِلكبسالْم

ِه ِمن عن مشقَِّة الْخوِض ِفي الْعسِر، قَالَ كَما أَفْصح ِبِه الْغزاِلي تاِبعا لَه ويميز عن غَيِرِه الْملْتِبِس ِب
وظَاِهر ما تقَدم ِمن صِنيِع . أَقْساِم اِلاعِتقَاِد ِبأَنه اعِتقَاد جاِزم مطَاِبق ثَاِبت فَلَيس هذَا حِقيقَته ِعندهما

 هدِقيقَةٌ ِعنح هأَن اِزياِم الرالِْإم)تفَاوتقِّقُونَ لَا يحقَالَ الْم ِإنْ الِْع) ثُما، وهضعب ساِتِه فَلَيِئيزِفي ج  لْم
ِبكَثْرِة (ِفيها ) وِإنما التفَاوت(كَانَ ضروِريا أَقْوى ِفي الْجزِم ِمن بعِض الْأُموِر، وِإنْ كَانَ نظَِريا 

لَاثَِة أَشياَء والِْعلِْم ِبشيئَيِن  ِبناًء علَى اتحاِد الِْعلِْم مع ِفي بعِضها دونَ بعٍض كَما ِفي الِْعلِْم ِبثَ) الْمتعلِّقَاِت
تعدِد الْمعلُوِم كَما هو بعض الْأَشاِعرِة ِقياسا علَى ِعلِْم اللَِّه تعالَى، والْأَشعِري وكَِثري ِمن الْمعتِزلَِة علَى 

ِد الِْعلِْم ِبتدعِءتيالش الِْعلِْم ِبذَِلك رِء غَييذَا الشِبه لُوِم فَالِْعلْمعِد الْمداٍل . عخ هاِس ِبأَنالِْقي نع أُِجيبو
م ِفي جزِئياِتِه يتفَاوت الِْعلْ: يتفَاوت الِْعلْم ِبما ذَكَره، وقَالَ الْأَكْثَرونَ: علَى الْجاِمِع وعلَى هذَا لَا يقَالُ

وأُِجيب ِبأَنَّ . إذْ الِْعلْم مثَلًا ِبأَنَّ الْواِحد ِنصف اِلاثْنيِن أَقْوى ِمن الْجزِم ِمن الِْعلِْم ِبأَنَّ الْعالَم حاِدثٌ
هرثُ غَييح لْ ِمنب مزثُ الْجيح ِمن سِوِه لَيحنو ِفي ذَِلك تفَاوونَ التِن ديلُومعِد الْمفِْس ِبأَحكَِإلِْف الن 

   .الْآخِر
أَي ما ِمن شأِْنِه أَنْ يقْصد ِليعلَم ِبأَنْ لَم يدرك أَصلًا ويسمى ) والْجهلُ انِتفَاُء الِْعلِْم ِبالْمقْصوِد     (

لَى ِخلَاِف هع ِركأُد ِسيطُ أَولُ الْبهالْج كَّبرلُ الْمهى الْجمسياِقِع وئَِتِه ِفي الْوا ; يِرِك ِبمدلُ الْمهج هِلأَن
قَِدمي الَمِتقَاِد الْفَلَاِسفَِة أَنَّ الْعاِهلٌ ِبِه كَاعج هِل ِبأَنهالْج عاِقِع مِقيلَ. ِفي الْوو ( ُلهالْج)لُوِمعالْم روصت (

رإد أَي لَمعأِْنِه أَنْ يش ا ِمنم ئَِتِه(اكيلَى ِخلَاِف هلًا ) عهج سِل لَيلَى الْأَوِسيطُ علُ الْبهاِقِع فَالْجِفي الْو
الِْعلِْم عن التقِْييِد علَى هذَا والْقَولَاِن مأْخوذَاِن ِمن قَِصيدِة ابِن مكِّي ِفي الْعقَاِئِد واستغنى ِبقَوِلِه انِتفَاُء 

ِلأَنَّ ; ِفي قَوِلِه غَيِرِه عدم الِْعلِْم عما ِمن شأِْنِه الِْعلْم ِلِإخراِج الْجماِد والْبِهيمِة عن اِلاتصاِف ِبالْجهِل 
ِبِخلَاِف ع الِْعلْم هأْنش نا مقَالُ ِفيما يمِتفَاَء الِْعلِْم إنان دقْصا لَا يم ودقْصِلِه الْمِبقَو جرخِم الِْعلِْم، ود

كَأَسفَِل الْأَرِض وما ِفيِه فَلَا يسمى انِتفَاُء الِْعلِْم ِبِه جهلًا، واسِتعمالُه التصور ِبمعنى مطْلَِق الِْإدراِك 
يلًا ويقْسم ِحينِئٍذ إلَى تصوٍر ساذٍَج أَي لَا حكْم معه وِإلَى تصوٍر ِخلَاف ما سبق صِحيح، وِإنْ كَانَ قَِل

ِديقصالت وهو كْمح هعولُ. (مالذُّه وهالسو ( ُفْلَةالْغ أَي)لُوِمعالْم نِبيٍه ) عنى تنِبأَد لَه هبنتاِصِل فَيالْح
يسِبِخلَاِف النِصيلَهحت أِْنفتسلُوِم فَيعالُ الْموز واِن فَه .  

الْواو ِللتقِْسيِم والْمنصوبات ) واِجبا ومندوبا ومباحا(ِفيِه ) الْمأْذُونُ(مسأَلَةُ الْحسنُِ ِفعلُ الْمكَلَِّف      (
ا ِلبى ِبهأْذُوِن أَتةٌ ِللْمالٌ لَاِزموِنأَحساِم الْحاِن أَقْسكَلَِّف. (يِر الْملُ غَيِفعِقيلَ و (   ِبيا كَالصضأَي

 هنع هني ا لَمم نسا إلَى أَنَّ الْحظَرِة نِهيمالْباِئِم والناِهي والسو)الْقَِبيحو ( كَلَِّفلُ الْمِفع)ِهينالْم ( هنع
)لَوو (ِهنكَانَ م هنا عي)وِممِبالْع ( مقَدا تِب كَمداِمِر النأَو فَاِد ِمنتسِي الْمهوِم النمِبع أَي)َلخِفي ) فَد



 أَي) وقَالَ إمام الْحرميِن لَيس الْمكْروه. (كَما دخلَ ِفيِه الْحرام والْمكْروه) ِخلَاف الْأَولَى(الْقَِبيِح 
ِلأَنه لَا يسوغُ الثَّناُء علَيِه ; ) ولَا حسنا(ِلأَنه لَا يذَم علَيِه ; ) قَِبيحا(ِبالْمعنى الشاِمِل ِلِخلَاِف الْأَولَى 

هضعلَى أَنَّ بِبِه ع رمؤي ِإنْ لَمِه، ولَياُء عوغُ الثَّنسي هاِح فَِإنبا إلَى ِبِخلَاِف الْمظَرا نضاِسطَةً أَيو لَهعج م
ِعيرش الذَّمِح ودِتيِب الْمرى تنعِبم الْقَِبيحو نسِفي أَنَّ الْح مقَدا تِه كَملَياِء عِبالثَّن ا أُِمرم نسأَنَّ الْح.  

وِإلَّا لَكَانَ ممتِنع ) (لَيس ِبواِجٍب(عِل أَيضا أَم ممتِنعه سواٌء كَانَ جاِئز الِْف) مسأَلَةٌ جاِئز الترِك     (
ِلقَوِلِه ) وقَالَ أَكْثَر الْفُقَهاِء يِجب الصوم علَى الْحاِئِض والْمِريِض والْمساِفِر. (وقَد فُِرض جاِئزه) الترِك

وهؤلَاِء شِهدوه وجواز الترِك لَهم ِلعذِْرِهم أَي الْحيض } شهر فَلْيصمهفَمن شِهد ِمنكُم ال{تعالَى 
الْماِنع ِمن الِْفعِل أَيضا، والْمرض والسفَر اللَّذَيِن لَا يمنعاِن ِمنه وِلأَنه يِجب علَيِهم الْقَضاُء ِبقَدِر ما 

مهالْفَاِئِتفَات نلًا عدِبِه ب أِْتيطْلَقًا .  فَكَانَ الْمذِْر لَا مِتفَاِء الْعان دِعن وِجبِر مهالش ودهِبأَنَّ ش أُِجيبو
ق لَا علَى وِبأَنَّ وجوب الْقَضاِء إنما يتوقَّف علَى سبِب الْوجوِب، وهو هنا شهود الشهِر وقَد تحقَّ

وجوِب الْأَداِء وِإلَّا لَما وجب قَضاُء الظُّهِر مثَلًا علَى من نام جِميع وقِْتها ِلعدِم تحقُِّق وجوِب الْأَداِء ِفي 
ِض والْمِريِض ِلقُدرِة الْمساِفِر أَي دونَ الْحاِئ) الْمساِفِر دونهما(يِجب الصوم علَى ) وِقيلَ(حقِِّه ِلغفْلَِتِه 

أَي ) علَيِه(يِجب ) وقَالَ الِْإمام الراِزي(علَيِه وعجِز الْحاِئِض عنه شرعا والْمِريِض ِحسا ِفي الْجملَِة 
ده فَأَيهما أَتى ِبِه فَقَد أَتى ِبالْواِجِب كَما ِفي الْحاِضِر أَو آخر بع) أَحد الشهريِن(علَى الْمساِفِر دونهما 
ِلأَنَّ ترك الصوِم حالَةَ الْعذِْر ; أَي راِجع إلَى اللَّفِْظ دونَ الْمعنى ) والْخلْف لَفِْظي(ِخصاِل كَفَّارِة الْيِمِني 

  .  واِجب اتفَاقًاجاِئز اتفَاقًا والْقَضاُء بعد زواِلِه
مبِني علَى أَنَّ أَ م ر حِقيقَةٌ ) ِخلَاف(أَي مسمى ِبذَِلك حِقيقَةً ) وِفي كَوِن الْمندوِب مأْمورا ِبِه     (

ِفي الْقَد أَو اِزيالر امالِْإم هحجرى ومسلَ فَلَا يِة أَفْعاِب كَِصيغِب ِفي الِْإجيدالناِب والِْإجي نيِك برتشِر الْم
أَي طَلَب الِْفعِل فَيسمى ورجحه الْآِمِدي أَما كَونه مأْمورا ِبِه ِبمعنى أَنه متعلِّق الْأَمِر أَي ِصيغةُ أَفْعلَ فَلَا 

) والْأَصح لَيس( الندِب أَم حِقيقَةٌ ِفيِه كَالِْإجياِب ِخلَاف يأِْتي إنها مجاز ِفي: ِنزاع ِفيِه سواٌء قُلْنا
 وبدنالْم)احبكَذَا الْمكَلَّفًا ِبِه وم (كَلَّفًا ِبِهم سلَي حالْأَص أَي) .ثَم ِمنأَنَّ ) و وها، ونه ِمن أَي

لَا (ِمن ِفعٍل أَو ترٍك ) كَانَ التكِْليف إلْزام ما ِفيِه كُلْفَةٌ(ي ِمن أَجِل ذَِلك الْمندوب لَيس مكَلَّفًا ِبِه أَ
هطَلَب ( لَا اِم أَوِه الِْإلْزجلَى وا ِفيِه كُلْفَةٌ عم طَلَب أَي)ِلِه ِبالثَّاِني ) ِخلَافًا ِللْقَاِضيِفي قَو اِقلَّاِنيكٍْر الْبأَِبي ب
ِعنده الْمندوب والْمكْروه وِبالْمعنى الشاِمِل ِلِخلَاِف الْأَولَى مكَلَّف ِبها كَالْواِجِب والْحراِم، وزاد فَ

احِتِه تتِميما إنه مكَلَّف ِبِه ِمن حيثُ اعِتقَاد إب: الْأُستاذُ أَبو إسحاق اإلسفراييين علَى ذَِلك الْمباح فَقَالَ
إنه : وِقيلَ) والْأَصح أَنَّ الْمباح لَيس ِبِجنٍس ِللْواِجِب(ِللْأَقْساِم وِإلَّا فَغيره ِمثْلُه ِفي وجوِب اِلاعِتقَاِد 

 لَه سِجن ;نِل الْمِبفَص اِجبالْو صتاخا وِلِهمأْذُونٌ ِفي ِفعا ممها ِلأَنضأَي احبالْم صتاخا وِك قُلْنرالت ِع ِمن
ِبفَصِل الِْإذِْن ِفي الترِك علَى السواِء فَلَا ِخلَاف ِفي الْمعنى إذْ الْمباح ِبالْمعنى الْأَوِل أَي الْمأْذُوِن ِفيِه 



ى الثَّاِني أَينعِبالْمفَاقًا واِجِب اتِللْو سفَاقًاِجنات ٍس لَهِجن رغَي ورهشالْم وهِر ِفيِه، ويخالْم ) .و ( حالْأَص
)هأَن ( احبالْم أَي)وثُ هيح وٍر ِبِه ِمنأْمم رغَي (ِبيقَالَ الْكَعوٍب ودنلَا ماِجٍب وِبو سِبِه : فَلَي ورأْمم هإن

ِمن مباٍح إلَّا ويتحقَّق ِبِه ترك حراٍم ما فَيتحقَّق ِبالسكُوِت ترك الْقَذِْف وِبالسكُوِت أَي واِجب إذْ ما 
هو واِجب ترك الْقَتِل وما يتحقَّق ِبالشيِء لَا يِتم إلَّا ِبِه وترك الْحراِم واِجب وما لَا يِتم الْواِجب إلَّا ِبِه فَ

أَي راِجع إلَى اللَّفِْظ ) والْخلْف لَفِْظي(كَما سيأِْتي فَالْمباح واِجب ويأِْتي ذَِلك ِفي غَيِرِه كَالْمكْروِه 
 ِبِه ِمن حيثُ ذَاته فَلَم دونَ الْمعنى فَِإنَّ الْكَعِبي قَد صرح ِبما يؤخذُ ِمن دِليِلِه ِمن أَنه غَير مأْموٍر

يخاِلف غَيره وِمن أَنه مأْمور ِبِه ِمن حيثُ ما عرض لَه ِمن تحقُِّق ترِك الْحراِم ِبِه، وغَيره لَا يخاِلفُه ِفي 
 وثُ هيح ِلِه ِمنِبقَو فنصِه الْمإلَي ارا أَشكَم ذَِلك  

    ) و ( حالْأَص)ِعيرش كْمةَ حاحِرِه ) أَنَّ الِْإبيكَغ هودجقِِّف ووتِك الْمرالتِل والِْفع نيب ِيريخالت إذْ ِهي
مقَدا تِع كَمرلَى الشكِْم عالْح ِمن .ِج عرِتفَاُء الْحان ِزلَِة لَا إذْ ِهيتعالْم ضعقَالَ بِك، ورالتِل والِْفع ن

هدعب ِمرتسِع مروِد الشرلَ وقَب ثَاِبت وهو) .و ( حالْأَص)وبجأَنَّ الْو ( ٍءيِلش)ِسخكَأَنْ قَالَ ) إذَا ن
 هوبجو تخسن اِرعالش)ازوالْج ِقيا) ب وِبِه ِمنجِن والَِّذي كَانَ ِفي ِضم لَه همقَوا يِل ِبملِْإذِْن ِفي الِْفع

أَي عدم (ِمن الِْإذِْن ِفي الترِك الَِّذي خلَف الْمنع ِمنه إذْ لَا ِقوام ِللِْجنِس ِبدوِن فَصٍل ولَا إرادةَ ذَِلك قَالَ 
دِب أَو الْكَراهِة ِبالْمعنى الشاِمِل ِلِخلَاِف الْأَولَى إذْ لَا يعِني ِفي الِْفعِل والترِك ِمن الِْإباحِة أَو الن) الْحرِج

إذْ ِبارِتفَاِع الْوجوِب ينتِفي الطَّلَب ) الِْإباحةَ(الْجواز الْباِقي ِبمقَوِمِه ) وِقيلَ(دِليلَ علَى تعِيِني أَحِدِهما 
 ِيريخالت تثْبِقيلَ(فَيو ( وه)اببِتحاِلاس ( تثْباِزِم فَيِتفَاُء الطَّلَِب الْجوِب انجِتفَاِع الْوِبار قِّقحتإذْ الْم

ِلأَنَّ نسخ الْوجوِب يجعلُه كَأَنْ لَم يكُن ويرِجع ; لَا يبقَى الْجواز : وقَالَ الْغزاِلي. الطَّلَب غَير الْجاِزِم
أَمر ِلما كَانَ قَبلَه ِمن تحِرٍمي أَو إباحٍة أَي ِلكَوِن الِْفعِل مضرةً أَو منفَعةً كَما سيأِْتي ِفي الِْكتاِب الْ

  الْخاِمِس  
 فَِإنَّ ِفي أَيِتها الْأَمر ِبذَِلك معينٍة كَما ِفي كَفَّارِة الْيِمِني) ِمن أَشياَء(مبهٍم ) مسأَلَةُ الْأَمِر ِبواِحٍد     (

، وهو الْقَدر الْمشترك بينها ِفي ِضمٍن أَي معيٍن لَها  ِلأَنه )لَا ِبعيِنِه(ِمنها ) يوِجب واِحدا(تقِْديرا 
واب ِفعِل واِجباٍت ويعاقَب ِبترِكها ِعقَاب ترِك فَيثَاب ِبِفعِلها ثَ) الْكُلَّ(يوِجب ) وِقيلَ(الْمأْمور ِبِه 

ِلأَنَّ الْأَمر تعلَّق ِبكُلٍّ ِمنها ; ِمنها حيثُ اقْتصر علَيِه ) ِبواِحٍد(الْكُلُّ الْواِجب ) ويسقُطُ(واِجباٍت 
إنْ سِلم ذَِلك لَا يلْزم ِمنه وجوب الْكُلِّ الْمرتِب علَيِه : قُلْناِبخصوِصِه علَى وجِه اِلاكِْتفَاِء ِبواِحٍد ِمنها 

 ا ذُِكرم)اِجبِقيلَ الْوو ( اهِمن اِحدو ِفي ذَِلك)نيعم ( ورأْمالْم الْآِمر لَمعأَنْ ي ِجبالَى إذْ يعاللَِّه ت دِعن
ِمنها ) غَيره(الْمكَلَّف الْمعين فَذَاك، وِإنْ فَعلَ ) فَِإنْ فَعلَ. (يستِحيلُ طَلَب الْمجهوِلِلأَنه طَالَبه و; ِبِه 
ِم الْآِمِر لَا يلْزم ِمن وجوِب ِعلْ: ِلأَنَّ الْأَمر ِفي الظَّاِهِر ِبغيِر معيٍن قُلْنا; الْواِجب ِبِفعِل ذَِلك الْغيِر ) سقَطَ(

الْمأْمور ِبِه أَنْ يكُونَ معينا ِعنده بلْ يكِْفي ِفي ِعلِْمِه ِبِه أَنْ يكُونَ متميزا ِعنده عن غَيِرِه وذَِلك حاِصلٌ 



أَي الْواِجب ِفي ذَِلك ) وِقيلَ هو(ينها التميز أَحد الْمعيناِت الْمبهم عن غَيِرِه ِمن حيثُ تع: علَى قَوِلنا
)كَلَّفالْم هارتخا ياِر ) مِتيِتلَاِف اخِباخ ِلفتِإنْ اُخِرِه، وونَ غَيد لَهفْعا ِبأَنْ يهاِحٍد ِمنو أَي ِل ِمنِللِْفع

 الْواِجِب ِبأَي ِمنها يفْعلُ قُلْنا الْخروج ِبِه عن عهدِة الْواِجِب الْمكَلَِّفني ِلِلاتفَاِق علَى الْخروِج عن عهدِة
ِلكَوِنِه أَحدها لَا ِلخصوِصِه ِللْقَطِْع ِباسِتواِء الْمكَلَِّفني ِفي الْواِجِب علَيِهم والْأَقْوالُ غَير الْأَوِل ِللْمعتِزلَِة 

 علَى نفِْي إجياِب واِحٍد ِبعيِنِه كَنفَيِهم تحِرمي واِحٍد لَا ِبعيِنِه كَما سيأِْتي ِلما قَالُوا ِمن أَنَّ وِهي متِفقَةٌ
 يدِركُها ِفي تحِرمي الشيِء أَو إجيابه ِلما ِفي ِفعِلِه أَو ترِكِه ِمن الْمفْسدِة الَِّتي يدِركُها الْعقْلُ وِإنما

الْمعيِن، وتعرف الْمسأَلَةُ علَى جِميِع الْأَقْواِل ِبالْواِجِب الْمخيِر ِلتخِيِري الْمكَلَِّف ِفي الْخروِج عن عهدِة 
  . ِجبا ِعندناالْواِجِب ِبأَي ِمن الْأَشياِء يفْعلُه، وِإنْ لَم يكُن ِمن حيثُ خصوصه وا

أَي ) فَِقيلَ الْواِجب(وِفيها أَعلَى ثَوابا وِعقَابا وأَدنى كَذَِلك ) الْكُلُّ(الْمكَلَّف علَى قَوِلنا ) فَِإنْ فَعلَ     (
ذًا ِمنا أَخوبدنم ِعنيباِب سكَثَو واِجِب الَِّذي هالْو ابِه ثَولَيع ثَابةَ الْمميزخ ناب اهوِديٍث رح 

ِلأَنه لَو اقْتصر علَيِه لَأُِثيب علَيِه ثَواب الْواِجِب فَضم غَيِرِه ; ثَوابا ) أَعلَاها(والْبيهِقي ِفي شعِب الِْإمياِن 
ذَِلك نع هِقصنا لَا يبترم ا أَوعِه مإلَي.  

ِلأَنه لَو فَعلَه ; ِعقَابا إنْ عوِقب ) يعاقَب علَى أَدناها: فَِقيلَ(ِبأَنْ لَم يأِْت ِبواِحٍد ِمنها ) نْ تركَهاوِإ     (
رم ا أَوعم ا فُِعلَتهاِحٍد ِمنلَى وع الِْعقَاباِحِد والْو ابفَثَو تاوسفَِإنْ ت ،اقَبعي ِقيلَ ِفي فَقَطْ لَما، وبت

الْمرتِب الْواِجب ثَوابا أَولُها تفَاوتت أَو تساوت ِلتأَدي الْواِجِب ِبِه قَبلَ غَيِرِه ويثَاب ثَواب الْمندوِب 
نَّ محلَّ ثَواِب الْواِجِب والِْعقَاِب علَى كُلٍّ ِمن غَيِر ما ذُِكر ِلثَواِب الْواِجِب، وهذَا كُلُّه مبِني علَى أَ

أَحدها ِمن حيثُ خصوصه الَِّذي يقَع نظَر التأَدي الْواِجِب ِبِه والتحِقيق الْمأْخوذُ ِمما تقَدم أَنه أَحدها 
الْح ِتلْك ِإلَّا لَكَانَ ِمنو وصصالْخ ثُ ذَِلكيح ِب لَا ِمنترا ِفي الْمابثَو اِجبى أَنَّ الْوتا حاِجبِة وِثيي

أَولُها ِمن حيثُ إنه أَحدها لَا ِمن حيثُ خصوصه وكَذَا يقَالُ ِفي كُلٍّ ِمن الزاِئِد علَى ما يتمادى ِبِه 
دنالْم ابِه ثَولَيع ثَابي هأَن اِجبوِصِهالْوصثُ خيح ا لَا ِمنهدأَح هثُ إنيح وِب ِمن .  

ِمن أَشياَء معينٍة، وهو الْقَدر الْمشترك بينها ِفي ِضمٍن أَي معيٍن ) ويجوز تحِرمي واِحد لَا ِبعيِنِه(     
م ِفي أَي كُهركَلَِّف تلَى الْما فَعهِمن ذَِلك ِمن اِنعِرِه إذْ لَا مِفي غَي لُهِفع لَها وهٍن ِمنيِزلَِة(عتعِفي ) ِخلَافًا ِللْم

أَي والْمسأَلَةُ ) وِهي كَالْمخيِر(منِعِهم ذَِلك كَمنِعِهم إجياب واِحٍد لَا ِبعيِنِه ِلما تقَدم عنهم ِفيِهما 
ِة الْواِجِب الْمخيِر ِفيما تقَدم ِفيها فَيقَالُ علَى ِقياِسِه النهي عن واِحٍد مبهٍم ِمن أَشياَء معينٍة نحو كَمسأَلَ

ساِبِق وِقيلَ يحرم جِميعها لَا تتناولْ السمك أَو اللَّبن أَو الْبيض، يحرم واِحد ِمنها لَا ِبعيِنِه ِبالْمعنى ال
فَيعاقَب ِبِفعِلها ِعقَاب ِفعِل محرماٍت ويثَاب ِبترِكها امِتثَالًا ثَواب ترِك محرماٍت ويسقُطُ تركُها 

ا معين ِعند اللَِّه تعالَى ويسقُطُ تركُه الْمحرم ِفي ذَِلك واِحد ِمنه: الْواِجب ِبترِك واِحٍد ِمنها، وِقيلَ
الْمحرم ِفي ذَِلك ما يختاره الْمكَلَّف ِللترِك ِمنها ِبأَنْ يتركَه : الْواِجب ِبترِكِه أَو ترِك غَيِرِه ِمنها، وِقيلَ



ِتلَاِف اخِباخ ِلفتِإنْ اُخِرِه، وونَ غَيد ِهيو فُِعلَت ِتثَالًا أَوا امكُلُّه ِركَتِل إنْ تلَى الْأَوعو ،كَلَِّفنياِر الْمِتي
ثَواب الْواِجِب والِْعقَاب ِفي الْمتساِويِة علَى ترٍك وِفعٍل : متساِويةٌ أَو بعضها أَخف ِعقَابا وثَوابا فَِقيلَ

الِْعقَاب ِفي :  وِفي الْمتفَاِوتِة علَى ترِك أَشدها وِفعِل أَخفِّها سواٌء أَفُِعلَت معا أَو مرتبا وِقيلَواِحٍد ِمنها
علَى ترِك الْمرتِب علَى ِفعِل آِخِرها تفَاوتت أَو تساوت ِلارِتكَاِب الْحراِم ِبِه، ويثَاب ثَواب الْمندوِب 

كُلٍّ ِمن غَيِر ما ذُِكر تركُه ِلثَواِب الْواِجِب وِلتحِقيِق أَنَّ ثَواب الْواِجِب والِْعقَاب علَى ترِك وِفعِل 
ثُ إنيح ا ِمنلَى آِخِرهِب عترِفي الْم ى أَنَّ الِْعقَابتا، حهدأَح هثُ إنيح ا ِمنِدهأَح ثَابيا وهدأَح ه

) وِقيلَ(ثَواب الْمندوِب علَى ترِك كُلٍّ ِمن غَيِر ما يتأَدى ِبترِكِه الْواِجب ِمنها ِمن حيثُ إنه أَحدها 
حيثُ لَم تِرد ) اللُّغةُ(ِرِمي ما ذُِكر أَي ِبتح) لَم تِرد ِبِه(ِزيادةٌ علَى ما ِفي الْمخيِر ِمن طَرِف الْمعتِزلَِة 

ِبطَِريقٍَة ِمن النهِي عن واِحٍد مبهٍم ِمن أَشياَء معينٍة كَما وردت ِبالْأَمِر ِبواِحٍد مبهٍم ِمن أَشياَء معينٍة 
نهي عن طَاعِتِهما إجماعا قُلْنا الِْإجماع ِلمستِنِدِه صرفُه } اولَا تِطع ِمنهم آِثما أَو كَفُور{وقَوله تعالَى 
  . عن ظَاِهِرِه

مِهم يقْصد (الْمنقَِسِم إلَيِه وِإلَى فَرِض الْعيِن مطْلَق الْفَرِض الْمتقَدم حده ) مسأَلَةُ فَرِض الِْكفَايِة     (
أَي يقْصد حصولَه ِفي الْجملَِة فَلَا ينظَر إلَى فَاِعِلِه إلَّا ِبالتبِع ) ن غَيِر نظٍَر ِبالذَّاِت إلَى فَاِعِلِهحصولُه ِم

 ِبالْمعروِف، ِللِْفعِل ضرورةَ أَنه لَا يحصلُ ِبدوِن فَاِعٍل فَيتناولُ ما هو ِديِني كَصلَاِة الِْجنازِة والْأَمِر
 ِمن ولَهصح دثُ قَصيِبالذَّاِت إلَى فَاِعِلِه ح ظُورنم هِن فَِإنيالْع ضفَر جرخاِئِع ونالصِف وكَالِْحر ِوييندو

اللَّه علَيِه وسلَّم ِفيما فُِرض علَيِه كُلِّ عيٍن أَي واِحٍد ِمن الْمكَلَِّفني أَو ِمن عيٍن مخصوصٍة كَالنِبي صلَّى 
ِلأَنَّ الْفَرض تمِييز فَرِض الِْكفَايِة عن ; دونَ أُمِتِه ولَم يقَيد قَصد الْحصوِل ِبالْجزِم احِترازا عن السنِة 

ا ذُِكراِصلٌ ِبمح ذَِلكِن ويِض الْعفَر) .همعزو( ِةالِْكفَاي ضفَر أَي )ُاذتاإلسفراييين ) الْأُس اقحو إسأَب
)وهأَبِن ويمرالْح امِإمو ( ِنييوٍد الْجمحو مأَب خيالش)لَ ِمنأَفْض ( ِضفَر)ِنيِض ; ) الْععاِم الْبانُ ِلِقيصي هِلأَن

ع نوِج عرا ِبِه الْكَاِفي ِفي الْخمِن إنيالْع ضفَرو لَه ِكِهمرلَى تِب عترالِْإثِْم الْم نع كَلَِّفنيالْم ِميعِتِه جده
 أَنَّ يصانُ ِبالِْقياِم ِبِه عن الِْإثِْم الْقَاِئِم ِبِه فَقَطْ والْمتبادر إلَى الْأَذْهاِن، وِإنْ لَم يتعرضوا لَه ِفيما عِلمت

فَرض الْعيِن أَفْضلُ ِلِشدِة اعِتناِء الشاِرِع ِبِه ِبقَصِد حصوِلِه ِمن كُلِّ مكَلٍَّف ِفي الْأَغْلَِب وِلمعارضِة هذَا 
 إلَى تقِْويٍة يعزوه إلَى قَاِئِليِه دِليلَ الْأَوِل أَشار الْمصنف إلَى النظَِر ِفيِه ِبقَوِلِه زعمه، وِإنْ أَشار كَما قَالَ

الْأَِئمِة الْمذْكُوِرين، الْمِفيد أَنَّ ِللِْإماِم سلَفًا عِظيما ِفيِه فَِإنه الْمشهور عنه فَقَطْ كَما اقْتصر علَى عزِوِه 
 الْأَكْثَر ِويوِه النإلَي)وهو (الِْكفَاي ضفَر ِة أَي)اِمِض ِوفَاقًا ِللِْإمعلَى الْبع ( وِلِه ِمنصِلِلاكِْتفَاِء ِبح اِزيالر

إنه علَى الْكُلِّ : ِفي قَوِلِهم) والْجمهوِر(واِلِد الْمصنِف ) الْكُلِّ ِخلَافًا ِللشيِخ الِْإماِم(علَى ) لَا(الْبعِض 
سيِكِه ورِبت ِلِإثِْمِهم ِتِهمِجه ِمن ولَهصح دا قَصم فِْويِتِهمِك ِلترِبالت مهِبأَنَّ إثْم أُِجيبِض وعِل الْبقُطُ ِبِفع

ِهملَيوِب عجلَِة لَا ِللْومِفي الْج .  



ةٌ يدعونَ إلَى الْخيِر ويأْمرونَ ولْتكُن ِمنكُم أُم{قَالَ الْمصنف ويدلُّ ِلما اخترناه قَوله تعالَى      
وذَكَر واِلده مع الْجمهوِر مقَدما علَيِهم قَالَ تقِْويةً لَهم فَِإنه أَهلٌ } ِبالْمعروِف وينهونَ عن الْمنكَِر

 ِلذَِلك)ارتخالْمو ( ِللَى الْأَوع)مهبم ضعِلِه إذْ) الْبِبِفع ضقَطَ الْفَرِبِه س قَام نفَم نيعم هلَى أَنِليلَ علَا د 
يسقُطُ الْفَرض ِبِفعِلِه وِبِفعِل غَيِرِه كَما يسقُطُ الدين عن ) معين ِعند اللَِّه تعالَى(الْبعض ) وِقيلَ(

 هنِرِه عاِء غَيِص ِبأَدخِقيلَ(الشو ( ضعالْب)ِبِه قَام نِل ) ملَى قَوفَع لَى الظَّنع هاردم ِلِه، ثُمقُوِطِه ِبِفعِلس
طَ الْبعِض من ظَن أَنَّ غَيره لَم يفْعلْه وجب علَيِه ومن لَا فَلَا، وعلَى قَوِل الْكُلِّ من ظَن أَنَّ غَيره فَعلَه سقَ

ِفيِه أَي يِصري ِبذَِلك فَرض عيٍن يعِني ِمثْلَه ِفي ) ِبالشروِع(فَرض الِْكفَايِة ) ويتعين. (عنه ومن لَا فَلَا
 الْقَصد ِبِه حصولُه ِفي لَا يِجب إتمامه والْفَرق أَنَّ: ِبجاِمِع الْفَرِضيِة وِقيلَ) علَى الْأَصح(وجوِب الِْإتماِم 

 اررِتماِلاس ِجبا يكَم حلَى الْأَصِة عازلَاِة الِْجنص اممإت ِجبِفيِه فَي عرش نِمم ولُهصح نيعتلَِة فَلَا يمالْج
الْجنِد، وِإنما لَم يِجب اِلاسِتمرار ِفي ِفي صف الِْقتاِل جزما ِلما ِفي اِلانِصراِف عنه ِمن كَسِر قُلُوِب 

 حلَى الْأَصفِْسِه عن ِفيِه ِمن دشالر سآن نلُِّم الِْعلِْم ِلمعت ; نةٌ عقَِطعنا مأِْسهٍة ِبرطْلُوبأَلٍَة مسِلأَنَّ كُلَّ م
ا ذَكَرمِة وازلَاِة الِْجنا ِبِخلَاِف صِرهغَي نيعتي هأَن ِة ِمنِديعاِب الْوطْلَِبِه ِفي بِة ِفي مفْعِن الرا ِلابعبت ه

ِبالشروِع علَى الْأَصح ِبالنظَِر إلَى الْأُصوِلي أَقْعد ِمما ذَكَره الْباِرِزي ِفي التمِييِز تبعا ِللْغزاِلي ِمن أَنه لَا 
عتطَيبوِع أَضظَِر إلَى الْفُرِإنْ كَانَ ِبالنِة، وازلَاةَ الِْجنصو ادإلَّا الِْجه حلَى الْأَصوِع عرِبالش ني .  

ِفيما تقَدم، ) رِضهاكَفَ(الْمنقَِسم إلَيها وِإلَى سنِة الْعيِن مطْلَق السنِة الْمتقَدِم حده ) وسنةُ الِْكفَايِة     (
ورأُم وها: وهدظٍَر ِبالذَّاِت إلَى : أَحِر نغَي وِلِه ِمنصِد حِبقَص ِهمِن ميِة الْعنس نع ِييزمثُ التيح ا ِمنهأَن

 ِمن ِجهِة جماعٍة ِفي الثَّلَاِث مثَلًا ثَاِنيها أَنها فَاِعِلِه كَابِتداِء السلَاِم وتشِميِت الْعاِطِس والتسِميِة ِللْأَكِْل
 طْلُوِبنيالْكُلِّ الْم نا عِض ِبهعاِم الْبقُوِط الطَّلَِب ِبِقيِلس هعم ذُِكر نماِذ وتالْأُس دِن ِعنيِة الْعنس لُ ِمنأَفْض

ةٌ ِمنطْلُوبا مها أَنا ثَاِلثُهِقيلَِبهو ارتخالْم وهٍم، وهبٍض معب ِقيلَ ِمنوِر وهمالْج دالْكُلِّ ِعن  : دِعن نيعم
وِع ِفيهرِبالش نيعتا تها أَنهاِبعا رِبه ٍض قَامعب ِقيلَ ِمنِرِه وِل غَيِبِفعِلِه وِبِفع قُطُ الطَّلَبسالَى يعاللَِّه ت ا أَي

حلَى الْأَصاِم عمأَكُِّد طَلَِب الِْإتا ِفي تِني ِمثْلَهعٍن ييةَ عنِبِه س ِصريت .  
أَي نحِو ) أَنَّ جِميع وقِْت الظُّهِر جوازا ونحِوِه(ِمن الْفُقَهاِء وِمن الْمتكَلِِّمني علَى ) مسأَلَةُ الْأَكْثَِر     (
ِس الظُّهماِت الْخلَواِقي الصاِء(ِر كَبالْأَد قْتاِئِه الَِّذي ) وقِْت أَدِفي و أُوِقع فَقَد قَعو هٍء ِمنزج فَِفي أَي

 الْكَلَام ِفي وقِْت يسعه وغَيره وِلذَِلك يعرف ِبالْواِجِب الْموسِع وقَولُه جوازا راِجع إلَى الْوقِْت ِلبياِن أَنَّ
ولَا يِجب علَى (الْجواِز لَا ِفي الزاِئِد علَيِه أَيضا ِمن وقِْت الضرورِة، وِإنْ كَانَ الِْفعلُ ِفيِه أَداًء ِبشرِطِه 

) ِخلَافًا ِلقَوٍم(عِل بعد ِفي الْوقِْت ِفيِه علَى الِْف) الْعزم(أَي مِريِد التأِْخِري عن أَوِل الْوقِْت ) الْمؤخِر
 عسوالْم اِجبِبِه الْو زيمتِم ِليزوِب الْعجِبو ِلِهمِرِه ِفي قَوغَيو كَلِِّمنيتالْم ِمن اِقلَّاِنيكٍْر الْبكَالْقَاِضي أَِبي ب

ِبح أُِجيبِك وراِز التووِب ِفي جدنالْم نقِْت عالْو ناِجِب عالْو أِْخريأَنَّ ت وهِرِه، ويِييِز ِبغموِل التص



ِثمؤِقيلَ. (يو ( اِئِهأَد قْتو)ُلالْأَو ( قِْتوِل الْوخِل ِبدوِب الِْفعجقِْت ِلوالْو ِمن)رفَِإنْ أَخ ( هنع)اٌءفَقَض( ،
 يأْثَم ِبالتأِْخِري عن أَوِلِه كَما نقَلَه الِْإمام الشاِفِعي رِحمه اللَّه عن بعِضِهم، وِإنْ وِإنْ فَعلَ ِفي الْوقِْت حتى

مهضعقِْلِه قَالَ بِلنفِْي الِْإثِْم ولَى نع اعمالِْإج اِقلَّاِنيكٍْر الْبو بقَلَ الْقَاِضي أَبن :دساٌء يقَض هاِء إنالْأَد دسم 
علَيِه ِبأَنْ فُِعلَ قَبلَه ِفي ) فَِإنْ قُدم(ِمن الْوقِْت ِلانِتفَاِء وجوِب الِْفعِل قَبلَه ) الْآخر(وقْت أَداِئِه ) وِقيلَ(

قَالَت ) و(ِل الزكَاِة قَبلَ وجوِبها أَي فَتقِْدميه تعِجيلٌ ِللْواِجِب مسِقطٌ لَه كَتعِجي) فَتعِجيلٌ(الْوقِْت 
أَي لَاقَاه الِْفعلُ ِبأَنْ وقَع ِفيِه ) اتصلَ ِبِه الْأَداُء ِمن الْوقِْت(أَي الْجزَء الَِّذي ) ما(وقْت أَداِئِه ) الْحنِفيةُ(
أَي فَوقْت ) فَالْآخر( الْوقِْت ِبأَنْ لَم يقَع الِْفعلُ ِفي الْوقِْت أَي، وِإنْ لَم يتِصلْ الْأَداُء ِبجزٍء ِمن) وِإلَّا(

لَها قَبِفيم قَعي ثُ لَميِل ِفيِه حِنِه ِللِْفعيعقِْت ِلتالْو ِمن رُء الْآخزاِئِه الْجأَد .  
)     (قَالَ ) وِخيالْكَر :مإنْ قُد (لَى آِخلُ عقِْت الِْفعِفي الْو لَهقَب قَعقِْت ِبأَنْ وِر الْو)قَعو ( ما قُدم

إلَى آِخِر الْوقِْت، فَِإنْ لَم يبق كَذَِلك كَأَنْ مات أَو ) مكَلَّفًا(أَي بقَاِء الْمقَدِم لَه ) واِجبا ِبشرِط بقَاِئِه(
 الْوجوِب ِعنده أَنْ يبقَى ِمن إدراِكِه الْوقْت ِبِصفَِة التكِْليِف إلَى آِخِرِه جن وقَع ما قَدمه نفْلًا فَشرطُ

رمؤيو هنلَ عالِْفع رِإنْ أَخو ،وبجِن ِبِه الْويبتالْم  لَهثُ ; ِبِه قَبيكِْليِف فَحِصفَةُ الت هقَاؤلَ بِلأَنَّ الْأَص
ِلأَنه ِمنهم، وِإنْ خالَفَهم ِفيما شرطَه فَذَكَره الْمصنف ; ت أَداِئِه ِعنده كَما تقَدم عن الْحنِفيِة وجب فَوقْ

ِلاتفَاِقها علَى أَنَّ وقْت الْأَداِء دونَ الْأَوِل الْمعلُوِم ِمما قَدمه والْأَقْوالُ غَير الْأَوِل منِكرةٌ ِللْواِجِب الْموسِع 
مع ظَن ) الْواِجب الْمذْكُور ِبأَنْ لَم يشتِغلْ ِبِه أَولَ الْوقِْت مثَلًا) ومن أَخر(لَا يفْضلُ عن الْواِجِب 

ِفي الْوقِْت ) فَمن عاش وفَعلَه(واِجِب ِبالتأِْخِري ِلظَنِه فَوات الْ) عصى(عِقب ما يسعه ِمنه مثَلًا ) الْموِت
)ورهمفَالْج (قَالُوا : لُهِفع)اًءأَد ( ;اعرش ِر لَهقَدقِْت الْمِفي الْو هِلأَن) .كٍْر(قَالَ ) وو باِن أَبالْقَاِضي (

 كَلِِّمنيتالْم ِمن اِقلَّاِنيالْب)نيسالْحو ( لُهاِء ِفعالْفُقَه ِمن)اًءِه، ; ) قَضِه ِبظَنلَيع قيضقِْت الَِّذي تالْو دعب هِلأَن
 هطَؤانَ خِإنْ بو)رأَخ نمو (ذْكُورالْم اِجبثَلًا  الْوقِْت ملَ الْوِغلْ ِبِه أَوتشي ِبأَنْ لَم)ِةلَامالس ظَن عم ( ِمن

ِلأَنَّ التأِْخري جاِئز لَه ; ) لَا يعِصي(أَنه ) فَالصِحيح(موِت إلَى آِخِر الْوقِْت ومات ِفيِه قَبلَ الِْفعِل الْ
أَي الْواِجِب ) اِبِخلَاِف م(يعِصي وجواز التأِْخِري مشروطٌ ِبسلَامِة الْعاِقبِة : والْفَوات لَيس ِباخِتياِرِه وِقيلَ

فَِإنَّ من أَخره بعد أَنْ أَمكَنه ِفعلُه مع ظَن السلَامِة ِمن الْموِت أَي مِضي ) وقْته الْعمر كَالْحج(الَِّذي 
لَا يعِصي : ا لَم يتحقَّق الْوجوب وِقيلَوقٍْت يمِكنه ِفعلُه ِفيِه ومات قَبلَ الِْفعِل يعِصي علَى الصِحيِح وِإلَّ

ِلجواِز التأِْخِري لَه وِعصياِنِه ِفي الْحج ِمن آِخِر ِسِني الِْإمكَاِن ِلجواِز التأِْخِري إلَيها، وِقيلَ ِمن أَوِلها 
  . إلَى سنٍة ِبعيِنهاِلاسِتقْراِر الْوجوِب ِحينِئٍذ، وِقيلَ غَير مستِنٍد 

) الْواِجب الْمطْلَق إلَّا ِبِه واِجب(أَي لَا يوجد ) الَِّذي لَا يِتم(ِللْمكَلَِّف ) الْمقْدور(الِْفعلُ ): مسأَلَةٌ     (
 إذْ لَو لَم يِجب لَجاز ترك الْواِجِب ِمن الْعلَماِء) ِوفَاقًا ِللْأَكْثَِر(ِبوجوِب الْواِجِب سببا كَانَ أَو شرطًا 

ِلأَنَّ الدالَّ علَى الْواِجِب ساِكت عنه ; لَا يِجب ِبوجوِب الْواِجِب مطْلَقًا : الْمتوقِِّف علَيِه وِقيلَ



أَي كَِإمساِس الناِر ِلمحلٍّ فَِإنه سبب ) ِقإنْ كَانَ سببا كَالناِر ِللِْإحرا(أَي الْأَقْواِل يِجب ) وثَاِلثُها(
ِلِإحراِقِه عادةً ِبِخلَاِف الشرِط كَالْوضوِء ِللصلَاِة فَلَا يِجب ِبوجوِب مشروِطِه والْفَرق أَنَّ السبب ِلاسِتناِد 

الش اطًا ِبِه ِمنِتبار دِه أَشِب إلَيبسوِطالْمرشِط ِبالْمِن. (ريمرالْح امقَالَ إمو ( ِجبي) طًارا شإنْ كَان
كَغسِل جزٍء ِمن الرأِْس ِلغسِل ) أَو عاِديا(كَترِك ِضد الْواِجِب ) لَا عقِْليا(كَالْوضوِء ِللصلَاِة ) شرِعيا

ِطِه إذْ لَا وجود ِلمشروِطِه عقْلًا أَو عادةً ِبدوِنِه فَلَا يقِْصده الشاِرع الْوجِه فَلَا يِجب ِبوجوِب مشرو
ِبالطَّلَِب ِبِخلَاِف الشرِعي، فَِإنه لَولَا اعِتبار الشرِع لَه لَوِجد مشروطُه ِبدوِنِه وسكَت الِْإمام عن السبِب، 

ِتنِلاس وهو حا أَفْصكَم ِجبِبالطَّلَِب فَلَا ي اِرعالش هقِْصدفَلَا ي فَاهوِد كَاَلَِّذي نجِه ِفي الْوِب إلَيبساِد الْم
ولَى ِبِه ابن الْحاِجِب ِفي مختصِرِه الْكَِبِري مختارا ِلقَوِل الِْإماِم وقَولُ الْمصنِف ِفي دفِْعِه السبب أَ

ِبالْوجوِب ِمن الشرِط الشرِعي ممنوع يؤيد الْمنع أَنَّ السبب ينقَِسم كَالشرِط إلَى شرِعي كَِصيغِة 
: رقَبِة ِللْقَتِل، نعم قَالَ بعضهمالِْإعتاِق لَه وعقِْلي كَالنظَِر ِللِْعلِْم ِعند الِْإماِم الراِزي وغَيِرِه وعاِدي كَحز ال

 ابباِت الْأَسببسِبطَلَِب الْم دالْقَص ; هوبجِد وقَيالْم نطْلَِق عوا ِبالْمزرتاحكَلَِّف وِع الْمسا الَِّتي ِفي وهِلأَن
ف علَى ِملِْك النصاِب فَلَا يِجب تحِصيلُه وِبالْمقْدوِر عن غَيِرِه، ِبما يتوقَّف علَيِه كَالزكَاِة وجوبها متوقِّ

قَالَ الْآِمِدي : ودجِه ولَيع قَّفوتيو أَي كَلَِّفنياِد الْموٍر ِلآحقْدم رغَي هِة فَِإنعمِد ِفي الْجدوِر الْعضكَح
قَّفوتا يِة كَمعمِدالْجدوِد الْعجلَى وا عهوبجِرِه. ( وِك غَيرِم إلَّا ِبترحالْم كرت ذَّرعت اِئِز ) فَلَوالْج ِمن

أَو (ترك ذَِلك الْغيِر ِلتوقُِّف ترِك الْمحرِم الَِّذي هو واِجب علَيِه ) وجب(كَماٍء قَِليٍل وقَع ِفيِه بولٌ 
اخلَطَتت ( تهبتاش أَي)ٌةكُوحنم ( ٍلجِلر)ٍةِبينِبأَج ( هِمن)اتمرح ( ِهلَيا عمهانبقُر مرح أَي) طَلَّق أَو

والْمطَلَّقَةُ فَظَاِهر، وأَما حرم علَيِه قُربانهما أَيضا أَما الْأَجنِبيةُ ) ثُم نِسيها(ِمن زوجته مثَلًا ) معينةً
وقَد يظْهر الْحالُ فَيرِجعاِن إلَى ما كَانتا . الْمنكُوحةُ وغَير الْمطَلَّقَِة فالشتباههما ِبالْأَجنِبيِة والْمطَلَّقَِة

ِرِم وحالْم كرت ِفي ذَِلك ذَّرعتي الِْحلِّ فَلَم ِه ِمنلَيأَلَِة عسم ابوج كرتو ،لَهقَب ا ذَكَرم لْهاونتي فَلَم هدح
الطَّلَاِق ِللِْعلِْم ِبِه ِمن جواِب ما قَبلَها ولَو أَخره عنهما لَاحتاج إلَى ِذكِْر ما ِزدته بعد قَوِلِه معينةً كَما لَا 

اِلاخ فُوتفَى فَيخيلَه ودقْصالْم ارِتص.  
لَا (ِبما بعض جزِئياِتِه مكْروه كَراهةَ تحِرٍمي أَو تنِزيٍه ِبأَنْ كَانَ منِهيا عنه ) مسأَلَةُ مطْلَق الْأَمِر     (

وهكْرلُ الْماونتي ( اهِمن)ِةِفينلَكَ) ِخلَافًا ِللْح لَهاونا تٍة لَنِجه ِك ِمنرالتِل والِْفع طْلُوبم اِحدُء الْويانَ الش
 اقُضنت ذَِلكٍة واِحدِة(ووهكْرقَاِت الْملَاةُ ِفي الْأَوالص ِصحاِفلَِة ) فَلَا تالن لَاةُ ِمنا الصِفيه تالَِّتي كُِره أَي

حتى ترتِفع كَرمٍح واسِتواِئها حتى تزولَ واصِفراِرها حتى تغرب إنْ الْمطْلَقَِة كَِعنِد طُلُوِع الشمِس 
وِإنْ (كَانَ كَراهتها ِفيها كَراهةُ تحِرٍمي، وهو الْأَصح عملًا ِبالْأَصِل ِفي النهِي عنها ِفي حِديِث مسِلٍم 

إذْ لَو صحت ) علَى الصِحيِح( وصححه النوِوي أَيضا ِفي بعِض كُتِبِه فَلَا تِصح أَيضا )كَانَ كَراهةَ تنِزيٍه
أَح ِمن فَادتسطْلَقَِة الْماِفلَِة الْمِبالن را الْأَملَهاونِبأَنْ ت عرالش افَقَتو ِن أَييتاهالْكَر اِحٍد ِمنلَى واِديِث ع



الترِغيِب ِفيها لَِزم التناقُض فَتكُونُ علَى كَراهِة التنِزيِه مع جواِزها فَاِسدةً أَي غَير معتٍد ِبها لَا يتناولُها 
اولَا الْأَمر فَيثَاب علَيها والنهي عنها إنها علَى كَراهِة التنِزيِة صِحيحةٌ يتن: الْأَمر فَلَا يثَاب علَيها، وِقيلَ

 لَى ذَِلكلَّ عا دوِبهغُرا وطُلُوِعه دِعن وِدِهمجِس ِفي سماِد الشبافَقَِة عوا كَمهناِرٍج عٍر خإلَى أَم اِجعر
د الْفَساد وِبرجوِع النهِي إلَى خاِرٍج انفَصلَ الْحنِفيةُ حِديثُ مسِلٍم وسيأِْتي أَنَّ النهي ِلخاِرٍج لَا يِفي

أَيضا ِفي قَوِلِهم ِفيها ِبالصحِة مع كَراهِة التحِرِمي كَالصلَاِة ِفي الْمغصوِب أَما الصلَاةُ ِفي الْأَمِكنِة 
هنع يهالنةٌ وِحيحِة فَصوهكْرِفي الْماِطِني ويِة الشسوساِم ِلوما ِفي الْحِض ِبهرعا كَالتمزاِرٍج جا ِلخ

أَعطَاِن الِْإِبِل ِلِنفَاِرها وِفي قَاِرعِة الطَِّريِق ِلمروِر الناِس وكُلٌّ ِمن هِذِه الْأُموِر يشغلُ الْقَلْب عن الصلَاِة 
وعشالْخ شوشيطْلَِق وِبم زرتاحا وقَتفَأَفْر حلَى الْأَصِة عِمنا ِبِخلَاِف الْأَزفِْسهِلن سِة لَيِكنِفي الْأَم يهفَالن 

ا لُزوم بينهما لَ) أَما الْواِحد ِبالشخِص لَه ِجهتاِن. (الْأَمِر عن الْمقَيِد ِبغيِر الْمكْروِه فَلَا يتناولُه قَطْعا
فَِإنها صلَاةٌ وغَصب أَي شغلٌ أَي ِملْك الْغيِر عدوانا وكُلٌّ ِمنهما ) الْمغصوِب(الْمكَاِن ) كَالصلَاِة ِفي(

لَِّتي ِهي واِحد ِبالشخِص إلَخ ِتلْك الصلَاةُ ا) تِصح(ِمن الْعلَماِء قَالُوا ) فَالْجمهور(يوجد ِبدوِن الْآخِر 
فَاِعلُها عقُوبةً لَه علَيها ِمن ِجهِة ) ولَا يثَاب(فَرضا كَانت أَو نفْلًا نظَرا ِلِجهِة الصلَاِة الْمأْموِر ِبها 

 الْغصِب فَقَد يعاقَب ِبغيِر ِحرماِن الثَّواِب ِمن ِجهِة الصلَاِة، وِإنْ عوِقب ِمن ِجهِة) وِقيلَ يثَاب(الْغصِب 
 وِب فَلَا ِخلَافصغلَاِة ِفي الْمإيقَاِع الص ناِدٍع عر قِْريبلُ تالْأَوو ِقيقحالت وذَا ههِضِه، وعاِن بمِبِحر أَو

  . ِفي الْمعنى
)     الْقَاِضي(قَالَ ) و (كٍْر او بأَب اِزيالر امالِْإمو اِقلَّاِنيلْب)ِصحِب ) لَا تصِة الْغا ِلِجهظَرطْلَقَةً نلَاِة مِللص

 هنع ِهينالْم)قُطُ الطَّلَبسيو ( لَاِةِللص)اهدِعن ( ; اِبه ِعلِْمِهم عا ماِئهوا ِبقَضرأْمي لَم لَفِلأَنَّ الس)و (
وقَد كَانَ ِفي السلَِف . ِللطَّلَِب ِعندها قَالَ إمام الْحرميِن) ولَا سقُوطَ(لَها ) أَحمد لَا ِصحةَ(لِْإمام قَالَ ا

لَى أَي ناِدما ع) الْمغصوِب تاِئبا(الْمكَاِن ) والْخاِرج ِمن(متعمقُونَ ِفي التقْوى يأْمرونَ ِبقَضاِئها 
ِلتحقُِّق التوبِة الْواِجبِة ِبما أَتى ِبِه ِمن الْخروِج ) آٍت ِبواِجٍب(الدخوِل ِفيِه عاِزما علَى أَنْ لَا يعود إلَيِه 

ا أَتى ِبِه ِمن الْخروِج ِلأَنَّ م; ) ِبحراٍم(ِمن الْمعتِزلَِة هو آٍت ) وقَالَ أَبو هاِشٍم. (علَى الْوجِه الْمذْكُوِر
) وقَالَ إمام الْحرميِن.  (شغلٌ ِبغيِر إذٍْن كَالْمكِْث والتوبةُ إنما تتحقَّق ِعند انِتهاِئِه إذْ لَا إقْلَاع إلَّا ِحينِئٍذ

عنه ِمن طَلَِب ) الْمعِصيِة مع انِقطَاِع تكِْليِف النهِيِفي (أَي مشتِبك ) هو مرتِبك(متوسطًا بين الْقَولَيِن 
الْكَف عن الشغِل ِبخروِجِه تاِئبا الْمأْموِر ِبِه فَلَا يخلُص ِبِه ِمنها ِلبقَاِء ما تسبب ِفيِه ِبدخوِلِه ِمن الضرِر 

تِي فَاعهةُ النِحكْم وةَ الَِّذي هالْأُولَى الثَّاِني تِإنْ لَِزمٍة، وةُ طَاعِجهٍة وِصيعةُ موِج ِجهرِفي الْخ ِبر
والْجمهور أَلْغوا ِجهةَ الْمعِصيِة ِمن الضرِر ِلدفِْعِه ضرر الْمكِْث الْأَشد، كَما أُلِْغي ضرر زواِل الْعقِْل ِفي 

أَي ) وهو(مِة الْمغصوِص ِبها ِبخمٍر حيثُ لَم يوجد غَيرها ِلدفِْعِه ضرر تِلف النفِْس الْأَشد إساغَِة اللُّقْ
 مع إنه بِعيد حيثُ استصحب الْمعِصيةَ: وِإنْ قَالَ ابن الْحاِجِب. كَما تبين) دِقيق(قَولُ إماِم الْحرميِن 



إنَّ من جن بعد ارِتداِدِه، ثُم أَفَاق وأَسلَم يِجب علَيِه : انِتفَاِء تعلُِّق النهِي ويدفَع اسِتبعاده قَولُ الْفُقَهاِء
قَاطَ الصلَاِة عن الْجنوِن رخصةٌ ِلأَنَّ إس; قَضاُء صلَواِت زمِن الْجنوِن اسِتصحابا ِلحكِْم معِصيِة الردِة 

  .والْمرتد لَيس ِمن أَهِل الرخصِة أَما الْخاِرج غَير تاِئٍب فَعاٍص قَطْعا كَالْماِكِث
يقْتلُ ) و(علَيِه )  إنْ استمريقْتلُه(بين جرحى ) علَى جِريٍح(ِباخِتياِرِه أَو ِبغيِر اخِتياِرِه ) والساِقطُ     (

)هكُفْؤ ( اِصِفي ِصفَاِت الِْقص)ِمرتسي إنْ لَم ( ٍءنَ كُفدِه إلَّا بلَيع دمتعِضٍع يوِم مدِه ِلعلَيع)َِقيل :
ِمرتسي ( ِقلُ إلَى كُفِْئِهتنلَا يِه ولَيالُ; عزلَا ي ررِر ِلأَنَّ الضرِبالض )َِقيلو :ريختِه ) يلَياِر عرِتماِلاس نيب

ِلأَنَّ ; ِمن إذٍْن أَو منٍع ) وقَالَ إمام الْحرميِن لَا حكْم ِفيِه. (واِلانِتقَاِل إلَى كُفِْئِه ِلتساِويِهما ِفي الضرِر
اِل، وأَحدهما يؤدي إلَى الْقَتِل الْمحرِم والْمنع ِمنهما لَا قُدرةَ علَى امِتثَاِلِه الِْإذْنَ لَه ِفي اِلاسِتمراِر واِلانِتقَ

  . قَالَ مع اسِتمراِر ِعصياِنِه ِببقَاِء ما تسبب ِفيِه ِمن الضرِر ِبسقُوِطِه إنْ كَانَ ِباخِتياِرِه وِإلَّا فَلَا ِعصيانَ
)     اِليزالْغ قَّفوتالثَّاِلثَةَ ِفي ) و ارتاخقَالَاِت الثَّلَاِث والْم لُ كُلٌّ ِمنمتحفَى يصتسفَقَالَ ِفي الْم

لْحكِْم ِفيِه ما يصدق ِلأَنَّ مرادهما ِبا; الْمنخوِل ولَا يناِفي ِفي قَوِلِه كَِإماِمِه لَا تخلُو واِقعةٌ عن حكٍْم ِللَِّه 
 هلَى أَنع كْما أَنْ لَا حناللَِّه ه كْمح ذَِلك نلًا عأَو وه أَلَها ساِمِه لَمِل إمِتفَاِئِه ِلقَوِبانِف وارعتكِْم الْمِبالْح

ِة الْمايهالن ِد ِمنياِب الصِفي ب ارتاخ هأَن هنقَلَ عن ِلِه كُفْأَهِبقَو فنصالْم زرتاحلَى الثَّاِلثَِة وقَالَةَ الْأُولَى ع
  . عن غَيِر الْكُفِء كَالْكَاِفِر فَيِجب اِلانِتقَالُ عن الْمسلَِّم إلَيِه ِلأَنَّ قَتلَه أَخف مفْسدةً

محالًا ِلذَاِتِه أَي ممتِنعا عادةً وعقْلًا  أَي سواٌء كَانَ): مطْلَقًامسأَلَةٌ يجوز التكِْليف ِبالْمحاِل      (
 اِن ِمنرالطَّيِن ومالز ِي ِمنشقْلًا كَالْمةً لَا عادا عِنعتمم ِرِه أَييِلغ اِض أَميالْباِد ووالس نيِع بمكَالْج

) ومنع أَكْثَر الْمعتِزلَِة والشيخ أَبو حاِمٍد(ا عادةً كَالِْإمياِن ِلمن عِلم اللَّه، أَنه لَا يؤِمن الِْإنساِن أَو عقْلًا لَ
) عدِم وقُوِعِهلَيس ممتِنعا ِلتعلُِّق الِْعلِْم ِب(أَي الْمحالَ الَِّذي ) والْغزاِلي وابن دِقيِق الِْعيِد ما(اإلسفراييين 

وأُِجيب ِبأَنَّ . ِلأَنه ِلظُهوِر امِتناِعِه ِللْمكَلَّفَيِن لَا فَاِئدةَ ِفي طَلَِبِه ِمنهم; أَي منعوا الْممتِنع ِلغيِر تعلُِّق الِْعلِْم 
رتاِت فَيمقَدذُونَ ِفي الْمأْخلْ يه مهارِتباخ هتلُِّق ِعلِْم فَاِئدعِلت ِنعتما الْمأَم لًا فَالِْعقَابأَو ابا الثَّوهلَيع بت
الْمحالَ ِلذَاِتِه دونَ ) معتِزلَةُ بغداد والْآِمِدي(منع ) و(اللَِّه ِبعدِم وقُوِعِه فَالتكِْليف ِبِه جاِئز وواِقع اتفَاقًا 

أَي ) مطْلُوبا(أَي الْمحاِل يعِني ِلغيِر تعلُِّق الِْعلِْم ِلما سبق ) إمام الْحرميِن كَونه(منع ) و. (غيِرِهالْمحاِل ِل
الْقَوِل الثَّاِني فَاختلَفَا منع طَلَبه ِمن ِقبِل نفِْسِه أَي ِلاسِتحالَِتِه فَِهي ِعنده ماِنعةٌ ِمن طَلَِبِه ِبِخلَاِفها علَى 

لَه ِلغيِر طَلَِبِه فَلَم يمنعه الِْإمام كَما لَم ) لَا ورود ِصيغِة الطَّلَِب(كَما قَالَ الْمصنف مأْخذًا لَا حكْما 
والِْإمام رد ِبما قَالَه ِفيما نِسب إلَى }  خاِسِئنيكُونوا ِقردةً{يمنعه غَيره فَِإنه واِقع كَما ِفي قَوله تعالَى 

الْأَشعِري ِمن جواِز التكِْليِف ِبالْمحاِل فَحكَاه الْمصنف ِبِشقَّيِه ولَو تركَه وذَكَر الِْإمام مع من ذَكَره ِفي 
   الِْمنهاِج فَاتته الِْإشارةُ إلَى اخِتلَاِف الْمأْخِذ الْمقْصوِد لَه الْقَوِل الثَّاِني كَما فَعلَ ِفي شرِح



أَما وقُوع التكِْليِف ِبالْأَوِل فَِلأَنه تعالَى كَلَّف الثَّقَلَيِن ). والْحق وقُوع الْممتِنِع ِبالْغيِر لَا ِبالذَّاِت(     
فَامتنع إميانُ أَكْثَِرِهم ِلِعلِْمِه تعالَى ِبعدِم وقُوِعِه } حرصت ِبمؤِمِنني وما أَكْثَر الناِس ولَو {ِبالِْإمياِن وقَالَ

قُوعلُ الثَّاِني والْقَواِء وِتقْرقُوِعِه  ِبالثَّاِني فَِلِلاسو مدا عأَمِرِه ويِنِع ِلغتمالْم ِمن ذَِلكا وضِبالثَّاِني أَي ِلأَنَّ ; ه
إنَّ الَِّذين كَفَروا سواٌء علَيِهم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنِذرهم لَا {من أَنزلَ اللَّه ِفيِه أَنه لَا يؤِمن ِبقَوِلِه مثَلًا 

ملَِة الْمكَلَِّفني ِبتصِديِق النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَأَِبي جهٍل ولَهٍب وغَيِرِهما مكَلَّف ِفي ج} يؤِمنونَ
 ناَء ِبِه عا جٍء ِمميِفي ش لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن قدصلَا ي أَي ِمنؤلَا ي هأَن هِمناللَِّه و ناَء ِبِه عا جم

كُونُ مذَا اللَِّه فَيِفي هاللَِّه و ناَء ِبِه عا جٍء ِمميِفي ش قُهدصلَا ي هاللَِّه ِبأَن نِرِه عبِديِقِه ِفي خصكَلَّفًا ِبت
تمالْم ِمن وٍء فَهيفِْيِه ِفي كُلِّ شنٍء ويِديِق ِفي شصاِت التلَى إثْبلَ عمتثُ اشيح اقُضنِديِق تصِنِع الت

وأُِجيب ِبأَنَّ من أَنزلَ اللَّه ِفيِه أَنه لَا يؤِمن لَم يقِْصد إبلَاغَه ذَِلك حتى يكَلَّف ِبتصِديِق النِبي صلَّى . ِلذَاِتِه
ِلغ لَاغَ ذَِلكإب دا قَصمِإناقُِض، ونا ِللتفْعِفيِه د لَّمسِه ولَيع ِبِه اللَّه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن لَامِإعِرِه وي

 لَامِه السلَيوٍح عا ِقيلَ ِلناِنِه كَمإمي ِمن أَسيِلي}نآم قَد نِمك إلَّا مقَو ِمن ِمنؤي لَن { اِن ِمنِبالِْإمي كِْليفُهفَت
ِه والثَّاِلثُ، وهو قَولُ الْجمهوِر عدم وقُوِعِه ِبواِحٍد ِمنها إلَّا ِفي الْممتِنِع ِلتعلُِّق التكِْليِف ِبالْممتِنِع ِلغيِر

سِع والْممتِنع ِلتعلُِّق الِْعلِْم ِفي و} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إلَّا وسعها{الِْعلِْم ِبعدِم وقُوِعِه ِلقَوِلِه تعالَى 
  . الْمكَلَِّفني ظَاِهرا

) أَنَّ حصولَ الشرِط الشرِعي لَيس شرطًا ِفي ِصحِة التكِْليِف(ِمن الْعلَماِء علَى ) مسأَلَةُ الْأَكْثَِر     (
ش وِقيلَ هِط ورِم الشدالَ عوِط حرشِبالْم كِْليفالت ِصحوِطِه فَيرشِإلَّا فَلَا ِبمو ذَِلك ِصحا فَلَا يطٌ ِفيهر

يمِكن أَمِتثَالُه لَو وقَع وأُِجيب ِبِإمكَاِن أَمِتثَاِلِه ِبأَنْ يؤِتي ِبالْمشروِط بعد الشرِط وقَد وقَع وعلَى الصحِة 
جِط ِبوروِب الشجو ِمن مقَدا تقُوِع مالْوا ونالْأَكْثَِر ه ِني ِمنعوِط ِوفَاقًا ِللْأَكْثَِر يرشوِب الْم)ِهيو ( أَي

أَي هلْ يِصح تكِْليفُه ِبها مع انِتفَاِء ) ِفي تكِْليِف الْكَاِفِر ِبالْفُروِع(بين الْعلَماِء ) مفْروضةٌ(الْمسأَلَةُ 
لِْإمياِن ِلتوقُِّفها علَى النيِة الَِّتي لَم تِصح ِمن الْكَاِفِر فَالْأَكْثَر علَى ِصحِتِه ويمِكن شرِطها ِفي الْجملَِة ِمن ا

انَ يسقُطُ أَيضا فَيعاقَب علَى ترِك أَمِتثَاِلِه، وِإنْ كَ) والصِحيح وقُوعه(امِتثَالُه ِبأَنْ يؤِتي ِبها بعد الِْإمياِن 
يتساَءلُونَ عن الْمجِرِمني ما سلَكَكُم ِفي سقَر قَالُوا لَم نك ِمن {ِبالِْإمياِن ترِغيبا ِفيِه قَالَ تعالَى 

لِّنيصالْم} {َكَاةونَ الزتؤلَا ي الَِّذين ِرِكنيشلٌ ِللْميوو} {ا عونَ معدلَا ي اَلَِّذينورا آخةَ } للَِّه إلَهالْآي
وتفِْسري الصلَاِة ِبالِْإمياِن ِلأَنها ِشعاره والزكَاةُ ِبكَِلمِة التوِحيِد وذَِلك ِلأَفْراِدِه ِبالشرِك فَقَطْ كَما ِقيلَ 

إذْ ) مطْلَقًا(ِفي قَوِلِهم لَيس مكَلَّفًا ِبها ) يِةِخلَافًا ِلأَِبي حاِمٍد اإلسفراييين وأَكْثَر الْحنِف(ِخلَاف الظَّاِهِر 
الْمأْمورات ِمنها لَا يمِكن مع الْكُفِْر ِفعلُها ولَا يؤمر بعد الِْإمياِن ِبقَضاِئها، والْمنِهيات محمولَةٌ علَيها 

كَِثريكِْليِف وِعيِض التبت ا ِمنذَرا حافَقُونِة وِفينالْح ِمن )اِمِر فَقَطْ(ِخلَافًا ) وٍم ِفي الْأَولَا : فَقَالُوا) ِلقَو
ِلأَنَّ متعلِّقَها متروك ولَا تتوقَّف علَى ; تتعلَّق ِبِه ِلما تقَدم ِبِخلَاِف النواِهي ِلِإمكَاِن امِتثَاِلها مع الْكُفِْر 



اِن النلَى الِْإميقِّفَِة عوتِة الْمي)(ِخلَافًا ) ودترا الْمدع نِفيم ِرينكِْليِفِه ) ِلآخلَى تافَقُوا عفَو دترا الْمأَم
ِمن ) اِب التكِْليِفوالِْخلَاف ِفي ِخطَ(واِلد الْمصنِف ) قَالَ الشيخ الِْإمام(ِباسِتمراِر تكِْليِف الِْإسلَاِم 

كَكَوِن الطَّلَاِق سببا ِلحرمِة الزوجِة فَالْخصم يخاِلف ) وما يرِجع إلَيِه ِمن الْوضِع. (الِْإجياِب والتحِرِمي
علَى النفِْس وما دونها ِمن حيثُ ) اياِتوالِْجن(ِللْماِل ) الِْإتلَاِف(ما لَا يرِجع إلَيِه نحو ) لَا(ِفي سبِبيِتِه 

الصِحيحِة كَِملِْك الْمِبيِع وثُبوِت النسِب والِْعوِض ِفي الذِّمِة ) وترتب آثَاِر الْعقُوِد(إنها أَسباب ِللضماِن 
رالْح معفَاقًا، نِلِم اتسكَالْم ِفي ذَِلك ِقيلَفَالْكَاِفرو هِنيجمو ِلفَهتم نمضلَا ي ِبي : الَهمو ِلمسالْم نمضي

  .ِبناًء علَى أَنَّ الْكَاِفر مكَلَّف ِبالْفُروِع ورد ِبأَنَّ دار الْحرِب لَيست دار ضماٍن
 ِفي الْأَمِر ِلأَنه مقْتٍض ِللِْفعِل وأَما ِفي النهِي الْمقْتِضي ِللترِك وِبِه ظَاِهر): مسأَلَةٌ لَا تكِْليف إلَّا ِبِفعٍل     (

أَي واِلِدِه ) ِوفَاقًا ِللشيِخ الِْإماِم(أَي اِلانِتهاُء عن الْمنِهي عنه ) فَالْمكَلَّف ِبِه ِفي النهِي الْكَف(فَبينه ِبقَوِلِه 
ِمنهم أَبو ) وقَالَ قَوم. (ِللنهِي عنه) ِفعلُ الضد(هو ) وِقيلَ(ِلك ِفعلٌ يحصلُ ِبِفعِل الضد ِللنهِي عنه وذَ

 وهٍل، وِفع رغَي واِشٍم هِتفَاُء(هاِلان (كَلَِّف  ِبأَنْ لَا يِللْم ورقْدم ذَِلكو هنِي عهِللن دوجالَِّذي ي لَهاَء ِفعش
لَا تتحرك فَالْمطْلُوب ِمنه علَى الْأَوِل اِلانِتهاُء عن التحرِك الْحاِصِل ِبِفعِل ِضدِه ِمن : ِبمِشيئَِتِه، فَِإذَا ِقيلَ

هِتفَاؤلَى الثَّاِلِث انعِه ولُ ِضدلَى الثَّاِني ِفععكُوِن والس نع جرخكُوِن ِفيِه يالس ِمن همدع ِمرتسِبأَنْ ي 
ِفي الِْإتياِن ِبالْمكَلَِّف ِبِه ِفي النهِي مع اِلانِتهاِء عن الْمنِهي عنه ) وِقيلَ يشترطُ(عهدِة النهِي علَى الْجِميِع 

)كرالت دقَص (َِتثَالًا فام لَه حالْأَصو قِْصدي إنْ لَم الِْعقَاب بترتي)اِب ) لَاوِل الثَّوصطُ ِلحرتشا يمِإنو
والْأَمر ِعند الْجمهوِر يتعلَّق ِبالِْفعِل قَبلَ (} إنما الْأَعمالُ ِبالنياِت{ِلحِديِث الصِحيحيِن الْمشهوِر 

تعلُّقُه الِْإلْزاِمي ) يستِمر(ِمن الْجمهوِر قَالُوا ) بعد دخوِل وقِْتِه إلْزاما وقَبلَه إعلَاما والْأَكْثَر(لَه ) الْمباشرِة
لَ الْمباشرِة وِإلَّا يلْزم طَلَب التعلُّق حا) إمام الْحرميِن والْغزاِلي ينقَِطع(قَالَ ) و(لَه ) حالَ الْمباشرِة(ِبِه 

تحِصيِل الْحاِصِل ولَا فَاِئدةَ ِفي طَلَِبِه وأُِجيب ِبأَنَّ الِْفعلَ كَالصلَاِة إنما يحصلُ ِبالْفَراِغ ِمنه ِلانِتفَاِئِه 
هٍء ِمنزِتفَاِء جِبان)  .مقَالَ قَوو (الر امالِْإم مهِمن اِزي)هجوتلَا ي ( اامِل إلْزِبالِْفع لَّقعتِبأَنْ ي رالْأَم) دإلَّا ِعن

إذْ لَا قُدرةَ علَيِه إلَّا ِحينِئٍذ وما ِقيلَ ِمن أَنه يلْزم عدم ) وهو التحِقيق, (لَه قَالَ الْمصنف ) الْمباشرِة
راِن ِبتيالِْعص لُهقَو هابوِكِه فَج)لَامفَالْم ( الذَّمو ماللَّو ِح الِْميِم أَيِبفَت)الَهقَب ( كرِة ِبأَنَّ تراشبلَ الْمقَب أَي

ِلأَنَّ الْأَمر ; ف عنه ذَِلك الْكَ) الْمنِهي(عن الِْفعِل ) علَى التلَبِس ِبالْكَف(الِْفعِل  أَي اللَّوِم حالَ الترِك 
  . ِبالشيِء يِفيد النهي عن ترِكِه

أَي عِقب الْأَمِر الْمسموِع الدالِّ علَى ): يِصح التكِْليف ويوجد معلُوما ِللْمأْموِر آثَره: مسأَلَةٌ     (
أَي شرِط وقُوِع ) ِفي الْأَظْهِر انِتفَاُء شرِط وقُوِعِه(أَيضا ) الْمأْمورمع ِعلِْم الْأَمِر وكَذَا (التكِْليِف 

ِللْآخِر فَقَطْ أَولُه وِللْمأْموِر ِبِه ِبتوِقيٍف ِمن ) ِعند وقِْتِه كَأَمِر رجٍل ِبصوِم يوٍم عِلم موته قَبلَه(الْمأْموِر ِبِه 
ِخلَافًا ِلِإماِم (ِإنه عِلم ِفي ذَِلك انِتفَاَء شرِط وقُوِع الصوِم الْمأْموِر ِمن الْحياِة والتمِييِز ِعند وقِْتِه الْآِمِر فَ



ن الطَّاعِة أَو الِْعصياِن ِفي قَوِلِهم لَا يِصح التكِْليف مع ما ذَكَر ِلانِتفَاِء فَاِئدٍة ِم) الْحرميِن والْمعتِزلَِة
وِفي قَوِلِهم لَا يعلَم الْمأْمور ِبشيٍء أَنه . ِبالِْفعِل أَو الترِك وأُِجيب ِبوجوِدها ِبالْعزِم علَى الِْفعِل أَو الترِك

يتمكَّن ِمن ِفعِلِه ِلموٍت قَبلَ وقِْتِه أَو عجٍز عنه وأُِجيب ِلأَنه قَد لَا ; مكَلَّف ِبِه عِقب سماِعِه ِللْأَمِر ِبِه 
ِبأَنَّ الْأَصلَ عدم ذَِلك وِبتقِْديِر وجوِبِه ينقَِطع تعلُّق الْأَمِر الدالِّ علَى التكِْليِف كَالْوِكيِل ِفي الْبيِع غَدا إذَا 

لَ قَبزع أَو اتلَى ما عِفيه فَاقاِلات هرغَيو كَى الْآِمِديوِر حأْمأَلَةُ ِعلِْم الْمسمِكيلُ، ووالت قَِطعنِد يلَ الْغ
قَالَ ِبو ِرينأَختالْم ضعبِم وزِل ِبالْعهالَ الْجِة حودجوِتِه الْمِتفَاِء فَاِئدكِْليِف ِلانِة التِم ِصحدا عوِدهج

ِبالْعزِم علَى تقِْديِر وجوِد الشرِط قَالَ كَما يعِزم الْمجبوب ِفي التوبِة ِمن الزنا علَى أَنْ لَا يعود إلَيِه 
هدِعن كِْليفالت ِصحِه فَيلَيِة عرقِْديِر الْقُدالْأَظْ. ِبت هتِصح فنصلَ الْمعجو ارا أَشكَم ِفي ذَِلك دنتاسو ره

 ِحيضا تهأَن لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِل النِبقَو ِة أَوادِبالْع تِلمع نأَلَِة مسِر إلَى مصتخِح الْمرِه ِفي شإلَي
أَما ِعند  يها افِْتتاحه ِبالصوِم قَالَ الْغزاِلي ِفي الْمستصفَىِفي أَثْناِء يوٍم معيٍن ِمن رمضانَ هلْ يِجب علَ

 ِجبِزلَِة فَلَا يتعوٍر ِبِه; الْمأْمم رِم غَيوِض الْيعب موِلأَنَّ ص . هوبجو را فَالْأَظْهندا ِعنأَملَا ; و ورسيِلأَنَّ الْم
قُطُ ِبالْمسِض ييالْح نقَاِء عالن ِطِه ِمنرِتفَاَء شا انِعلِْمه عِم موِبالص ا كُلِّفَتهاِد أَنِتناِلاس هجووِر، وسع

عنه جِميع جِميع النهاِر، وهذَا مندِفع فَِإنَّ الْمكَلَّف ِبِه صوم بعِض الْيوِم الْخاِلي عن الْحيِض والنقَاِء 
 دوجا لَا يلَى مع مزالْع قَّقحتلَا ي هفَِإن ِفعدنم لَها قَبكَذَا ما، وضِضِه أَيعِميِعِه لَا بِم جوطٌ ِلصرِم شوالْي

ِه ِبتلَيةَ عرا لَا قُدوِد إلَى مِم الْعدلَى علَا عوِدِه وجقِْديِر وِبت طُهرش ِمن هكَوا حم ابوا فَالصقِْديِره
انِتفَاَء شروِعِه ِعند وقِْتِه ِبأَنْ يكُونَ ) مع جهِل الْآِمِر(التكِْليف ِبشيٍء ) أَما(اِلاتفَاِق علَى عدِم الصحِة 

  . أَي فَمتفَق علَى ِصحِتِه ووجوِدِه) فَاتفَاق(وٍب غَدا الْآِمر غَير الشاِرِع كَأَمِر السيِد عبده ِبِخياطَِة ثَ
  

  خامتة
كَأَكِْل الْمذَكَّى والْميتِة، فَِإنَّ كُلا ) علَى الترِتيِب فَيحرم الْجمع(فَأَكْثَر ) الْحكْم قَد يتعلَّق ِبأَمريِن     (

أَكْلُه وزجا يمهِمن مرحذَكَّى فَيلَِتِه الْممج ا الَِّذي ِمنِرهغَي نِز عجالْع دِة ِعنتيأَكِْل الْم ازوج لَِكن 
 جاِئزاِن الْجمع كَالْوضوِء والتيمِم فَِإنهما) أَو يباح. (الْجمع بينهما ِلحرمِة الْميتِة حيثُ قَدر علَى غَيِرها

 ِء ِمنرطِْء الْبِف بوِلخ مميا كَأَنْ تمهنيب عمالْج احبي قَدوِء وضالْو نِز عجالْع دِم ِعنميالت ازوجو
 الْبرِء، وِإنْ بطَلَ ِبوضوِئِه الْوضوِء من عمت ضرورته محلَّ الْوضوِء، ثُم توضأَ متحملًا ِلمشقَِّة بطِْء

الْجمع كَِخصاِل كَفَّارِة الِْوقَاِع فَِإنَّ كُلا ِمنهما واِجب، لَِكن وجوب ) أَو يسن(تيممه ِلانِتفَاِء فَاِئدِتِه 
 داِم ِعنيالص وبجواِم ويالص نِز عجالْع داِم ِعنا قَالَ الِْإطْعا كَممهنيب عمالْج نسياِق وتالِْإع نِز عجالْع

ِفي الْمحصوِل فَينِوي ِبكُلٍّ الْكَفَّارةَ وِإنْ سقَطَت ِبالْأُولَى كَما ينِوي ِبالصلَاِة الْمعادِة الْفَرض، وِإنْ 
  . سقَطَ ِبالِْفعِل أَولًا



)     و (تي قَد ِن فَأَكْثَريرِبأَم كْمالْح لَّقع)ِل كَذَِلكدلَى الْبع ( أَِة ِمنرِويِج الْمزكَت عمالْج مرحفَي أَي
ِويجزالت وزجا يمها ِمنِن فَِإنَّ كُلكُفْأَي ِر أَيالْآخ نلًا عدب هِمن :رحيِر والْآخ ِمن جوزت إنْ لَم عمالْج م

 رتالس ِجبا يمها ِمنِن فَِإنَّ كُليبِة ِبثَوروِر الْعكَِست عمالْج احبي ا أَوبترم ا أَوعا ممهِمن جوزا ِبأَنْ تمهنيب
عمالْج احبيِر وِبالْآخ ِترتست إنْ لَم ِر أَيالْآخ نلًا عدِبِه ب نسي ِر أَوالْآخ قا فَومهدلَ أَحعجا ِبأَنْ يمهنيب 

الْجمع كَِخصاِل كَفَّارِة الْيِمِني فَِإنَّ كُلا ِمنها واِجب بدلًا عن غَيِرِه أَي إنْ لَم يفْعلْ غَيره ِمنها كَما قَالَ 
بالْأَقْر هِف إننصالْم اِلدأَنَّ و ِمن مقَدا تم ِقيقحِإنْ كَانَ التِللظَّاِهِر، و مها ِمنظَراِء نإلَى كَلَاِم الْفُقَه 

  .الْواِجب الْقَدر الْمشترك بينها ِفي ِضمٍن أَي معيٍن ِمنها ويسن الْجمع بينها كَما قَالَ ِفي الْمحصول
 

 يف الكتاب ومباحث األقوال): ألولالكتاب ا(
الْمشتِمِل علَيها ِمن الْأَمِر والنهِي والْعام والْخاص والْمطْلَِق والْمقَيِد والْمجمِل والْمبيِن ونحِوها      

)ابالِْكت ( ِبِه ادرالْم)ُآنالْقُر (ُِن الْكيب ِه ِمنلَيع ِع غَلَبرِل الشِف أَهرِب ِفي عت)ِبِه ِنيعالْمو ( أَي
اللَّفْظُ الْمنزلُ علَى محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِللِْإعجاِز ِبسورٍة ِمنه (أَي ِفي أُصوِل الِْفقِْه )هنا(الْقُرآنُ 

دق علَيِه هذَا ِمن أَوِل سورِة الْحمد ِللَِّه إلَى آخِر سورِة الناِس الْمحتج يعِني ما يص) الْمتعبد ِبِتلَاوِتِه
ِبِإبعاِضِه ِخلَاف الْمعنى ِبالْقُرآِن ِفي أُصوِل الديِن عن مدلُوِل ذَِلك الْقَاِئِم ِبذَاِتِه تعالَى، وِإنما حدوا 

عآنَ مِمِه الْقُرى ِباسمسا لَا يمِتِه عِط كَثْربض عم زيمتاِفِه ِليصأَو ِمن ا ذُِكرِصِه ِبمخشالْكَلَاِم - ت ِمن 
نِجيلُ مثَلًا فَخرج عن أَنْ يسمى قُرآنا ِبالْمنزِل علَى محمٍد الْأَحاِديثُ غَير الرباِنيِة والتوراةُ والِْإ

مجازا عن إظْهاِر عجِز . وِبالِْإعجاِز أَي إظْهار ِصدِق النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي دعواه الرسالَةَ
إلَخ } نا ِعند ظَن عبِدي ِبيأَ{الْمرسِل إلَيِهم عن معارضِتِه الْأَحاِديثَ الرباِنيةَ كَحِديِث الصِحيحيِن 

ِلأَنه الْمحتاج إلَيِه ِفي التمِييِز وقَولُه ; وغَيِرِه، واِلاقِْتصار علَى الِْإعجاِز، وِإنْ أَنزلَ الْقُرآنَ ِلغيِرِه أَيضا 
 ِحكَايةً ِلأَقَلَّ ما وقَع ِبِه الِْإعجاز الصاِدق ِبالْكَوثَِر ِبسورٍة ِمنه أَي أَي سورٍة كَانت ِمن جِميِع سوِرِه

أَقْصِر سورٍة وِمثْلُها ِفيِه قَدرها ِمن غَيِرها ِبِخلَاِف ما دونها وفَاِئدته كَما قَالَ دفْع إيهاِم الِْعبارِة ِبدوِنِه 
ِبكُلِّ الْقُر ازجأَنَّ الِْإع خيالش ها قَالَ ِمنكَم هتِتلَاو تِسخا نا مدأَب ِتِه أَيِد ِبِتلَاوبعتِبالْمآِن فَقَطْ و

غَيو اِفِعيالش اهوا راهأْنقَر ا قَدفَِإن هنع اللَّه ِضير رمةَ قَالَ عتا أَلْبموهمجا فَارينةُ إذَا زخيالشو ،هر
وِللْحاجِة ِفي التمِييِز إلَى إخراِج ذَِلك زاد الْمصنف علَى غَيِرِه الْمتعبد ِبِتلَاوِتِه، وِإنْ كَانَ ِمن الْأَحكَاِم 

وددلُ الْحخدلَا ت ِهيو .  
)     هِمنو ( آِنالْقُر ِمن أَي)ولُ كُلِّ سلَةُ أَومسِحيِحالْبلَى الصاَءٍة عرب رٍة غَير ( ةٌ كَذَِلكوبكْتا مهِلأَن

ِبخطِّ السوِر ِفي مصاِحِف الصحابِة مع مبالَغِتِهم ِفي أَنْ لَا يكْتب ِفيها ما لَيس ِمنه ِمما يتعلَّق ِبِه حتى 
 أَبو بكٍْر الْباِقلَّاِني وغَيره لَيست ِمنه ِفي ذَِلك وِإنما ِهي ِفي الْفَاِتحِة وقَالَ الْقَاِضي. النقْطُ والشكْلُ



ِلابِتداِء الِْكتاِب علَى عادِة اللَِّه ِفي كُتِبِه وِمنه سن لَنا ابِتداُء الْكُتِب ِبها وِفي غَيِرها ِللْفَصِل بين السوِر 
كَانَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَا يعِرف فَصلَ السورِة حتى ينِزلَ علَيِه ِبسِم {الَ ابن عباٍس قَ

ست ِمنه أَولُ براَءٍة رواه أَبو داود وغَيره وِهي ِمنه ِفي أَثْناِء النمِل إجماعا ولَي} اللَِّه الرحمِن الرِحيِم
قُرآنا كَِإمياِنِهما ِفي ) لَا ما نِقلَ آحادا(ِلنزوِلها ِبالِْقتاِل الَِّذي لَا تناِسبه الْبسملَةُ الْمناِسبةُ ِللرحمِة والرفِْق 

ِلأَنَّ الْقُرآنَ ِلِإعجاِزِه ; ) علَى الْأَصح(نه لَيس ِمن الْقُرآِن ِقراَءِة والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا إميانهما فَِإ
إنه ِمن الْقُرآِن حملًا علَى : الناس عن الِْإتياِن ِبِمثِْل أَقْصِر سورٍة تتوفَّر الدواِعي علَى نفِْسِه تواترا وِقيلَ

اِتروتكَانَ م هِفيِه أَن راتوكِْفي التياِقِلِه والَِة ندِل ِلعِر الْأَوصا ِفي الْع  
 )     ةَ ) وزمحاِصٍم وعاِمٍر وعِن كَِثٍري واباِفٍع ونٍرو ومِة أَِبي ععباِء السوفَةُ ِللْقُررعالْم عبالس اَءاتالِْقر

 اِئيالِْكسةٌ(واِتروتلَى ) مع مهاطُؤوةً تادع ِنعتمي عمج هنا عقَلَهن ا أَينإلَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن ِمن
 لُمهو ِقيلَ(الْكَِذِب ِلِمثِْلِهم ( اِجِبالْح نِني قَالَ ابعي)اِءقَِبيِل الْأَد ِمن سا لَيِفيم (وا هفَم قَِبيِلِه أَي ِمن 

 ذَِلكاِتٍر ووتِبم سا فَلَيوِنهِبد قَّقحتئَةً ِللَّفِْظ ييِبأَنْ كَانَ ه)دلَى ) كَالْمفَِصلًا عنمِصلًا وتِفيِه م الَِّذي ِزيد
أَنؤِمن، وياَءيِن ِفي : السوُء، وقَالُوا: نحِوأَصِلِه حتى بلَغَ قَدر أَِلفَيِن ِفي نحِو جاَء وما أَنزلَ وواويِن ِفي 

ِجيَء وِفي أَنفُِسكُم، أَو أَقَلَّ ِمن ذَِلك ِبِنصٍف أَو أَكْثَر ِمنه ِبِنصٍف أَو واِحٍد أَو اثْنيِن طُرق ِللْقُراِء : نحو
لْفَتِح محضةٌ أَو بين بين ِبأَنْ ينحي ِبالْفَتحِة ِفيما يمالُ كَالْغاِر الَِّتي ِهي ِخلَاف الْأَصِل مع ا) والِْإمالَةُ(

الَِّذي هو ِخلَاف الْأَصِل ِمن ) وتخِفيف الْهمزِة.(نحو الْكَسرِة علَى وجِه الْقُرِب ِمنها أَو ِمن الْفَتحِة
 وحقْلًا نِقيِق نحالت}أَفْلَح قَد { وحقَاطًا نِإسو كُمأَِين وحِهيلًا نستونَ وِمنؤي وحالًا ندِإبو}ملُهاَء أَجج {

 غَير ما أَي كَما قَالَ الْمصنف ِفي أَداِء الْكَِلمِة يعِني) قَالَ أَبو شامةَ والْأَلْفَاظُ الْمختلَف ِفيها بين الْقُراِء(
 وحن ددشم فرا ِفيِه حِفيم كَأَلْفَاِظِهم مقَدت}دبعن اكإي { ٍة أَوالَغبم ِديِد ِمنشلَى أَقَلِّ التٍة عادِبِزي

 فنصالْمو ا قَالَاهوا ِلمضرعتي ةَ لَمامأَِبي شاِجِب وِن الْحاب رغَيٍط وسوِل تِر الْأَواتوِم تدلَى عع افَقو
إنه متواِتر ِفيما يظْهر : وتردد ِفي تواتِر الثَّاِني وجزم ِبتواتِر الثَّاِلِث ِبأَنواِعِه الساِبقَِة، وقَالَ ِفي الراِبِع

. ِولُ ِبظَاِهِرِه ِلما قَبلَه مع ِزيادِة ِتلْك الزيادِة الَِّتي مثَّلَها ِبما تقَدمومقْصوده ِمما نقَلَه عن أَِبي شامةَ الْمتنا
علَى أَنَّ أَبا شامةَ لَم يِرد جِميع الْأَلْفَاِظ إذْ قَالَ ِفي ِكتاِبِه الْمرِشِد الْوِجيِز ما شاع علَى أَلِْسنِة جماعٍة 

خِري الْمقِْرِئني وغَيِرِهم ِمن أَنَّ الِْقراَءاِت السبع متواِترةٌ نقُولُ ِبِه ِفيما اتفَقَت الطُّرق علَى نقِْلِه ِمن متأَ
 الطُّرِق وذَِلك موجود ِفي عن الْقُراِء السبعِة دونَ ما اختلَفَت ِفيِه ِبمعنى أَنه نِفيت ِنسبته إلَيِهم ِفي بعِض

كُتِب الِْقراَءاِت لَا ِسيما كُتِب الْمغاِربِة والْمشاِرقَِة فَبينهما تباين ِفي مواِضع كَِثريٍة، والْحاِصلُ أَنا لَا 
نيا بلَِف ِفيهتخِميِع الْأَلْفَاِظ الْمِفي ج راتوالت ِزملْتن قالطُّر فَقَتا اتم وهو ،اِتروتا الْممهلْ ِمنب اِء أَيالْقُر 

 ِمن سا لَيلُ ماونتذَا ِبظَاِهِرِه يهاِبِق، وى السنعِفيِه ِبالْم لَفَتتا اخم وهاِتِر، ووتِر الْمغَيو مهنقِْلِه علَى نع
   هو ِمن قَِبيِلِه، وِإنْ حملَه الْمصنف علَى ما هو ِمن قَِبيِلِه كَما تقَدم قَِبيِل الْأَداِء وما



 :تعريف بالقراءة الشاذة والعشرة
ى الْأَصح أَي ما نِقلَ قُرآنا آحادا لَا ِفي الصلَاِة ولَا خاِرِجها ِبناًء علَ) ولَا تجوز الِْقراَءةُ ِبالشاذِّ     ( 

 ِويوالن ا قَالَها كَماِلما عاِمدع كَانَ قَاِرئُهى ونعالْم رلَاةُ ِبِه إنْ غَيطُلُ الصبتآِن والْقُر ِمن سلَي هِم أَنقَدتالْم
راَءات يعقُوب وأَِبي جعفٍَر وخلٍَف فَهِذِه أَي السبعِة وِق) والصِحيح أَنه ما وراَء الْعشرِة(ِفي فَتاِويِه 

ِلأَنها لَا تخاِلف رسم السبِع ِمن ; واِلِد الْمصنِف ) ِوفَاقًا ِللْبغِوي والشيِخ الِْإماِم(الثَّلَاثَةُ تجوز الِْقراَءةُ ِبها 
ي الْعرِبيِة وموافَقَِة خطِّ الْمصحِف الِْإماِم ولَا يضر ِفي الْعزِو إلَى الْبغِوي ِصحِة السنِد واسِتقَامِة الْوجِه ِف

 اِفقوٍف مرِفي كُلِّ ح ِة إذْ لَهعساَءاِت التالِْقر لَفَّقَةٌ ِمنم فنصا قَالَ الْمكَم هاَءتلَفًا، فَِإنَّ ِقرِذكِْرِه خ مدع
 هصخاَءةٌ تِقر ِعلَتفَج مهاِحٍد ِمنِلو تسئَةٌ لَييه لَه تعمتِإنْ اجو ،مهِقيلَ(ِمنو ( ُّاذالش)ُةعبالس اهوا رم (

ق علَى الْجواِز غَير مصرٍح فَتكُونُ الثَّلَاثُ ِمنه لَا تجوز الِْقراَءةُ ِبها علَى هذَا، وِإنْ حكَى الْبغِوي اِلاتفَا
 مقَدا تلٍَف كَمى(ِبخرجم هاؤرا إجأَم ( اِربالْأَخ)اِدالْآح ( اِجِتجِفي اِلاح)ِحيحالص وقُولٌ ; ) فَهنم هِلأَن

خصوِص قُرآِنيِتِه انِتفَاُء عموِم خبِريِتِه، والثَّاِني وعلَيِه عن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ولَا يلْزم ِمن انِتفَاِء 
ِلأَنه إنما نِقلَ قُرآنا ولَم تثْبت قُرآِنيته وعلَى الْأَوِل احِتجاج كَِثٍري ِمن ; بعض أَصحاِبنا لَا يحتج ِبِه 

لَى قَطِْع يا عاِئنِمِني الَِّذي فُقَهِة الْيِم كَفَّاروِفي ص عابتوا التوِجبي ا لَممِإنا واِنِهمماَءِة أَياِرِق ِبِقرِمِني الس
ده عن عاِئشةَ هو أَحد قَولَي الشاِفِعي ِبِقراَءِة متتاِبعاٍت، قَالَ الْمصنف كَأَنه لَما صحح الدارقُطِْني إسنا

اتاِبعتتم قَطَتاٍت فَساِبعتتاٍم مثَلَاثَِة أَي امفَِصي لَتزا نهنع اللَّه ِضير.  
ك ِفي تجِويِزِهم ورود ذَِل) ولَا يجوز ورود ما لَا معنى لَه  ِفي الِْكتاِب والسنِة ِخلَافًا ِللْحشِويِة     (

. ِفي الِْكتاِب قَالُوا لَوجدوه ِفيِه كَالْحروِف الْمقَطَّعِة أَواِئلَ السوِر وِفي السنِة ِبالِْقياِس علَى الِْكتاِب
 ِريصِن الْبسِل الْحقَو ةً ِمنِويشوا حمسِر كطه ويس وواٌء ِللسمأَس وفرِبأَنَّ الْح أُِجيبو دجا ولَم
) ولَا. (كَلَامهم ساِقطًا وكَانوا يجِلسونَ ِفي حلْقَِتِه أَمامه ردا وهؤلَاِء إلَى حشِي الْحلْقَِة أَي جاِنِبها

ن الْمراد كَما ِفي الْعام يبي) ما يعِني ِبِه غَير ظَاِهِرِه إلَّا ِبدِليٍل(يجوز أَنْ يِرد ِفي الِْكتاِب والسنِة 
ِفي تجِويِزِهم ورود ذَِلك ِمن غَيِر دِليٍل حيثُ قَالُوا الْمراد ) ِخلَافًا ِللْمرِجئَِة(الْمخصوِص ِبمتأَخٍر 

قَطْ ِبناًء علَى معتقَِدِهم أَنَّ الْمعِصيةَ لَا ِبالْآياِت والْأَخباِر الظَّاِهرِة ِفي ِعقَاِب عصاِة الْمؤِمِنني الترِهيب فَ
ِفي الِْكتاِب ) وبقَاُء الْمجمِل(تضر مع الِْإمياِن وسموا مرِجئَةً ِلِإرجاِئِهم أَي تأِْخِريِهم إياها عن اِلاعِتباِر 

أَي علَى أَحماِلِه ِبأَنْ لَم يتِضح الْمراد ِمنه ) غَير مبيٍن(ن وقُوِعِهم ِفيِهما والسنِة ِبناًء علَى الْأَصح الْأَتي ِم
يوم الْ{لَا ِلأَنَّ اللَّه تعالَى أَكْملَ الدين قَبلَ وفَاِتِه ِلقَوِلِه : أَحدها: إلَى وفَاِتِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم أَقْوالٌ

كُمِدين لْت لَكُمأَكْم { اِباِبِه الِْكتشتالَى ِفي معقَالَ ت معا نثَاِنيه}إلَّا اللَّه أِْويلَهت لَمعا يمو { قْفإذْ الْو
ثَاِلثُها (الْقَاِئِل ِبالْفَرِق بينهما هنا كَما علَيِه جمهور الْعلَماِء وِإذَا ثَبت ِفي الِْكتاِب ثَبت ِفي السنِة ِلعدِم 

غَير مبيٍن ِللْحاجِة إلَى بياِنِه حذَرا ِمن التكِْليِف ِبما لَا ) الْمكَلَّف ِبمعِرفَِتِه(الْمجملُ ) الْأَصح لَا يبقَى



وِفي بعِض نسِخِه . بارِة ِبالْعمِل ِبِه كَما ِفي الْبرهاِنيطَاق ِبِخلَاِف غَيِر الْمكَلَِّف علَى أَنَّ صواب الِْع
كَما اختاره ) والْحق(ِبالِْعلِْم ِبِه وهو تحِريف ِمن ناِسٍخ مشى علَيِه الْمصنف إذْ وقَع لَه ِمن غَيِر تأَمٍل 

 هرغَيو اِزيالر امِرِهأَنَّ ا(الِْإمغَي ٍر أَواتواِم تِضمِبان ِقنيالْي ِفيدت ةَ قَدقِْليا ِفي ) لْأَِدلَّةَ النِة كَمداهشالْم ِمن
ع نحنِة وداهشاِئِن الْمةَ ِبالْقَرادرا الْمهاِنيعوا مِلمةَ عابحا فَِإنَّ الصِوهحنلَاِة ووِب الصجا أَِدلَِّة واهنِلم

ِبواِسطَِة نقِْل ِتلْك الْقَراِئِن إلَينا تواترا فَاندفَع توِجيه من أَطْلَق أَنها لَا تِفيد الْيِقني ِبانِتفَاِء الِْعلِْم ِبالْمراِد 
  .ِمنها

  
 املنطوق واملفهوم

حكْما كَانَ كَما مثَّلَه ) دلَّ علَيِه اللَّفْظُ ِفي محلِّ النطِْق( معنى أَي) الْمنطُوق ما(أَي هذَا مبحثُهما      
أَو } فَلَا تقُلْ لَهما أُف{ِفي شرِح الْمختصِر كَغيِرِه ِبتحِرِمي التأِْفيِف أَي ِللْواِلديِن الداِل علَيِه قَوله تعالَى 

كٍْم كَمح رِلِهغَيِثيِلِه ِفي قَومت ذُ ِمنخؤا ي) :وهو ( طِْقلِّ النحالُّ ِفي ماللَّفْظُ الد أَي)صى ) نمسي أَي
 ِبذَِلك)هرلُ غَيمتحى لَا ينعم إنْ أَفَاد ( ىنعالْم ذَِلك رغَي أَي)ٍديِفي) كَزم هفَِإن دياَء زِو جحِفي ن د

بدلُ الْمعنى الَِّذي ) إنْ اُحتِملَ(أَنْ يسمى ِبذَِلك ) ظَاِهر(ِللذَّاِت الْمشخصِة ِمن غَيِر احِتماٍل ِلغيِرها 
 هِد(أَفَادا كَالْأَسوحجرِر) مفْتاِن الْمويِللْح ِفيدم هفَِإن دالْأَس موت الْيأَيِو رحِل ِفي نجِملٌ ِللرتحِس م

الشجاِع بدلَه وهو معنى مرجوح ِلأَنه معنى مجاِزي والْأَولُ الْحِقيِقي الْمتباِدر إلَى الذِّهِن أَما الْمحتِملُ 
وِب زيٍد الْجونُ فَِإنه محتِملٌ ِلمعنييِه أَي ِلمعنى مساٍو ِللْآخِر فَيسمى مجملًا وسيأِْتي كَالْجوِن ِفي ثَ

أَي ) فَمركَّب وِإلَّا(كَغلَاِم زيٍد ) واللَّفْظُ إنْ دلَّ جزؤه علَى جزِء الْمعنى(الْأَسوِد والْأَبيِض علَى السواِء 
نعِء مزلَى جع هؤزلَّ جدي ِإنْ لَماٍل ود رٌء غَيزج كُونَ لَهاِم أَنْ يِتفْهِة اِلاسزمٌء كَهزج كُونَ لَهِبأَنْ ي اه

فَمفْرد ودلَالَةُ اللَّفِْظ علَى معناه (علَى معنى كَزيٍد أَو داٍل علَى معنى غَيِر جزِء معناه كَعبِد اللَِّه علَما 
) تضمن(أَي جزِء معناه ) وعلَى جزِئِه(وتسمى دلَالَةَ مطَابقٍَة أَيضا ِلمطَابقَِة الدالِّ ِللْمدلُوِل ) مطَاِبقَةٌ

سواٌء ) الذِّهِني(أَي لَاِزِم معناه  ) ولَاِزِمِه(وتسمى دلَالَةَ تضمٍن أَيضا ِلتضمِن الْمعنى ِلجزِئِه الْمدلُوِل 
وتسمى دلَالَةَ اِلالِْتزاِم أَيضا ِلالِْتزاِم الْمعنى أَي اسِتلْزاِمِه ِللْمدلُوِل ) الِْتزام(لَِزمه ِفي الْخاِرِج أَيضا أَم لَا 

الْحيواِن ِفي الثَّاِني وعلَى قَاِبِل الِْعلِْم ِفي الثَّاِلِث كَدلَالَِة الِْإنساِن علَى الْحيواِن الناِطِق ِفي الْأَوِل وعلَى 
اللَّاِزِم خاِرجا أَيضا وكَدلَالَِة الْعمى أَي عدِم الْبصِر عما ِمن شأِْنِه الْبصر علَى الْبصِر اللَّاِزِم ِللْعمى ِذهنا 

أَي دلَالَتا ) والثِّنتاِن(ِلأَنها ِبمحِض اللَّفِْظ ) لَفِْظيةٌ( أَي دلَالَةُ الْمطَابقَِة )والْأُولَى(الْمناِفي لَه خاِرجا 
وق إنْ ثُم الْمنطُ(ِلتوقُِّفِهما علَى انِتقَاِل الذِّهِن ِمن الْمعنى إلَى جزِئِه ولَاِزِمِه ) عقِْليتاِن(التضمِن واِلالِْتزاِم 
قدالص قَّفوةُ(ِفيِه ) تحالص أَو ( اعرش قْلًا أَوع لَه)اٍرملَى إضع ( ِهلَيلَّ عا دقِْديٍر ِفيمت أَي) ُلَالَةفَد

صوِد تسمى دلَالَةَ اقِْتضاِء أَي فَدلَالَةُ اللَّفِْظ الدالِّ علَى الْمنطُوِق علَى معنى ذَِلك الْمضمِر الْمقْ) اِلاقِْتضاِء



أَي } رِفع عن أُمِتي الْخطَأُ والنسيانُ{الْأَوِل كَما ِفي مسنِد أَِخي عاِصٍم الْأَتي ِفي مبحِث الْمجمِل 
أَي } واسأَلْ الْقَريةَ{ا ِفي قَوله تعالَى والثَّاِني كَم.الْمؤاخذَةُ ِبِهما ِلتوقُِّف ِصدِقِه علَى ذَِلك ِلوقُوِعِهما

 ِتقٍد اعباِلِك عِلك ِلما ِفي قَوالثَّاِلثُ كَمقْلًا، وا عالُهؤس ِصحةُ لَا يِمعتجةُ الْمِنيالْأَب ِهيةُ ويا إذْ الْقَرلَهأَه
لْكُه ِلي فَاعِتقْه عني ِلتوقُِّف ِصحِة الِْعتِق شرعا علَى الْماِلِك عبدك عني فَفَعلَ فَِإنه يِصح عنك أَي ِم

)قَّفوتي ِإنْ لَمو ( اٍرملَى إضع ِة لَهحلَا الصطُوِق ونِفي الْم قدالص أَي)َّلدو ( لَه ِفيداللَّفْظُ الْم) الَى مع
قِْصدي لَا(ِبِه ) لَمٍةفَدارٍة ) لَةُ إشارلَالَةَ إشى دمسِبِه ت دقْصي ى الَِّذي لَمنعالْم لَى ذَِلكلَالَةُ اللَّفِْظ عفَد أَي

علَى ِصحِة صوِم من أَصبح جنبا ِللُزوِمِه } أُِحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصياِم الرفَثُ إلَى ِنساِئكُم{قَوله تعالَى 
 هٍء ِمنزاِدِق ِبآِخِر جِل الصِفي اللَّي اِعِهناِز ِجموج وِد ِبِه ِمنقْصِللْم  

ِمن حكٍْم ومحلُّه كَتحِرِمي كَذَا كَما ) دلَّ علَيِه اللَّفْظُ لَا ِفي محلِّ النطِْق(أَي معنى ) والْمفْهوم ما     (
ويسمى ) فَموافَقَةُ(أَي الْحكْم الْمنطُوق ِبِه ) الْمنطُوق(الْمشتِملُ هو علَيِه ) ق حكْمهفَِإنْ وافَ(سيأِْتي 

 وه ا ثُمضافَقٍَة أَيوم ومفْهى الِْخطَاِب(موفَح ( ى ذَِلكمسي أَي)لَىإنْ كَانَ أَو ( طُوِقنالْم ِمن)ِنِهلَحو (
 أَيِن الِْخطَاِب أَيلَح  ى ِبذَِلكمسا(ياِويسِب ) إنْ كَانَ مرض ِرميحوِم الْأُولَى تفْهطُوِق ِمثَالُ الْمنِللْم

لتأِْفيِف فَهو أَولَى ِمن تحِرِمي ا} فَلَا تقُلْ لَهما أُف{الْواِلديِن الدالِّ علَيِه نظَرا ِللْمعنى قَوله تعالَى 
الْمنطُوِق لَا ِشديةَ الضرِب ِمن التأِْفيِف ِفي الِْإيذَاِء وِمثَالُ الْمساِوي تحِرمي إحراِق ماِل الْيِتيِم الدالِّ علَيِه 

ٍو ِلتحِرِمي الْأَكِْل ِلمساواِة الِْإحراِق فَهو مسا} إنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما{نظَرا ِلمعنى آيِة 
أَي كَما قَالَ الْمصنف لَا يسمى ِبالْموافَقَِة ) مساِويا(الْموافَقَةُ ) وِقيلَ لَا يكُونُ(ِللْأَكِْل ِفي الِْإتلَاِف 

اِج ِبِه وِتجثَلَ الْأُولَى ِفي اِلاحِإنْ كَانَ ماِوي وسى الْموفَحذَا ولَى ها عضلَ أَيى الْأَومسِم يقَدتِمِه الْمِباس
ويطْلَق الْمفْهوم } وِلتعِرفْنهم ِفي لَحِن الْقَوِل{الْكَلَاِم ما يفْهم ِمنه قَطْعا ولَحنه معناه وِمنه قَوله تعالَى 

ضكِْم أَيلِّ الْححلَى مِرِهعياِج كَغهِح الِْمنرِفي ش فنصا قَالَ الْمذَا ملَى هعطُوِق ونا : ا كَالْمإم ومفْهالْم
أَي إمام ) والِْإماماِن(إمام الْأَِئمِة ) ثُم قَالَ الشاِفِعي(أَولَى ِمن الْمنطُوِق ِبالْحكِْم أَو مساٍو لَه ِفيِه 

رالْح اِزيالر امالِْإمِن ويم)هلَالَتد ( افَقَِةولَى الْملَالَةُ عالد أَي)ٌةاِسيِقي ( لَى أَواِس الْأَوِبطَِريِق الِْقي أَي
وِفي الثَّاِني الِْإتلَاف . ذَاُءالْمساِوي الْمسمى ِبالْجِلي كَما يعلَم ِمما سيأِْتي والِْعلَّةُ ِفي الِْمثَاِل الْأَوِل الِْإي

ولَا يضر ِفي النقِْل عن الْأَولَيِن عدم جعِلِهما الْمساِوي ِمن الْموافَقَِة ِلأَنَّ ذَِلك ِبالنظَِر إلَى اِلاسِم لَا 
الدلَالَةُ علَيِه ) وِقيلَ(يِة ِبالْموافَقَِة ولَا نحِوِه ِمما تقَدم الْحكِْم كَما تقَدم، وأَما الثَّاِلثُ فَلَم يصرح ِبالتسِم

ِمن قَاِئِلي هذَا ) فَقَالَ الْغزاِلي والْآِمِدي(لَا مدخلَ ِللِْقياِس ِفيها ِلفَهِمِه ِمن غَيِر اعِتباِر ِقياٍس ) لَفِْظيةٌ(
تِل فُِهمالْقَو (ِه أَيلَيلَالَةُ عالد )اِئِنالْقَراِق ويالس ِن ) ِمنياِلدِة الْوا ِفي آيهلَالَتلَا دِد اللَّفِْظ فَلَورجم لَا ِمن

رالض عنأِْفيِف مِع التنم ا ِمنهِمن ا فُِهما ممهامِتراحا ومهِظيمعا تِبِهم طْلُوبلَى أَنَّ الْمقُولُ عي ِب إذْ قَد
لَا تشتم فُلَانا ولَِكن اضِربه ولَولَا دلَالَتهما ِفي آيِة ماِل الْيِتيِم علَى أَنَّ : ذُو الْغرِض الصِحيِح ِلعبِدِه



رإح عنِع أَكِْلِه منم ا ِمنهِمن ا فُِهمم هتانِصيو ا ِحفْظُهِبه طْلُوبقُولُ الْقَاِئلُالْمي ا أَكَلْت : اِقِه إذْ قَداَللَِّه مو
مجاِزيةٌ ِمن إطْلَاِق الْأَخص علَى (أَي الدلَالَةُ علَيِه ِحينِئٍذ ) وِهي(مالَ فُلَاٍن ويكُونُ قَد أَحرقَه فَلَا يحنثُ 

مأِْفيِف ) الْأَعالت ِمن عنالْم اِل فَأَطْلَقأَكِْل م ِمن عنالْم أُطِْلقالِْإيذَاِء و ِمن عنالْم أُِريدِن وياِلدِة الْوِفي آي
بدلًا عن ) عرفًا(أَي ِللدلَالَِة علَى الْأَعم  ) وِقيلَ نِقلَ اللَّفْظُ لَها(الْيِتيِم ِفي آيِتِه وأُِريد الْمنع ِمن إتلَاِفِه 

الد ِن ِمنلَيِن الْقَوذَيلَى هِتيِم عاِل الْياِق مرإح ِرميحتِن وياِلدِب الْورض ِرميحةً فَتلُغ صلَى الْأَخلَالَِة ع
حنِفيةُ علَى أَنَّ الْموافَقَةَ منطُوِق الْآيتيِن وِإنْ كَانا ِبقَِرينٍة علَى الْأَوِل ِمنهما وكَِثري ِمن الْعلَماِء ِمنهم الْ

مفْهوم لَا منطُوق ولَا ِقياِسي كَما هو ظَاِهر صدِر كَلَاِم الْمصنِف وِمنهم من جعلَه تارةً مفْهوما 
بينهما ِلأَنَّ الْمفْهوم مسكُوت، والِْقياس وأُخرى ِقياِسيا كَالْبيضاِوي فَقَالَ الصِفي الِْهنِدي لَا تناِفي 

فنصطُوٍق قَالَ الْمنكُوٍت ِبمسم اقإلْح : ِقيسالْملُولٌ ِللَّفِْظ ودم ومفْهاٍف ِلأَنَّ الْمنا تمهنيقَالُ بي قَدو
 لُوٍل لَهدم رغَي  

)     فْهالْم كْمح الَفِإنْ خالَفَةٌوخِبِه فَم طُوقنالْم كْما ) وِم الْحا كَمضالَفٍَة أَيخم ومفْهى ممسيو
 امِث الْعحبِبِه ِفي م ِبريعأِْتي التيس)طُهرشو ( قَّقحتِلي)ٍفوِلخ ِركت كُوتسكُونَ الْمِفي ِذكِْرِه ) أَنْ لَا ي

افَقَِة كَقَووِبالْم ِريديو ِلِمنيسلَى الْمذَا عِبه قدصت ِلِمنيسوِر الْمضِدِه ِبحبلَاِم ِلعِد ِبالِْإسهِل قَِريِب الْع
أَي نحِو الْخوِف كَالْجهِل ِبحكِْم الْمسكُوِت ) ونحِوِه(غَيرهم وتركَه خوفًا ِمن أَنْ يتهم ِبالنفَاِق 

لَا يكُونَ الْمذْكُور خرج (أَنْ ) و(قَوِلك ِفي الْغنِم الساِئمِة زكَاةٌ وأَنت تجهلُ حكْم الْمعلُوفَِة كَ
وِر فَِإنَّ الْغاِلب كَونُ الرباِئِب ِفي حج} ورباِئبكُم اللَّاِتي ِفي حجوِركُم{كَما ِفي قَوله تعالَى ) ِللْغاِلِب

 مهتِبيرت اِج أَيوِن(الْأَزيمراِم الْحِخلَافًا ِلِإم ( فِْعِهد عأِْتي ميا سطَ ِلمرذَا الشفِْيِه هِفي ن)أَو ( جرخ
 ذْكُوراٍل(الْمؤِلس ( هنع)اِدثٍَةح أَو ( ِبِه لَّقعتت)كِْمِهِل ِبحهِللْج كِْم الْ) أَوونَ حكُوِتدسم . ا لَوكَم

 ةٌ أَواِئمس مِتِه ِلفُلَاٍن غَنرضِقيلَ ِبح كَاةٌ أَوِة زاِئمِم السنلْ ِفي الْغه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِئلَ النس
أَي خرج ) أَو غَيِرِه(غنِم الساِئمِة زكَاةٌ خاطَب من جِهلَ حكْم الْغنِم الساِئمِة دونَ الْمعلُوفَِة فَقَالَ ِفي الْ

 ا ذَكَرِر ميِلغ ذْكُورِبالذِّكِْر(الْم ِصيصخِضي التقْتا يالَى ) ِممعله تا ِفي قَواِقِع كَمافَقَِة الْووِخذْ {كَمتلَا ي
وِن الْمد اَء ِمنِليأَو ونَ الْكَاِفِرينِمنؤالْمِمِننيؤ { ِمِننيؤالْم ٍم ِمنِفي قَو هرغَيو اِحِديا قَالَ الْوكَم لَتزن

والَوا الْيهود أَي دونَ الْمؤِمِنني وِإنما شرطُوا ِللْمفْهوِم انِتفَاَء الْمذْكُوراِت ِلأَنها فَواِئد ظَاِهرةٌ وهو فَاِئدةٌ 
خر عنها وِبذَِلك اندفَع توِجيه إماِم الْحرميِن ِلما نفَاه مخاِلفًا ِللشاِفِعي ِبأَنَّ الْمفْهوم ِمن خِفيةٌ فَأُ

 ما نقَلَه عن وقَد مشى ِفي النهايِة ِفي آيِة الرِبيبِة علَى. مقْتضياِت اللَّفِْظ فَلَا تسِقطُه موافَقَةُ الْغاِلِب
الشاِفِعي ِمن أَنَّ الْقَيد ِفيها ِلموافَقَِة الْغاِلِب لَا مفْهوٍم لَه بعد أَنْ نقَلَ عن ماِلٍك الْقَولَ ِبمفْهوِمِه ِمن أَنَّ 

 ِلأَنها لَيست ِفي ِحجِرِه وترِبيِتِه وهذَا وِإنْ لَم الرِبيبةَ الْكَِبريةَ وقْت التزوِج ِبأُمها لَا تحرم علَى الزوِج
يستِمر علَيِه ماِلك فَقَد نقَلَه الْغزاِلي عن داود كَما نقَلَ ابن عِطيةَ عن عِلي كَرم اللَّه وجهه أَنَّ الْبِعيدةَ 



ع مرحِج لَا توالز نع ذَِلك ِجعرمو هرغَياِتٍم وأَِبي ح نِد ابنِبالس هنع اهورِرِه وِفي ِحج تسا لَيهِه ِلأَنلَي
ِة الْمذْكُورِة والْمقْصود ِمما تقَدم أَنه لَا مفْهوم ِللْمذْكُوِر ِفي الْأَمِثلَ. إلَى أَنَّ الْقَيد لَيس ِلموافَقَِة الْغاِلِب

 أِْتي أَويا سلُوفَِة ِلمعِم الْمنا ِفي الْغالَفَِة كَمخاِرٍج ِبالْمخ ا ِمنكُوِت ِفيهسالْم كْمح لَمعيا وِوهحنو
اِة ِللْمعنى وهو أَنَّ الرِبيبةَ حرمت ِلئَلَّا الْموافَقَِة كَما ِفي الِْمثَاِل الْأَوِل ِلما تقَدم وِفي آيتي الرِبيبِة والْموالَ

 تاٌء كَانوس ِة ِفي ِمثِْل ذَِلكادا ِللْعظَرن دوجا فَيِبه جوزتِبأَنْ ي تأُِبيح لَو اغُضبا التهأُم نيبا وهنيب قَعي
الْمؤِمِن الْكَاِفر حرمت ِلعداوِة الْكَاِفِر لَه وِهي موجودةٌ سواٌء والَى ِفي ِحجِر الزوِج أَم لَا وموالَاةُ 

  . الْمؤِمن أَم لَا
}  ِدينكُميا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تتِخذُوا الَِّذين اتخذُوا{وقَد عم من والَاه ومن لَم يواِلِه قَوله تعالَى      

إلَى قَوِلِه والْكُفَّار أَوِلياَء وِمن الْمعنى الْمعلُوِم ِبِه الْمسكُوِت ِللْمنطُوِق نشأَ ِخلَاف ِفي أَنَّ الدلَالَةَ علَى 
 :الْمسكُوِت ِقياِسيةٌ أَو لَفِْظيةٌ وكَأَنَّ الْقَيد لَم يذْكَر حكَاه ِفي قَوِلِه

)     عنملَا يو (ِبالذِّكِْر  أَي ِصيصخِضي التقْتا يم)طُوِقنكُوِت ِبالْمسالْم اسا ِعلَّةٌ ) ِقيمهنيِبأَنْ كَانَ ب
 ِللْمذْكُوِر ِمن ِصفٍَة )الْمعروض(جاِمعةٌ ِلعدِم معارضِتِه بلْ ِقيلَ يعمه أَي الْمسكُوت الْمشتِملَ علَى الِْعلَِّة 

 ذْكُري لَم هلَى الِْعلَِّة كَأَنِمِل عتشكُوِت الْمسِة إلَى الْمبسِبالن هضارا إذَا عِرهغَي أَو) همعِقيلَ لَا يو
و الْحق كَما قَالَ الْمصنف لَا ِسيما وعدم الْعموِم ه. ِلوجوِد الْعاِرِض وِإنما يلْحق ِبِه ِقياسا) إجماعا

وقَد ادعى بعضهم الِْإجماع علَيِه كَما أَفَادته الِْعبارةُ ِبِخلَاِف مفْهوِم الْموافَقَِة ِلأَنَّ الْمسكُوت هنا أَدونُ 
و مقَدا تكَم اكنطُوِق ِبِخلَاِفِه هنالْم ةٌ ِمنطَاِليةٌ لَا إبِتقَاِليا اننلْ هِصفَةٌ(ب وهالَفَِة ) وخالْم ومفْهم أَي

ِبمعنى الْحكِْم مفْهوم ِصفٍَة قَالَ الْمصنف والْمراد ِبها لَفْظٌ مقَيد ِلآخر لَيس ِبشرٍط ولَا اسِتثْناٍء ولَا غَايٍة 
كَالْغنِم (قَطْ أَي أَخذًا ِمن إماِم الْحرميِن وغَيِرِه حيثُ أَدرجوا ِفيها الْعدد والظَّرف مثَلًا لَا النعت فَ

ِني من ِفي أَي الصفَةُ كَالساِئمِة ِفي الْأَوِل ِمن الْغنِم الساِئمِة زكَاةٌ، وِفي الثَّا) الساِئمِة أَو ساِئمِة الْغنِم
وِفي {وكُلٌّ ِمنها يروى حِديثًا ومعناه ثَاِبت ِفي حِديِث الْبخاِري . ساِئمِة الْغنِم زكَاةٌ قَدم ِمن تأِْخٍري

أَي من ِفي ) جرِد الساِئمِةلَا م(إلَخ } صدقَِة الْغنِم ِفي ساِئمِتها إذَا كَانت أَربِعني إلَى ِعشِرين وِمائٍَة شاةٌ
ِلاخِتلَاِل الْكَلَاِم ِبدوِنِه كَاللَّقَِب وِقيلَ هو ِمنها ) علَى الْأَظْهِر(الساِئمِة زكَاةٌ وِإنْ رِوي فَلَيس ِمن الصفَِة 

ِب فَيِفيد نفْي الزكَاِة عن الْمعلُوفَِة مطْلَقًا كَما يِفيد ِلدلَالَِتِه علَى السوِم الزاِئِد علَى الذَّاِت ِبِخلَاِف اللَّقَ
 مثُ قَالَ اِلاسيلَى الثَّاِني حع ورهمأَنَّ الْج اِنيعمِن السكَلَاِم اب ذُ ِمنخؤيطْلَقًا وِة ماِئما ِفي السهاتإثْب

) وهلْ النفْي( والْقَاِتِل والْواِرِث يجِري مجرى الْمقَيِد ِبالصفَِة ِعند الْجمهوِر الْمشتق كَالْمسِلِم والْكَاِفِر
 وهو )أَو غَير مطْلَِق السواِئِم(وهو معلُوفَةُ الْغنِم ) غَير ساِئمِتها(عن محلِّيِة الزكَاِة ِفي الِْمثَالَيِن الْأَولَيِن 

ورجحه الِْإمام الراِزي وغَيره ينظُر إلَى السوِم ِفي الْغنِم : الْأَولُ): قَولَاِن(معلُوفَةُ الْغنِم وغَيِر الْغنِم 
 والْبقَِر وجوز الْمصنف أَنْ تكُونَ والثَّاِني إلَى السوِم فَقَطْ ِلترِتيِب الزكَاِة علَيِه وغَيِر الْغنِم ِمن الِْإِبِل



 نكَاِة عالز فْين ِفيدأِْتي فَييا سكَم ظُلْم ِنيطْلُ الْغا ِفي ماِنهلَى ِوزِم عنِم لَفْظُ الْغنِة الْغاِئمفَةُ ِفي سالص
أَي ) وِمنها. (آخر وهو يِعيد ِلأَنه ِخلَاف الْمتباِدِر إلَى الْأَذْهاِنساِئمِة غَيِر الْغنِم وأَنْ تثْبت ِفيها ِبدِليٍل 

زمانا ) والظَّرف(نحو أَعِط الساِئلَ ِلحاجِتِه أَي الْمحتاج دونَ غَيِرِه ) الِْعلَّةُ(ِمن الصفَِة ِبالْمعنى الساِبِق 
نحو أَحِسن ) والْحالُ(ِفر يوم الْجمعِة أَي لَا ِفي غَيِرِه واجِلس أَمام فُلَاٍن أَي لَا وراَءه ومكَانا نحو سا

ن أَي لَا أَكْثَر ِم} فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً{نحو قَوله تعالَى ) والْعدد(إلَى الْعبِد مِطيعا أَي لَا عاِصيا 
أَي لَا أَقَلَّ ِمن } إذَا شِرب الْكَلْب ِفي إناِء أَحِدكُم فَلْيغِسلْه سبع مراٍت{ذَِلك وحِديثُ الصِحيحيِن 

 طٌ(ذَِلكرشو ( وحلَى ِصفٍَة نع طْفع}ِهنلَيِفقُوا عٍل فَأَنمأُولَاِت ح ِإنْ كُنأُولَاِت} و ريفَغ ِل أَيمالْح 
 ِهنلَيع فَاقالِْإن ِجبةٌ(لَا يغَايو ( وحن}هرا غَيجوز ِكحنى تتح دعب ِمن ِحلُّ لَها فَلَا تفَِإنْ طَلَّقَه { أَي

ي فَغيره لَيس ِبِإلٍَه والِْإلَه الْمعبود أَ} إنما إلَهكُم اللَّه{نحو ) وِإنما(فَِإذَا نكَحته تِحلُّ ِللْأَوِل ِبشرِطِه 
 قِبح)ديإلَّا ز اِلمِمثْلُ لَا عالِْعلِْم ) و فْيا نمطُوقُهنم ،ديإلَّا ز ا قَامم وحاٍء نِتثْناسفٍْي ولَى نِملُ عتشا يِمم

) وفَصلُ الْمبتدِأ ِمن الْخبِر ِبضِمِري الْفَصِل( إثْبات الِْعلِْم والِْقياِم ِلزيٍد والِْقياِم عن غَيِر زيٍد ومفْهومهما
 وحن}ِليالْو وه اَء فَاَللَّهِليوِنِه أَود ذُوا ِمنخات اِصٍر } أَمن أَي ِليِبو سلَي هريفَغ وِل(أَيمعالْم قِْدميتو (
لَِإلَى اللَِّه {أَي لَا غَيرك } إياك نعبد{ى ما سيأِْتي عن الْبياِنيني كَالْمفْعوِل والْجاِر والْمجروِر نحو علَ

) ا عاِلم إلَّا زيدلَ(أَي أَعلَى ما ذَكَر ِمن أَنواِع مفْهوِم الْمخالَفَِة ) وأَعلَاه(أَي لَا إلَى غَيِرِه } تحشرونَ
إنه ) ثُم ما ِقيلَ(إنه منطُوق أَي صراحةً ِلسرعِة تبادِرِه إلَى الْأَذْهاِن : أَي مفْهوم ذَِلك ونحوه إذْ ِقيلَ

)طُوقنم ( أَي)ِةارِبالِْإش (ابأِْتي ِلتيا سةُ كَمايالْغا وموِم إنفْهاِن كَمِرِه إلَى الْأَذْهد)هرغَي ِتيِب ) ثُمرلَى التع
  .الْآِتي

ِلقَوِل كَِثٍري ِمن أَِئمِة اللُّغِة ِبها ِمنهم أَبو عبيدةَ ) إلَّا اللَّقَب حجةً لُغةً(الْمخالَفَةُ ) مسأَلَةُ الْمفَاِهيِم     (
أَنه يدلُّ علَى أَنَّ مطْلَ غَيِر الْغِني } مطْلُ الْغِني ظُلْم{ي حِديِث الصِحيحيِن مثَلًا وعبيد ِتلِْميذُه قَالَا ِف

ِلمعِرفَِة ) شرعا(حجةً ) وِقيلَ(لَيس ِبظُلٍْم وهم إنما يقُولُونَ ِفي ِمثِْل ذَِلك ما يعِرفُونه ِمن ِلساِن الْعرِب 
إنْ تستغِفر لَهم سبِعني {وقَد فُِهم صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِمن قَوله تعالَى . ِلك ِمن مواِرِد كَلَاِم الشاِرِعذَ

ملَه اللَّه ِفرغي ةً فَلَنرثُ قَا} ميكِْمِه حِبِخلَاِف ح ِعنيبلَى السع ادا زم كْماِن أَنَّ حخيالش اهوا رلَ كَم
}ِعنيبلَى السع هأَِزيدسو ِني اللَّهربِقيلَ. (}خو ( ًةجح)ىنعم ( لَم لَو هأَن وهى ونعثُ الْميح ِمن أَي

ما عبر عنه هنا ِبالْمعنى عبر عنه ينِف الْمذْكُور الْحكْم عن الْمسكُوِت لَم يكُن ِلِذكِْرِه فَاِئدةٌ وهذَا كَ
واحتج (وِفي شرِح الْمختصِر هنا ِبالْعرِف الْعام ِلأَنه معقُولٌ ِلأَهِلِه . ِفي مبحِث الْعام كَما سيأِْتي ِبالْعقِْل

ِفيريالصو قَّاقِباللَّقَِب الد (الش ِة ِمناِفِعي)اددِز ِمنيوخ نابو ( ِةاِلِكيالْم ِمن)اِبلَِةنالْح ضعبا كَانَ )  ولَمع
أَو اسم ِجنٍس نحو علَى زيٍد حج أَي لَا علَى عمٍرو وِفي النعِم زكَاةٌ أَي لَا ِفي غَيِرها ِمن الْماِشيِة إذْ لَا 

وأُِجيب ِبأَنَّ فَاِئدته اسِتقَامةُ الْكَلَاِم إذْ ِبِإسقَاِطِه يختلُّ . كِْرِه إلَّا نفْي الْحكِْم عن غَيِرِه كَالصفَِةفَاِئدةَ ِلِذ



 معه  الدقَّاق الْمشهور ِباللَّقَِب ِبمن ذُِكر- كَما قَالَ الْمصنف -ِبِخلَاِف إسقَاِط الصفَِة ويقْوى 
أَي لَم يقُلْ ِبشيٍء ِمن مفَاِهيِم ) وأَنكَر أَبو حِنيفَةَ الْكُلَّ مطْلَقًا(خصوصا الصيرِفي فَِإنه أَقْدم ِمنه وأَجلُّ 

 ِفي انِتفَاِء الزكَاِة عن الْمخالَفَِة وِإنْ قَالَ ِفي الْمسكُوِت ِبِخلَاِف حكِْم الْمنطُوِق فَِلأَمٍر آخر كَما
قَوم (أَنكَر الْكُلَّ ) و(الْمعلُوفَِة قَالَ الْأَصلُ عدم الزكَاِة وردت ِفي الساِئمِة فَبِقيت الْمعلُوفَةُ علَى الْأَصِل 

علُوفَةَ عنها ِلأَنَّ الْخبر لَه خاِرِجي يجوز الِْإخبار نحو ِفي الشاِم الْغنم الساِئمةُ فَلَا ينِفي الْم) ِفي الْخبِر
 وحاِء نشفِْي ِبِخلَاِف الِْإنِفيِه ِللن دالْقَي نيعتِضِه فَلَا يعِة{ِبباِئمِم السنالْغ نكُّوا عا } زِمم اهنعا ِفي ممو

لَه اِرِجيفَلَا خ مقَدتفْيِد ِفيِه إلَّا النةَ ِللْقَيفَلَا فَاِئد ) .و ( َّالْكُل كَرأَن)امالِْإم خيالش ( ِفنصالْم اِلدو) ِفي
 اللَِّه ِمن كَلَاِم الْمصنِفني والْواِقِفني ِلغلَبِة الذُّهوِل علَيِهم ِبِخلَاِفِه ِفي الشرِع ِمن كَلَاِم) غَيِر الشرِع

) إمام الْحرميِن ِصفَةً لَا تناِسب الْحكْم(أَنكَر ) و(ورسوِلِه الْمبلَِّغ عنه ِلأَنه تعالَى لَا يِغيب عنه شيٌء 
اِف الْمناسبِة كَالسوِم ِلِخفَِّة كَأَنْ يقُولَ الشاِرع ِفي الْغنِم الْعفِْر الزكَاةُ قَالَ فَِهي ِفي معنى اللَّقَِب ِبِخلَ

 امالِْإم أَطْلَق مقَدا تم ِب الظَّاِهِر ِخلَافسفَِة ِبحالص رِن الِْعلَِّة غَيِلكَوى الِْعلَِّة ونعِفي م ِة فَِهياِئمِة السنؤم
ِر الْمِن غَيِلكَوفَِة والص كَارإن هنع اِزيفَِةالرلَ ِبالصالْقَو هناِجِب عالْح ناب ى اللَّقَِب أَطْلَقنعِة ِفي مباسن .

وأَما غَيرها ِمما تقَدم فَصرح ِمنه ِبالِْعلَِّة والظَّرِف والْعدِد والشرِط وِإنما وما وِإلَّا وسكَت عن الْباِقي 
فَقَالُوا لَا يدلُّ علَى مخالَفَِة حكِْم الزاِئِد علَيِه أَو ) قَوم الْعدد دونَ غَيِرِه(أَنكَر ) و(ور وهو الْمذْكُ

وا ِفي طَِريِق الدلَالَِة الناِقِص عنه كَما تقَدم إلَّا ِبقَِرينٍة أَما مفْهوم الْموافَقَِة فَاتفَقُوا علَى حجيِتِه وِإنْ اختلَفُ
مقَدا تِه كَملَيع.  

)     طُوقنِة ِقيلَ مايأَلَةُ الْغسم ( اِنِرِه إلَى الْأَذْهادبِلت مقَدا تِة كَمارِبالِْإش أَي)قالْحو ( هأَن)ومفْها ) مكَم
إذْ لَم يقُلْ ) الشرطُ(أَي الْغايةَ ) يتلُوه(إلَى الْأَذْهاِن أَنْ يكُونَ منطُوقًا تقَدم ولَا يلْزم ِمن تبادِر الشيِء 

دأَح :طُوقنم هإن . ِفي ذَِلك ِمثْلُهو مقَدا تِة كَمارِبالِْإش أَي طُوقنم هلٌ أَنأِْتي قَويا فَسمِة إنايِة الْغبتِفي رو
فَص ديإلَّا ز اِلمةَ لَا عبترِلي مِة تايةَ الْغبترأَنَّ م مقَدتِأ ودتبةُ(لُ الْماِسبنفَةُ الْمفَالص ( ضعطَ ِلأَنَّ برلُو الشتت

ِمن نعٍت وحاٍل وظَرٍف وِعلٍَّة ) عدِدغَير الْ(عن الْمناسبِة ) فَمطْلَق الصفَِة(الْقَاِئِلني ِبِه خالَف ِفي الصفَِة 
يتلُو الْمذْكُوراِت ِلِإنكَاِر قَوٍم لَه دونها كَما ) فَالْعدد(غَيِر مناِسباٍت فَِهي سواٌء تتلُو الصفَةَ الْمناِسبةَ 

 مقَدوِل(تمعالْم قِْدميفَت ( فَاِهيِمالْم آِخر)عِلدنياِنييى الْبو ( اِنيعالْم ِفي فَن)اصِتصاِلاخ هتأَفَاد ( ذًا ِمنأَخ
) الْحصر(الْمفَاِد ) اِلاخِتصاِص(ِفي ذَِلك ) وخالَفَهم ابن الْحاِجِب وأَبو حيانَ(مواِرِد الْكَلَاِم الْبِليِغ 

كِْم عفِْي الْحلَى نِملُ عتشالْم مهِه كَلَاملَيلَّ عا دذْكُوِر كَمِر الْمغَي اِم(نِخ الِْإمياِلِد ) ِخلَافًا ِللشو
وِإنما هو قَصد الْخاص ِمن ِجهِة خصوِصِه فَِإنَّ الْخاص ) لَيس هو الْحصر: حيثُ أَثْبته وقَالَ(الْمصنِف 

ٍد ِبالنيِب زرأِْتي ِبأَلْفَاِظِه كَضوِصِه فَيصِة خِجه اِر ِبِه لَا ِمنبِفي الِْإخ دقْصي ِب قَدرطْلَِق الضِة إلَى مبس
ذَِلك وقَد يقْصد ِمن ِجهِة خصوِصِه كَالْخصوِص ِبالْمفْعوِل ِلِلاهِتماِم ِبِه فَيقَدم لَفْظُه ِلِإفَادِة . ِفي مراِتِبها



نحو زيدا ضربت فَلَيس ِفيِه اِلاخِتصاص ما ِفي الْحصِر ِمن نفِْي الْحكِْم عن غَيِر الْمذْكُوِر وِإنما جاَء 
اِصلُه أَنَّ التقِْدمي ِلِلاهِتماِم ِللِْعلِْم ِبأَنَّ قَاِئِليِه أَي الْمؤِمِنني لَا يعبدونَ غَير اللَِّه وح} إياك نعبد{ذَِلك ِفي 

وقَد ينضم إلَيِه الْحصر ِلخاِرٍج واختاره الْمصنف ِفي شرِح الْمختصِر وأَشار إلَيِه هنا ِبقَوِلِه ِلدعوى 
نياِنييالْب.  
لَا تِفيد ( وأَبو حيانَ كَقَوِل أَِبي حِنيفَةَ ِمن جملَِة ما تقَدم عنه ِبالْكَسِر قَالَ الْآِمِدي) مسأَلَةُ إنما     (
رصِديثُ ) الْحح لَى ذَِلكعو رصِه الْحلَيِملَ عتشالْم فْيالن ِفيدةُ الْكَافَّةُ فَلَا تاِئدا الزمةُ وكِّدؤا إنَّ الْمهِلأَن
إذْ ِربا الْفَضِل ثَاِبت إجماعا وِإنْ تقَدمه ِخلَاف واسِتفَادةُ النفِْي ِفي } ما الربا ِفي النِسيئَِةإن{مسِلٍم 

ِهم فَِإنْ ِسيق ِللرد علَى الْمخاطَِبني ِفي اعِتقَاِد} إنما إلَهكُم اللَّه{بعِض الْمواِضِع ِمن خاِرٍج كَما ِفي 
صاِحبه أَبو الْحسِن إلِْكيا الِْهراِسي ) أَبو إسحاق الشرياِزي والْغزاِلي و(قَالَ الشيخ ) و(إلَِهيةَ غَيِر اللَِّه 

 ِس الْكَِبريِة الْفُرِفي لُغ اهنعمالْكَاِف وِة وزمِر الْهِبكَس)امالِْإمو (اِزيالر) ِفيدلَى ) تِملَ عتشالْم رصالْح
 وحذْكُوِر نالْم نكِْم عِر الْحفِْي غَين و أَورملَا ع أَي ديز ا قَاممإن وحذْكُوِر نِر الْمغَي كِْم ِمنفِْي الْحن

 لَا قَاِعد أَي قَاِئم ديا زمطْقًا(إنِقيلَ نا ومهِب) فَم ا أَيهاِن ِمنِر إلَى الْأَذْهصِر الْحادبِلت مقَدا تِة كَمارالِْإش
وِإنْ عوِرض ِفي بعِض الْمواِضِع ِبما هو مقَدم علَيِه كَما ِفي حِديِث الربا الساِبِق ولَا بعد ِفي إفَادِة 

و هاؤزأَج هِفدت ا لَمكَِّب مرالْم حرصي لَم هِلأَن مقَدا تا كَممِلِه ِبِإنقَو عِن ميمرالْح امإم فنصالْم ذْكُري لَم
 طُوقنلَا مو ومفْهم هِبأَن)و ( امأَن)اأَنَّ ِفيه فرأَنَّ ح حِح الْأَصاِد إنَّ) ِبالْفَتأَفْر ِمن هثُ إنيح ِمن .  

)     عةُ(إنَّ ) فَروركْسالْم ( عا مهِة ِلأَنوحفْتِة ِبِخلَاِف الْما ِفي الِْإفَادهولَيمعا ِبماِئهنِتغلُ ِلاسالْأَص فَِهي
 لٌ ِلأَنَّ لَهأَص دفْرِل ِلأَنَّ الْمةُ الْأَصوحفْتِقيلَ الْمٍد وفْرِزلَِة منا ِبمهولَيمعِر مونَ الْآخا دِفيه قَعالَّ يحم) ِمنو

ا ) ثَممِح ِلِإنا ِبالْفَتمةٌ أَنِعيفَر اللَّاِزِم لَه ِل ذَِلكأَج ِمن ِة أَيوركْسالْم عةَ فَروحفْتأَنَّ الْم وها ونه ِمن أَي
وتِبعه الْبيضاِوي } قُلْ إنما يوحى إلَي أَنما إلَهكُم إلَه واِحد{ِفي تفِْسِري ) ادعى الزمخشِري(ِبالْكَسِر 

كَِإنما ِبالْكَسِر ِلأَنَّ ما ثَبت ِللْأَصِل يثْبت ِللْفَرِع حيثُ لَا ) الْحصر(أَي إفَادةُ أَنما ِبالْفَتِح ) إفَادتها(ِفيِه 
صلُ انِتفَاؤه والزمخشِري وِإنْ لَم يصرح ِبهذَا الْمأْخِذ قُوةُ كَلَاِمِه تِشري إلَيِه ومعنى الْآيِة معاِرض والْأَ

ورقْصِر الِْإلَِه مِفي أَم أَي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسر يحإنَّ الْو ا قَالَهذَا ملَى هِتئْثَاِر اللَِّه علَى اسع 
بالوحدانية أَي لَا يتجاوزه إلَى أَنْ يكُونَ الِْإلَه كَغيِرِه متعددا كَما علَيِه الْمخاطَبونَ وِمثْلُ ذَِلك قَولُه ِفي 

أَراد أَنَّ الدنيا لَيست إلَّا هِذِه الْأُمور } خراعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَِعب ولَهو وِزينةٌ وتفَا{آيِة 
ونقَلَ الْمصنف إفَادتها . الْمحقَّرات أَي وأَما الِْعبادات والْقُرب فَِمن أُموِر الْآِخرِة ِلظُهوِر ثَمرِتها ِفيها

قْصى الْقَِريِب وِفي قَوِلِه كَابِن ِهشاٍم ادعى إشارةً إلَى ما هو علَيِه الْحصر عن التوخي أَيضا ِفي الْأَ
الْجمهور ِمن بقَاِء إنَّ ِفيها علَى مصدِريِتها مع كَفِّها ِبما وِإنْ لَم يصرحوا ِبذَِلك ِفيما عِلمت اكِْتفَاًء 

راد إنَّ وعلَى هذَا معنى الْآيِة الْأُولَى ما يوحى إلَي ِفي أَمِر الِْإلَه إلَّا وحداِنيته أَي لَا ما ِبكَوِنها ِفيها ِمن أَفْ



الْجِليلَِة فَبقَاُء إنَّ أَنتم علَيِه ِمن اشِتراٍك، ومعنى الثَّاِنيِة اعلَموا حقَارةَ الدنيا أَي فَلَا تؤِثروها علَى الْآِخرِة 
ِفي الْآيتيِن علَى الْمصدِريِة كَاٍف ِفي حصوِل الْمقْصوِد ِبِهما ِمن نفِْي الشِريِك عن اللَِّه تعالَى وتحِقِري 

  .الدنيا
حدوثُ ( الْأُموِر الْملْطُوِف ِبالناِس ِبها جمع لَطٍَف ِبمعنى ملْطُوٍف أَي ِمن):  مسأَلَةٌ ِمن الْأَلْطَاِف     (

ِليعبر عما (ِبِإحداِثِه تعالَى وِإنْ ِقيلَ واِضعها غَيره ِمن الِْعباِد ِلأَنه الْخاِلق ِلأَفْعاِلِهم ) الْموضوعاِت اللُّغِويِة
 لَيعبر كُلٌّ ِمن الناِس عما ِفي نفِْسِه ِمما يحتاج إلَيِه ِفي معاِشِه ومعاِدِه ِبفَتِح الْموحدِة أَي) ِفي الضِمِري

) أَفْيد ِمن الِْإشارِة والِْمثَاِل(ِفي الدلَالَِة علَى ما ِفي الضِمِري ) ومر(ِلغيِرِه حتى يعاِونه ِلعدِم اسِتقْلَاِلِه ِبِه 
 وسسحالْم ودجواِن الْمصخا يمهو ومدعالْمو ودجوالْم معا تهكْلُ ِلأَنالش أَي)رسأَيا ) وضا أَيمهِمن

 وِريرفِْس الضِللن ِرضعت اتِفيا كَيها ِبأَنمهوند ِر الطَِّبيِعيا ِللْأَمافَقَِتهوِه(ِلملَى والَّةُ عالْأَلْفَاظُ الد ي
خرج الْأَلْفَاظُ الْمهملَةُ وشملَ الْحد الْمركَّب الِْإسناِدي وهو ِمن الْمحدوِد علَى الْمختاِر ) الْمعاِني

اِء والْأَرِض والْحر والْبرِد ِلمعاِنيها الْمعروفَِة نحو السم) وتعرف ِبالنقِْل تواترا(الْآِتي ِفي مبحِث الِْإخباِر 
نحو الْجمِع الْمعرِف ِبأَلْ عام فَِإنَّ ) وِباسِتنباِط الْعقِْل ِمن النقِْل(كَالْقُرِء ِللْحيِض والطُّهِر ) أَو آحادا(

 أَنَّ هذَا الْجمع يِصح اِلاسِتثْناُء ِمنه أَي إخراج بعِضِه ِبِإلَّا أَو إحدى الْعقْلَ يستنِبطُ ذَِلك ِمما نِقلَ
 لُهاونوِم تأِْتي ِللُّزيا سكَم امع وِفيِه فَه رصا لَا حِمم هاُء ِمنِتثْناِلاس حا صكُلُّ مِه وإلَي مضا ِبأَنْ ياِتهوأَخ

ومدلُولُ اللَّفِْظ إما معنى جزِئي أَو (فَلَا تعرف ِبِه إذْ لَا مجالَ لَه ِفي ذَِلك ) لَا مجرد الْعقِْل(مستثْنى ِللْ
كُلِّي (ما لَا يالثَّاِني مٍد، ويلُوِل زدِركَِة ِفيِه كَمالش ِمن هروصت عنما يلُ ما الْأَواِن كَمسلُوِل الِْإندكَم عن

 ذَِلك هذُ ِمنخؤا يأِْتي  ميس)دفْرلٌ مقَو ِة فَِهيلٌ كَالْكَِلممعتسم دفْرلَفْظٌ م لُ اللَّفْظُ )أَوالْقَوو ،
رضٍل وجا كَرِقهداصى منعِة ِبملُوِل الْكَِلمدِني كَمعلُ يمعتسلْ الْمهو ب)أَو ( دفْرلَفْظٌ م) ٌلمهم

يعِني كَمدلُوِل أَسماِئها نحو الِْجيِم واللَّاِم والسِني أَسماٌء ِلحروِف جلَس ) كَأَسماِء حروِف الِْهجاِء
 هس لَه هج ثَلًا أَيم)لُوِل لَفِْظ(لَفْظٌ ) أَودلٌ كَممعتسم كَّبرِرمبالْخ  ( أَو ديز قَام وحن قُهداصم أَي

مهملٌ كَمدلُوِل لَفِْظ الْهذَياِن وسيأِْتي ِفي مبحِث الِْإخباِر التصِريح ِبِقسمي الْمركَِّب مع ِحكَايِة ِخلَاٍف 
وِل علَى الْماصدِق كَما هنا ساِئغٌ، والْأَصلُ إطْلَاقُه علَى ِفي وضِع الْأَوِل ووجوِد الثَّاِني وِإطْلَاِق الْمدلُ

  . الْمفْهوِم أَي ما وِضع لَه اللَّفْظُ
 ِفي فَيفْهمه ِمنه الْعاِرف ِبوضِعِه لَه وسيأِْتي ِذكْر الْوضِع) والْوضع جعلُ اللَّفِْظ دِليلًا علَى الْمعنى     (

 دفَالْح ا ذَكَراِمِه إلَى مِقسان عاِز مجالْم دِفي حٍة وِعيرٍة شِفيرعٍة وِويا إلَى لُغقِْسيِمهت عِقيقَِة مالْح دح
لَاف قَوِل الْقَراِفي إنهما  الْمذْكُور كَما يصدق علَى الْوضِع اللُّغِوي يصدق علَى الْعرِفي والشرِعي ِخ

ِفي الْحِقيقَِة كَثْرةُ اسِتعماِل اللَّفِْظ ِفي الْمعنى ِبحيثُ يِصري ِفيِه أَشهر ِمن غَيِرِه نعم يعرفَاِن ِفيها ِبالْكَثْرِة 
ولَا يشترطُ مناسبةُ اللَّفِْظ (هو الْأَصلُ ِفي اللُّغِوي الْمذْكُورِة ويِزيد الْعرِفي الْخاص ِبالنقِْل الَِّذي 



) ِلعباٍد(ِفي وضِعِه لَه فَِإنَّ الْموضوع ِللضديِن كَالْجوِن ِللْأَسوِد والْأَبيِض لَا يناِسبهما ِخلَافًا ) ِللْمعنى
 ِريميا(الصهتثُ أَثْبيح (باهنعمكُلِّ لَفٍْظ و نِبِه . ي صتاخ ِإلَّا فَِلمقَالَ و) لَىاِملَةٌ عا حهى أَننعفَِقيلَ ِبم
اج فَلَا يحت) كَاِفيةٌ ِفي دلَالَِة اللَّفِْظ علَى الْمعنى(ِبمعنى أَنها ) وِقيلَ بلْ(علَى وفِْقها فَيحتاج إلَيِه ) الْوضِع

 مهضعأَنَّ ب ِكيح اِفيقَالَ الْقَر هِمن هرغَي ِرفُهعيا ِفي الْقَافَِة وِبِه كَم اللَّه هصخ نم ذَِلك ِركدِع يضإلَى الْو
ى آذغاغ ومسا مم اِء فَِقيلَ لَهمالْأَس اِت ِمنيمسالْم لَمعي هِعي أَندكَانَ ي ِر فَقَالَ أَِجدبرِة الْبلُغ ِمن وه

كَذَِلك وهِر وجالْح ماس اهأَرا وِديدا شسباٍد . ِفيِه يبع نع ِحيحالص والثَّاِني هو اِنيفَهقَالَ الْأَص
الذِّهِن ِبالِْإدراِك ووجود ِفي الْخاِرِج ِبالتحقُِّق الدالُّعلَى معنى ِذهِني خاِرِجي أَي لَه وجود ِفي ) واللَّفْظُ(

موضوع ِللْمعنى الْخاِرِجي لَا (كَالِْإنساِن ِبِخلَاِف الْمعدوِم فَلَا وجود لَه ِفي الْخاِرِج كَبحِر ِزئْبٍق 
ِبالثَّاِني قَالَ ِلأَنا إذَا رأَينا ِجسما ِمن بِعيٍد وظَنناه صخرةً سميناه الراِزي ِفي قَوِلِه ) الذِّهِني ِخلَافًا ِللِْإماِم

نه فَِإذَا ازداد الْقُرب وعرفْنا أَ. ِبهذَا اِلاسِم، فَِإذَا دنونا ِمنه وعرفْنا أَنه حيوانٌ لَِكن ظَنناه طَيرا سميناه ِبِه
لَه عضلَى أَنَّ الْولُّ عدي ذَِلكو ِنيى الذِّهنعِتلَاِف الْمِلاخ ماِلاس لَفتِبِه فَاخ اهنيمانٌ سسِبأَنَّ . إن أُِجيبو

 ِلمجرِد اخِتلَاِفِه ِفي الذِّهِن اخِتلَاف اِلاسِم ِلاخِتلَاِف الْمعنى ِفي الذِّهِن ِلظَن أَنه ِفي الْخاِرِج كَذَِلك لَا
كَهرا أَدمبسح ِن لَهاِك الذِّهرِلِإد اِبعت هنع ِبريعالتاِرِج وا ِفي الْخم لَه وعضوفَالْم) .امالِْإم خيقَالَ الشو (

 وعضوم وِف هنصالْم اِلدو)وثُ هيح ى ِمننعِللْم ( اِرِجيالْخ أَو ِنيقِْييِد ِبالذِّهِر التغَي ِمن أَي
فَاسِتعمالُه ِفي الْمعنى ِفي ِذهٍن كَانَ أَو خاِرٍج حِقيِقي علَى هذَا دونَ الْأَولَيِن والِْخلَاف كَما قَالَ 

 الْمعِرفَةَ ِمنه ما وِضع ِللْخاِرِجي وِمنه ما وِضع ِللذِّهِني الْمصنف ِفي اسِم الِْجنِس أَي ِفي النِكرِة ِلأَنَّ
  .كَما سيأِْتي

فَِإنَّ أَنواع الرواِئِح مع كَثْرِتها ) ِلكُلِّ معنى محتاٍج أَو اللَّفْظُ(اللَّفْظُ ) ولَيس ِلكُلِّ معنى لَفْظٌ بلْ     ( 
ا لَيةًِجداجتحم تسِة كَذَا فَلَياِئحقِْييِد كَرا ِبالتهلَيلُّ عديا واِطهِضبِم اندا أَلْفَاظٌ ِلعلَه إلَى الْأَلْفَاِظ  س

ِمن نص أَو ظَاِهٍر ) نىالْمتِضِح الْمع(ِمن ) والْمحكَم(وكَذَِلك أَنواع الْآلَاِم وبلْ هنا انِتقَاِليةٌ لَا إبطَاِليةٌ 
)اللَّه أْثَرتا اسم هِمن اِبهشتالْمو ( صتاخ أَي)ِلِهمِبع (اهنعا ملَن ِضحتي فَلَم) .طِْلعي قَدو ( اللَّه أَي) ِهلَيع

ِديِث ِفي ثُبوِت الصفَاِت ِللَِّه الْمشِكلَِة علَى قَوِل إذْ لَا ماِنع ِمن ذَِلك ِمن الْآياِت والْأَحا) بعض أَصِفياِئِه
السلَِف ِبتفِْويِض معناها إلَيِه تعالَى كَما سيأِْتي مع قَوِل الْخلَِف ِبتأِْويِلها ِفي أُصوِل الديِن وهذَا 

قَالَ (} محكَمات هن أُم الِْكتاِب وأُخر متشاِبهاتِمنه آيات {اِلاصِطلَاح مأْخوذٌ ِمن قَوله تعالَى 
امالِْإم ( وِلصحِفي الْم اِزيالر) ,اِئعاللَّفْظُ الشو ( اموالْعو ،اصوالْخ نيب) اوعضوكُونَ مأَنْ ي وزجلَا ي

اصولَى الْخإلَّا ع ِفيى خنعِلم ( ;ِلام هِركُوندلَا ي ِهملَيع ِفيخ وا هِبم اموالْع ِمن ِرِهماطُِب غَيخاِع تِتن
الْواِسطَِة بين الْموجوِد، والْمعدوِم كَما سيأِْتي ِفي : ، أَي)مثِْبتو الْحاِل(الْمتكَلِِّمني  ِمن) كَما يقُولُ(



الِْجسِم فَِإنَّ هذَا الْمعنى خِفي التعقُِّل علَى : ، أَي)ركَةُ معنى توِجب تحرك الذَّاِتالْح(أَواِخِر الِْكتاِب 
 .الْعوام فَلَا يكُونُ معنى الْحركَِة الشاِئع بين الْجِميِع، والْمعنى الظَّاِهر لَه تحرك الذَّاِت

وضعها اللَّه تعالَى فَعبروا عن وضِعِه : أَي):  قَالَ ابن فَورك، والْجمهور اللُّغات توِقيِفيةٌ:مسأَلَةٌ     ( 
 ِفي بعِض )أَو خلِْق الْأَصواِت(إلَى بعِض أَنِبياِئِه ) ِبالْوحِي(ِعباده ) علَّمها اللَّه(ِبالتوِقيِف ِلِإدراِكِه ِبِه 

ِفي بعِض الِْعباِد ِبها، ) الِْعلِْم الضروِري(خِلِق ) أَو(الْأَجساِم ِبأَنْ تدلَّ من يسمعها ِمن بعِض الِْعباِد علَيها 
الْقَولُ ِبأَنها : ، أَي)وعِزي(ِه تعالَى ِلأَنه الْمعتاد ِفي تعِليِم اللَّ; والظَّاِهر ِمن هِذِه اِلاحِتمالَاِت أَولُها 

، ومحقِّقُو كَلَاِمِه كَالْقَاِضي أَِبي بكٍْر الْباِقلَّاِني وِإماِم الْحرميِن وغَيِرِهما لَم )إلَى الْأَشعِري(توِقيِفيةٌ 
الْأَلْفَاظَ : ، أَي}وعلَّم آدم الْأَسماَء كُلَّها{ا الْقَوِل ِبقَوِلِه تعالَى يذْكُروه ِفي الْمسأَلَِة أَصلًا واَستِدلَّ ِلهذَ
ِلأَنَّ كُلا ِمنها اسم أَي علَامةٌ علَى مسماه وتخِصيص اِلاسِم ; الشاِملَةَ ِللْأَسماِء، والْأَفْعاِل، والْحروِف 

طَر فرا عِضهعِر ِببشونَ الْبد اِضعالْو هلَى أَنالٌّ عالَى دعت هِليمعتأَ و)ِزلَِة(قَالَ ) وتعالْم أَكْثَر ( ِهي
) لطِّفِْلِبالِْإشارِة، والْقَِرينِة كَا(ِلغيِرِه ِمنه ) حصلَ ِعرفَانها(وضعها الْبشر واِحد فَأَكْثَر : ، أَي)اصِطلَاِحيةٌ(

وما أَرسلْنا ِمن رسوٍل إلَّا ِبِلساِن {ِبِهما واَستِدلَّ ِلهذَا الْقَوِل ِبقَوِلِه تعالَى ) أَبويِه(إذْ يعِرف لُغةَ ; 
عِليم ِبالْوحِي كَما هو الظَّاِهر ِبلُغِتِهم، فَِهي ساِبقَةٌ علَى الِْبعثَِة ولَو كَانت توِقيِفيةً، والت: ، أَي}قَوِمِه

) ِفي التعِريِف(إلَيِه ِمنها ) الْقَدر الْمحتاج(أَبو إسحاق اإلسفراييين ) الْأُستاذُ(قَالَ ) و(لَتأَخرت عنها 
ِلكَوِنِه توِقيِفيا، أَو اصِطلَاِحيا ) يره محتِملٌ لَهوغَ(توِقيِفي ِلدعاِء الْحاجِة إلَيِه : يعِني) توِقيف(ِللْغيِر 

وِللتوِقيِفي، ) وغَيره محتِملٌ لَه(الْقَدر الْمحتاج إلَيِه ِفي التعِريِف اصِطلَاِحي : ، أَي)عكْسه: وِقيلَ(
ِباِلاص ِفعدنِل تةُ إلَى الْأَواجالْحِطلَاِح و)كَِثري قَّفوتاِل ) وِذِه الْأَقْوه اِحٍد ِمنِل ِبوالْقَو ناِء علَمالْع ِمن

) وِإنَّ التوِقيف(ِلأَنَّ أَِدلَّتها لَا تِفيد الْقَطْع ; ِبواِحٍد ِمنها ) والْمختار الْوقْف عن الْقَطِْع, (ِلتعارِض أَِدلَِّتها 
ِلظُهوِر دِليِلِه دونَ اِلاصِطلَاِح فَِإنه لَا يلْزم ِمن تقَدِم اللُّغِة علَى الْبعثَِة أَنْ تكُونَ ) مظْنونٌ(ِذي هو أَولُها الَّ

الن نيِي بحا ِبالْوهِليمعطُ تسوتيةً وِقيِفيوكُونَ تاِز أَنْ توةً ِلجِطلَاِحيالَِةاصسالرِة، ووب.  
وِإمام الْحرميِن والْغزاِلي والْآِمِدي لَا تثْبت اللُّغةُ ِقياسا (أَبو بكٍْر الْباِقلَّاِني ) قَالَ الْقَاِضي: مسأَلَةٌ     (

الش اقحو إسأَبةَ وريرأَِبي ه نابٍج ويرس ناب مالَفَهخوامالِْإمو اِزيلَ ) ريمتِإذَا اشو ،تثْبفَقَالُوا ت اِزيالر
ِر، أَيمِة كَالْخِميساِسٍب ِللتنٍف مصلَى وٍم عى اسنعم :ِمِريِه، أَيخِب ِلتاِء الِْعنم ِكِر ِمنسِتِه : الْمِطيغت

عِفي م فصالْو ذَِلك ِجدوقِْل وِللْعِبيِذ، أَيكَالن رى آخاِس : نِبالِْقي لَه تِب ثَباِء الِْعنِر مغَي ِكِر ِمنسالْم
لَا ِبالِْقياِس علَى } إنما الْخمر والْميِسر{ذَِلك اِلاسم لُغةً فَيسمى النِبيذُ خمرا فَيِجب اجِتنابه ِبآيِة 

ِلأَنه أَخفَض رتبةً ; ) تثْبت الْحِقيقَةُ لَا الْمجاز: وِقيلَ. ( ِفي الثُّبوِت الْحِقيقَةُ، والْمجازالْخمِر، وسواٌء
 محلُّ الِْخلَاِف ما لَم يثْبت(أَخذًا ِمن ابِن الْحاِجِب ) يغِني عن قَوِلك(ِفيما ذُِكر ) ولَفْظُ الِْقياِس(ِمنها 

فَِإنَّ ما ثَبت تعِميمه ِبذَِلك ِمن اللُّغِة كَرفِْع الْفَاِعِل ونصِب الْمفْعوِل لَا حاجةَ ِفي ) تعِميمه ِباسِتقْراٍء



اِئِلي الْقَولَيِن إلَى ثُبوِت ما لَم يسمع ِمنه إلَى الِْقياِس حتى يختلَف ِفي ثُبوِتِه وأَشار كَما قَالَ ِبِذكِْر قَ
 ِمن هذَكَر نإلَى أَنَّ م اِفنيالن ِبِذكِْر الْقَاِضي ِمنفِْي ولَى النع إنَّ الْأَكْثَر ِضِهمعِل بقَو ا ِخلَافاِلِهمِتداع

  .ِفي ِكتاِب التقِْريِبالْمثِْبِتني كَالْآِمِدي لَم يحرر النقْلَ عنه ِلتصِرِحيِه ِبالنفِْي 
: ، أَي)فَِإنْ منع تصور معناه(كَانَ كُلٌّ ِمنهما واِحدا : ، أَي) اللَّفِْظ، والْمعنى إنْ اتحدا:مسأَلَةُ     (

فَذَِلك اللَّفْظُ يسمى جزِئيا كَزيٍد : ، أَي)فَجزِئي(ِفيِه ِمن اثْنيِن مثَلًا ) الشِركَةَ(معنى اللَّفِْظ الْمذْكُوِر 
سواٌء أَمتنع وجود معناه كَالْجمِع بين ) فَكُلِّي(وِإنْ لَم يمنع تصور معناه الشِركَةَ ِفيِه : ، أَي)وِإلَّا(

الْمعبوِد : بحٍر ِمن ِزئْبٍق أَو وِجد وامتنع غَيره كَالِْإلَِه، أَيالضديِن، أَو أَمكَن ولَم يوجد فَرد ِمنه كَ
اِن، أَيسكَالِْإن ِجدو ِضيِء، أَوالْم اِريهكَِب النالْكَو ِس أَيمكَالش دوجي لَمو كَنأَم أَو ،قِبح :

ن تسِميِة الْمدلُوِل ِبالْجزِئي، والْكُلِّي هو الْحِقيقَةُ، وما هنا مجاز ِمن الْحيواِن الناِطِق، وما تقَدم ِم
كَالِْإنساِن فَِإنه ) إنْ استوى معناه ِفي أَفْراِدِه(ذَِلك الْكُلِّي ) متواِطئٌ(تسِميِة الدالِّ ِباسِم الْمدلُوِل 

التوافُِق ِلتوافُِق : أُسِمي متواِطئًا ِمن التواطُِؤ، أَي. معنى ِفي أَفْراِدِه ِمن زيٍد وعمٍرو وغَيِرِهمامتساِوي الْ
ِإنَّ معناه ِفي الثَّلِْج معناه ِفي أَفْراِدِه ِبالشدِة أَو التقَدِم كَالْبياِض فَ) مشكِّك إنْ تفَاوت(أَفْراِد معناه ِفيِه 

 اِظرِكيِكِه النشكِّكًا ِلتشم يمِكِن سمِفي الْم لَهاِجِب قَبِفي الْو اهنعوِد فَِإنَّ مجالْواِج، وِفي الْع هِمن دأَش
اِد ِفي أَصاِك الْأَفْرِترِة اشا إلَى ِجهظَراِطئٌ نوتم هِة ِفيِه ِفي أَنا إلَى ِجهظَراِطٍئ نوتم رغَي ى، أَونعِل الْم

فَأَحد اللَّفْظَيِن مثَلًا : ، أَي)فَمتباِين(اللَّفْظُ، والْمعنى كَالِْإنساِن، والْفَرِس : ، أَي)وِإنْ تعددا. (اِلاخِتلَاِف
ماهنعِن مايبِلت اِينبتِر مالْآخ عونَ اللَّفِْظ(ا مى دنعالْم دحِإنْ اتو (أَي ،اِدفرتِر فَمشالْباِن، وسكَالِْإن :

، وهو أَنْ )وعكْسه(فَأَحد اللَّفْظَيِن مثَلًا مع الْآخِر متراِدف ِلترادِفِهما أَي تواِليِهما علَى معنى واِحٍد 
ِفي : ، أَي)حِقيقَةً ِفيِهما(أَي اللَّفْظُ ) إنْ كَانَ( ويتعدد الْمعنى كَأَنْ يكُونَ ِللَّفِْظ معنياِن يتِحد اللَّفْظُ

) ، ومجازوِإلَّا فَحِقيقَةٌ(ِلاشِتراِك الْمعنييِن ِفيِه ; ) فَمشترك(الْمعنييِن مثَلًا كَالْقُرِء ِللْحيِض، والطُّهِر 
كَالْأَسِد ِللْحيواِن الْمفْتِرِس وِللرجِل الشجاِع ولَم يقُلْ، أَو مجازاِن أَيضا مع أَنه يجوز أَنْ يتجوز ِفي 

الْآِتي كَأَن ارتخالْم وا هكَم ِقيِقيى حنعم كُونَ لَهِر أَنْ يغَي اللَّفِْظ ِمن ه ; تثْبي لَم مذَا الِْقسِلأَنَّ ه
هودجو.  
غَير : أَي ،(غَيره(اللَّفْظُ : ، أَي)لَا يتناولُ(خرج ِبالنِكرِة ) وِضع ِلمعيٍن(لَفْظٌ : ، أَي)والِْعلْم ما     (

فَِة فَِإنَّ كُلا ِمنهما وِضعا ِلمعيٍن وهو أَي جزِئي يستعملُ ِفيِه الْمعيِن خرج ما عدا الْعلَِم ِمن أَقْساِم الْمعِر
 ،لُمهو لَهدب را آخِئيزلُ جاونتيو ِئيزج أَي لُ ِفيِه ِمنمعتسا يِلم ِضعثَلًا وم تفَأَن هنلًا عدب هرلُ غَياونتيو

، فَهو ما وِضع ِلمعيٍن ِفي الْخاِرِج )خاِرِجيا فَعلَم الشخِص(ِفي الْمعيِن ) فَِإنْ كَانَ التعين(ذَا الْباِقي وكَ
مسٍد مياِك كَزِتراِلاش اِرضالْع لَمالْع جرخفَلَا ي لَه عضثُ الْويح ِمن هرلُ غَياونتٍة لَا ياعمج ى ِبِه كُلٌّ ِمن

، فَهو ما وِضع ِلمعيٍن ِفي )فَعلَم الِْجنِس(وِإنْ لَم يكُن التعين خاِرِجيا ِبأَنْ كَانَ ِذهِنيا : ، أَي)وِإلَّا(



ِن، أَيالذِّه :ِع، أَيبِللس لَمةَ عاموِد ِفيِه كَأُسجِظ الْولَاحا: مِن ِلمِة ِفي الذِّهاِضرِتِه الْحِهي)ِضعِإنْ وو (
كَأَسٍد ) فَاسم الِْجنِس(ِمن غَيِر أَنْ تعين ِفي الْخاِرِج، أَو الذِّهِن : ، أَي)ِللْماِهيِة ِمن حيثُ ِهي(اللَّفْظُ 

ِع، أَيبِللس ماس :ِفي ذَِلك الُهمِتعاسِتِه واِهيِلم أُ ِمنرةُ أَجامقَالُ أُسا يالٍَة كَمثُع أُ ِمنرأَج دقَالُ أَسكَأَنْ ي 
ثُعالٍَة، والدالُّ علَى اعِتباِر التعيِن ِفي علَِم الِْجنِس إجراُء الْأَحكَاِم اللَّفِْظيِة ِلعلَِم الشخِص علَيِه حيثُ مثَلًا 

فرالص ِنعِبلَاِم م فرعِيِني الْمعِفي الت ِمثْلُهقِْبلًا، وةُ مامذَا أُسه وحن هالُ ِمنالْح أُوِقعأِْنيِث واِء التت عم 
ِم الِْجنِس ِبمعنى بعٍض الْحِقيقَِة نحو الْأَسد أَجرأُ ِمن الثَّعلَِب كَما أَنَّ ِمثْلَ النِكرِة ِفي الِْإبهاِم الْمعرف ِبلَا

أَي ،دت الْأَسأَيإنْ ر وحٍن نيعِر مغَي : فًا، أَورعِمِه ماس ِس، أَولَِم الِْجنالُ عمِتعاسو هِمن فَِفر ها ِمندفَر
الُهِتمثُ اشيح ِم ِمنهبالْم ِن، أَويعِد الْما ِفي الْفَركَّرنم ،دالْأَس ةُ، أَوامذَا أُسه وحن ِقيِقيِة حاِهيلَى الْمع 

 ِضعٍل وجرٍد وِس كَأَسالِْجن مِقيلَ إنَّ اسو هِمن ا فَِفردأَس أَو ،دالْأَس ةَ، أَوامت أُسأَيإنْ ر أَو ،دأَس أَو
الدالُّ علَى الْماِهيِة ِبلَا قَيٍد وأَنَّ من زعم : ِفِه ِمما سيأِْتي أَنَّ الْمطْلَقِلفَرٍد مبهٍم كَما يؤخذُ مع تضِعي

ِتي دلَالَته علَى الْوحدِة الشاِئعِة توهمه النِكرةَ، فَالْمعبر عنه هنا ِباسِم الِْجنِس هو الْمعبر عنه ِفيما سيأْ
ِبالْمطْلَِق نظَرا إلَى الْمقَاِبِل ِفي الْموِضعيِن، وما يؤخذُ ِمن هذَا الْآِتي ِمن إطْلَاِق النِكرِة علَى الدالِّ علَى 

وِذ ِممأْخكَالْم ِحيحٍن صيعاِحٍد ملَى والِّ علَى الدِرفَِة ععالْمٍن، ويعِر ماِحٍد غَيِث وحبالْم ردص مقَدا ت
ِمن إطْلَاِق النِكرِة علَى الدالِّ علَى غَيِر الْمعيِن ماِهيةً كَانَ، أَو فَردا، والْمعِرفَِة علَى الدالِّ علَى الْمعيِن 

كَذَِلك.  
ِبأَنْ يحكَم ِبأَنَّ الْأَولَ ) آخر(لَفٍْظ ) رد لَفٍْظ إلَى) ِلِمن حيثُ ِقيامه ِبالِْفع(اِلاشِتقَاق : مسأَلَةٌ     (

 هنع عفَر الثَّاِني أَي وذٌ ِمنأْخم)لَوو ( ركَانَ الْآخ)ىنعا ِفي الْممهنيٍة بباسنا ِلمازجى ) منعكُونَ مِبأَنْ ي
ِبأَنْ تكُونَ ِفيِهما علَى ترِتيٍب واِحٍد كَما ِفي الناِطِق ِمن النطِْق ) الْأَصِليةُوالْحروف (الثَّاِني ِفي الْأَوِل 

وقَد لَا . ِبمعنى التكَلُِّم حِقيقَةً وِبمعنى الدلَالَِة مجازا كَما ِفي قَوِلك الْحالُ ناِطقَةٌ ِبكَذَا أَي دالَّةٌ علَيِه
قتشثَلًا ِبِخلَاِفِه يم ورأْملَا مو آِمر هقَالُ ِمنأِْتي لَا ييا سا كَمازجِل مى الِْفعنعِر ِبما ِفي الْأَماِز كَمجالْم ِمن 

 ِتقَاِق ِمناِلاش مدِرِه إنَّ عغَيو اِليزِل الْغقَو ِمن ملْزلَا يِقيقَةً وِل حى الْقَونعِنِه ِبماِت كَولَامع اللَّفِْظ ِمن
ِلأَنَّ ; مجازا أَنهم ماِنعونَ اِلاشِتقَاق ِمن الْمجاِز كَما فَِهمه عنهم الْمصنف وأَشار ِبلَو كَما قَالَ إلَيِه 

اِق وجود الْحِقيقَِة، ثُم ما ذَكَر تعِريف ِلِلاشِتقَاِق الْعلَامةَ لَا يلْزم انِعكَاسها فَلَا يلْزم ِمن وجوِد اِلاشِتقَ
 سلَي رالْأَكْببذْ، وجذِْب وا ِفي الْجكَم ِتيبرِفيِه الت سفَلَي ا الْكَِبريأَم ِغريالص وهالِْإطْلَاِق، و داِد ِعنرالْم

  . ِم وثَلٍْب ويقَالُ أَيضا أَصغر وصِغري وكَِبري وأَصغر وأَوسطُ وأَكْبرِفيِه جِميع الْأُصوِل كَما ِفي الثَّلْ
)     دلَا بو ( ِتقَاِققُِّق اِلاشحِفي ت)ِيٍريغت ِمن ( همقَسِب ورالض ِمن برا ِفي ضِقيقًا كَمحِن تاللَّفْظَي نيب

ماِج خهِل ِفي الِْمنةَ اللَّاِم ِفي الِْفعحأَنَّ فَت رقَدالطَّلَِب فَي ِمن ا ِفي طَلَبا كَمقِْديرت ا، أَومِقس رشةَ عس
يغقَالَ ت لَوا ودفْرا ِفيِه مهرا غَيعمٍب جنوِن ِفي جةَ النمِه أَنَّ ضيوِسيب را قَدِر كَمدا ِفي الصهرغَي ر



 بساِء كَانَ أَنِديِد الْيشِبت) ,طَِّردي قَدو ( قتشالْم)ِم الْفَاِعِلكَاس ( هِمن قَعاِحٍد واِرٍب ِلكُلِّ وض وحن
 برالض)صتخي قَدو ( اِءيِض الْأَشعِبب)ِةوركَالْقَار (وفَِة درعِة الْماججاِر ِللزالْقَر ِمن وا ها ِممِرهونَ غَي

اسم ِخلَافًا (ِمن لَفِْظِه : ، أَي)ومن لَم يقُم ِبِه وصف لَم يجز أَنْ يشتق لَه ِمنه, . (مِقر ِللْماِئِع كَالْكُوِز
ِه الذَّاِتيةَ كَالِْعلِْم، والْقُدرِة ووافَقُوا علَى أَنه ِفي تجِويِزِهم ذَِلك حيثُ نفَوا عن اللَِّه تعالَى ِصفَاِت) ِللْمعتِزلَِة

عاِلم قَاِدر مثَلًا لَِكن قَالُوا ِبذَاِتِه لَا ِبِصفَاٍت زاِئدٍة علَيها متكَلِّم لَِكن ِبمعنى أَنه خاِلق ِللْكَلَاِم ِفي ِجسٍم 
هِمن ِمعِة الَِّتي سرجكَالش ،وفرإلَّا الْح مهدِعن سلَي لَى أَنَّ الْكَلَاماًء عِبن لَامالسلَاةُ وِه الصلَيى عوسا م

ِقِه ِلأَنَّ ِصفَةَ الْكَلَاِم ِبمعنى خلْ; والْأَصواِت الْممتِنِع اتصافُه تعالَى ِبها فَِفي الْحِقيقَةُ لَم يخاِلفُوا ِفيما هنا 
ثَاِبتةٌ لَه تعالَى وبِقيةُ الصفَاِت الذَّاِتيِة لَا يسعهم نفْيها ِلموافَقَِتِهم علَى تنِزيِهِه تعالَى عن أَضداِدها، وِإنما 

يبت رالذَّاِت م فْسا نهونَ أَنمعزيلَى الذَّاِت وا عهتادفُونَ ِزينا يا قَاِدراِلمِنِه علَى الذَّاِت كَكَوا عاِتهرثَم ن
فَروا ِبذَِلك ِمن تعدِد الْقُدماِء علَى أَنَّ تعدد الْقُدماِء إنما هو محذُور ِفي ذَواٍت لَا ِفي ذَاٍت وِصفَاٍت 

)اِئِهمِبن ِمنو ( ِويِزجلَى التع)ع مفَاقُهاتاِهيمرلَى أَنَّ إب ( لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع)ذَاِبح(اِعيلَ : ، أَيمإس هناب
يا بني إني أَرى {حيثُ أَمر ِعندهم آلَةَ الذَّبِح علَى محلِِّه ِمنه ِلأَمِر اللَِّه إياه ِبذَبِحِه ِلقَوِلِه تعالَى ِحكَايةً 

فَِقيلَ نعم، ) مذْبوح(علَيِه الصلَاةُ والسلَام ) واخِتلَافُهم هلْ إسماِعيلُ(إلَخ } مناِم أَني أَذْبحكِفي الْ
ِقيلَ لَا، أَيو هِمن ا قُِطعم أَمالْتو :لَى مع الذَّاِبح ذَا أَطْلَقٌء، فَالْقَاِئلُ ِبهيش هِمن قْطَعي ِبِه لَم قُمي لَم ن

الذَّبح لَِكن ِبمعنى أَنه مِمر آلَته علَى محلِِّه فَما خالَف ِفي الْحِقيقَِة، وما هنا أَنسب ِبالْمقْصوِد ِمما ِفي 
لَى أَنَّ إسفَقُوا عات مهأَن اِء ِمنِه الِْبنجلَى وِر لَا عصتخِح الْمرشوٍح، أَيذْبم راِعيلَ غَيِق : مهزم رغَي

أَي ،ذَاِبح اِهيمرلْ إبلَفُوا هتاخوِح ولَى : الرِح عِليلُ آلَةَ الذَّبالْخ ِمري ا لَمندِعنو اِحدا وماهدؤفَم قَاِطع
 هكُِّن ِمنملَ التِخِه قَبسِنِه ِلناب لِِّه ِمنحالَى معِلِه تِظيٍم{ِلقَوٍح عِبِذب اهنيفَدو{ هلَى أَنع ورهمالْجو ،

 اقحلَا إس ها ذَكَراِعيلُ كَممِبِه(إس فَِإنْ قَام(ِء : ، أَييِبالش)ام(أَي ، : فصو) بجو ماس لَه
ِتقَاقاِلاش (قَام نِم ِلماِلاس ذَِلك ةً ِمنلُغ اهنعِبِه م قَام نالِْعلِْم ِلم لَِم ِمنِتقَاِق الْعكَاش فصِبِه الْو )أَو ( قَام
فَِإنها لَم توضع لَها أَسماٌء اسِتغناًء عنها ِبالتقِْييِد كَراِئحِة ) ما لَيس لَه اسم كَأَنواِع الرواِئِح(ِبالشيِء 

ِلاسِتحالَِتِه وعدلَ عن نفِْي الْجواِز الْمراِد إلَى ; أَي اِلاشِتقَاق ) لَم يِجب(ِلك أَنواع الْآلَاِم كَذَا، وكَذَ
  .  نفِْي الْوجوِب الصاِدِق ِبِه ِرعايةً ِللْمقَابلَِة

)     ورهمالْجو ( اِءلَمالْع ِمن)قَاَءاِط بِترلَى اشعو ( ىنعم)هِمن قتشالْم ( ِّلحِفي الْم)قتشِن الْمِفي كَو (
وِإنْ لَم يمِكن بقَاؤه : ، أَي)وِإلَّا فَآِخر جزٍء(بقَاُء ذَِلك الْمعنى كَالِْقياِم ) حِقيقَةً إنْ أَمكَن(الْمطْلَِق علَيِه 

فَِإذَا لَم يبق الْمعنى، أَو ) ِمنه(اٍت تنقَِضي شيئًا فَشيئًا، فَالْمشترطُ بقَاُء آِخر جزٍء ِلأَنه ِبأَصو; كَالتكَلُِّم 
جزؤه الْأَِخري ِفي الْمحلِّ يكُونُ الْمشتق الْمطْلَق علَيِه مجازا كَالْمطْلَِق قَبلَ وجوِد الْمعنى نحو إنك 
ميت وِقيلَ لَا يشترطُ بقَاُء ما ذَكَر فَيكُونُ الْمشتق الْمطْلَق بعد انِقضاِئِه حِقيقَةً اسِتصحابا ِللِْإطْلَاِق 



 عبر ِبالْبقَاِء الَِّذي هو عن اِلاشِتراِط وعدِمِه ِلتعارِض دِليِلِهما، وِإنما) الْوقْف(الْأَقْواِل : ، أَي)وثَاِلثُها(
 ِبرتا اُعمِإناِط، وِترقَاِبِلِه ِفي اِلاشةُ مِحكَاي ى لَهأَتتاِط ِليِتروِد الْكَاِفي ِفي اِلاشجونَ الْووِد دجالْو اررِتماس

تعِبِري ِفيِه ِبالْبقَاِء تسمح، وما حكَاه الْآِمِدي ِمن عدِم ِفي الِْقسِم الثَّاِني آِخر جزٍء ِلتماِم الْمعنى ِبِه وِفي ال
 فنصالْم كرت فَِلذَِلك دقُلْ ِبِه أَحي لَم هِبأَن هفَعدوِل وصحِفي الْم هثٌ ذَكَرحِل بونَ الْأَواِط ِفيِه دِتراِلاش

ِمن : ِمن هنا، وهو اشِتراطُ ما ذَكَر، أَي: ، أَي)وِمن ثَم. (ر بدلَه الْوقْفِخلَاف ابِن الْحاِجِب، وذَكَ
 ِل ذَِلكالْفَاِعِل(أَج مكَانَ اس ( قتشلَِة الْممج ِمن)ِسلَباِل التح اِل أَيِقيقَةً ِفي الْحح ( ى، أَونعِبالْم

ِفي قَوِلِه ِبالثَّاِني حيثُ قَالَ ِفي بياِن معنى الْحاِل ِفي ) النطِْق ِخلَافًا ِللْقَراِفي(حاِل ) الَ(جزِئِه الْأَِخِري 
ي الْمشتق أَنْ يكُونَ التلَبس ِبالْمعنى حالَ النطِْق ِبِه وبِني علَى ذَِلك سؤالُه ِفي نصوِص الزاِنيِة، والزاِن

فَاجِلدوا الساِرق، والساِرقَةَ فَاقْطَعوا فَاقْتلُوا الْمشِرِكني ونحوها أَنها إنما تتناولُ من اتصف ِبالْمعنى 
اعمالِْإجاِز قَالَ، وجالْم مدلُ عالْأَصا، وازجطِْق مالُ النح وا الَِّذي هوِلهزن دعِقيقَةً بح ا لَهِلهاونلَى تع 

وأَجاب ِبأَنَّ الْمسأَلَةَ ِفي الْمشتق الْمحكُوِم ِبِه نحو زيٍد ضاِرب فَِإنْ كَانَ محكُوما علَيِه كَما ِفي 
 ِفي دفِْع السؤاِل إنَّ الْمعِني ِبالْحاِل حالُ وقَالَ الْمصنف تبعا ِلواِلِدِه. الْآياِت الْمذْكُورِة فَحِقيقَةٌ مطْلَقًا

 وطِْق ِبِه الَِّذي هالُ النِه لَا حلَيا عكُومحا إذَا كَانَ مِفيم قتشطِْق ِبالْمالن نع رأَخِإنْ تى، ونعلِْبيِس ِبالْمالت
أَبقَيا الْمسأَلَةَ علَى عموِمها وغَيرهما كَالِْإسنِوي سلَّم ِللْقَراِفي حالُ التلَبِس ِبالْمعنى أَيضا فَقَطْ فَ

) الْأَولَ(الْوصف ) وصف وجوِدي يناِقض(ِللْوصِف ) إنْ طَرأَ علَى الْمحلِّ: وِقيلَ. (تخِصيصها
أَي ِبالْمشتق ِمن اسِمِه ) ِبالْأَوِل(الْمحلُّ ) لَم يسم( بعد الْقُعوِد كَالسواِد بعد الْبياِض، والِْقياِم

ولَيس ِفي (إذْ لَا يظْهر بينه وبين غَيِرِه فَرق ; ، والِْخلَاف ِفي غَيِر ذَِلك، والْأَصح جريانه ِفيِه )إجماعا(
قتشالْم (ِد الَِّذوكَالْأَس هِمن قتشى الْمنعِصفٍَة ِبمتلَى ذَاٍت مالٌّ عد وي ه)ِةوِصيصِبخ ارعإش ( ِمن ِتلْك

ِفيِه ِلأَنَّ قَولَك مثَلًا الْأَسود ِجسم صِحيح ولَو أَشعر الْأَسود ; ِمن كَوِنها ِجسما، أَو غَير ِجسٍم ) الذَّاِت(
  .ِبالِْجسِميِة لَكَانَ ِبمثَابِة قَوِلك الِْجسم ذُو السواِد ِجسم، وهو غَير صِحيٍح ِلعدِم إفَادِتِه

ِخلَافًا  (ِفي الْكَلَاِم) واِقع(، وهو كَما تقَدم اللَّفْظُ الْمتعدد الْمتِحد الْمعنى )مسأَلَةُ الْمتراِدِف     (
قَالَا، وما يظَن متراِدفًا كَالِْإنساِن، والْبشِر فَمتباِين ) مطْلَقًا(ِفي نفِْيِهما وقُوعه ) ِلثَعلَب وابِن فَاِرٍس

أَنه باِدي الْبشرِة أَي ظَاِهر الِْجلِْد، وِإنما ِبالصفَِة، فَالْأَولُ ِباعِتباِر النسياِن، أَو أَنه يأْنس، والثَّاِني ِباعِتباِر 
الراِزي ِفي نفِْيِه ) ِللِْإماِم(ِخلَافًا ) و(صرح ِبالْمخاِلِف الَِّذي أَبهمه غَيره ِلغرابِة النقِْل عنه كَما قَالَ 

 هقُوعِة(وِعيراِء الشمثَلًا  ; قَالَ) ِفي الْأَسِع مجالسظِْم، وِه ِفي النِة إلَياجِل ِللْحلَى ِخلَاِف الْأَصع تثَب هِلأَن
وذَِلك منتٍف ِفي كَلَام الشاِرِع واعترض علَيِه الْمصنف كَالْقَراِفي ِبالْفَرِض والْواِجِب، وِبالسنِة 

. أَنها أَسماٌء اصِطلَاِحيةٌ لَا شرِعيةٌ، والشرِعيةُ ما وضعها الشاِرع كَما سيأِْتيوالتطَوِع ويجاب ِب
)وددحالْمو ،دالْحو ( اِنسالِْإناِطِق، واِن النويكَالْح أَي)ٍن ِبِسنسح وحنو(أَي ، : هاِبعتو ماِلاس



انَ نطْشانَ كَعِن(طْشاِدفَيرتِر مغَي(ى : ، أَينعالْم يِحدتم رغَي)حلَى الْأَصلُ ) عا الْأَولُّ ; أَمدي دفَِلأَنَّ الْح
 وددحالْمفِْصيلًا، وِة تاِهياِء الْمزلَى أَجع-ِه :  أَيلَيالَّ عا-اللَّفْظَ الدما إجهلَيلُّ عدي  رلُ غَيفَصالْملًا، و

فَِلأَنَّ التاِبع لَا يِفيد الْمعنى : وأَما الثَّاِني. الْمجمِل، ومقَاِبلُ الْأَصح يقْطَع النظَر عن الِْإجماِل والتفِْصيِل
ةُ كُلٍّ ِمنِن إفَاداِدفَيرتأِْن كُلِّ مش ِمنوِعِه، وبتوِن مِبد ذَِلك عنمِف يادرالْقَاِئلُ ِبالتو ،هدحى ونعا الْممه  

ِللْمتبوِع، وِإلَّا لَم يكُن ِلِذكِْرِه فَاِئدةٌ، والْعرب ِلِحكْمِتها لَا تتكَلَّم ِبما ) والْحق إفَادةُ التاِبِع التقِْويةَ     (
: اِبلُ هذَا كَما أَشار إلَيِه قَولُ الْبيضاِوي، والتاِبع لَا يِفيد عِقب قَوِلِه، والتأِْكيد يعِنيلَا فَاِئدةَ ِفيِه، ومقَ

أَي ،ِفيدلَا ي هدحو اِبعوِل أَنَّ التصحِفي الْم ادأَر هكَأَنلَ وي الْأَوقَوي كَّدؤِن: الْمعى ينعِبِخلَاِف : يالْم
وقُوع كُلٍّ ِمن (الْحق ) و. (كُلٍّ ِمن الْمتراِدفَيِن، فَهو علَى هذَا ساِكت عن إفَادِة التقِْويِة لَا ناٍف لَها

يِصح ذَِلك ِمن كُلِّ : ، أَي)ِظِهمكَانَ الْآخِر إنْ لَم يكُن تعبد ِبلَفْ(أَي اللَّفِْظ الْمتِحِد الْمعنى ) الرِديفَيِن
الراِزي ِفي ) ِخلَافًا ِللِْإماِم(إذْ لَا ماِنع ِمن ذَِلك ; رِديفَيِن ِبأَنْ يؤِتي ِبكُلٍّ ِمنهما مكَانَ الْآخر ِفي الْكَلَاِم 

 فِْيِه ذَِلكطْلَقًا(نم(ٍة قَالَ : ، أَيلُغ ِن، أَويتلُغ ِمن ; ت ِمنجرثَلًا خِلك مِفي قَو نكَانَ مت ميأَت ك لَوِلأَن
ِة، أَيا ِبالْفَاِرِسياِدِفهراِر ِبمالد : الْكَلَام ِقمتسي اِي لَمكُوِن الزسِة وزمِح الْهى ; ِبفَترٍة إلَى أُخلُغ مِلأَنَّ ض

ٍل إلَى ممهم مِة ضثَابِبمٍة، أَيِفي لُغ ِمثْلُه وزجلَا ي ِن فَِلميتِفي لُغ قَلَ ذَِلكِإذَا عٍل قَالَ، ومعتس : اِنعلَا م
ي ِللْبيضاِو(ِخلَافًا ) و(والثَّاِني حق . ِمن ذَِلك وقَالَ إنَّ الْقَولَ الْأَولُ أَي الْجواز الْأَظْهر ِفي أَوِل النظَِر

و ( ِفيالص)ِديالِْهن ( ا ذَكَرفِْي مِفي ن)اإذَا كَان(ِديفَاِن : ، أَيالر)ِنيتلُغ ِمن ( دبعا تا مأَم مقَدا تِلم
ِلع هقَامم اِدفُهرم قُوما فَلَا يهلَيا ِللْقَاِدِر عنداِم ِعنرِة الِْإحكِْبريِبلَفِْظِه كَت فنصقَالَ الْم كُنيِد، وبعوِض التر

  . تامةٌ فَتعبد ِبلَفِْظ الْمصدِر فَاِعلُها وضِمري ِبلَفِْظِه ِللْآخِر
ِفي الْكَلَاِم ) ِقعوا(، وهو كَما تقَدم اللَّفْظُ الْواِحد الْمتعدد الْمعنى الْحِقيِقي ) الْمشترك:مسأَلَةُ     (

قَالُوا، وما يظَن مشتركًا، فَهو إما ) مطْلَقًا(ِفي نفِْيِهم وقُوعه ) ِخلَافًا ِلثَعلٍَب والْأَبهِري والْبلِْخي(جوازا 
ز ِفي غَيِرها كَالذَّهِب ِلصفَاِئِه، حِقيقَةٌ، ومجاز، أَو متواِطئٌ كَالْعيِن حِقيقَةٌ ِفي الْباِصرِة، ومجا

والشمِس ِلِضياِئها وكَالْقُرِء موضوع ِللْقَدِر الْمشترِك بين الْحيِض، والطُّهِر، وهو الْجمع ِمن قَرأْت 
ِض، أَيواَء ِفي الْحِن ا: الْممِفي ز ِمعتجي مالدته ِفيِه، وعمِض ِفي جيِن الْحمِفي زِد وسِر ِفي الْجلطُّه

) ِلقَوٍم(ِخلَافًا ) و(وما هنا عن الثَّلَاثَِة أَقْرب ِمما ِفي شرحي الْمختصِر، والِْمنهاِج أَنهم أَحالُوه . الرِحِم
 هقُوعو فِْيِهمِديِث(ِفي نالْحلُ، وآِن قَبطُولُ ِبلَا ) ِفي الْقُرا فَينيبا مإم قَعآِن لَوِفي الْقُر قَعو ا قَالُوا لَوضا أَي

. فَاِئدٍة، أَو غَير مبيٍن فَلَا يِفيد الْقُرآنُ ينزه عن ذَِلك، ومن نفَى الْوقُوع ِفي الْحِديِث يقُولُ ِمثْلَ ذَِلك ِفيِه
ياِر أَنه وقَع ِفيِهما غَير مبيٍن ويِفيد إرادةَ أَحِد معنييِه مثَلًا الَِّذي سيبين، وذَِلك كَاٍف ِفي وأُِجيب ِباخِت

الِْعص ِة، أَولَى الطَّاعِم عزِبالْع الِْعقَاب أَو ،ابكَاِم الثَّوِه ِفي الْأَحلَيع بترتيِة والِْإفَاد اِن فَِإنْ لَميالْب دعاِن بي
ِلأَنَّ الْمعاِني أَكْثَر ِمن الْأَلْفَاِظ ; ) واِجب الْوقُوِع(هو :) وِقيلَ(يبين حِملَ علَى الْمعنييِن كَما سيأِْتي 



) وِقيلَ(ا وِلكُلٍّ ِمن معنييِه مثَلًا لَفْظٌ يدلُّ علَيِه إذْ ما ِمن مشترٍك إلَّ; وأُِجيب ِبمنِع ذَِلك . الدالَِّة علَيها
 وه)ِنعتمم ( ِمن ودقْصالْمِة، وِبالْقَِرين مفْهي هِبأَن أُِجيبِع وضالْو وِد ِمنقْصاِد الْمرِم الْملَاِلِه ِبفَهِلِإخ

وقَالَ (و الِْإجماِلي الْمبين ِبالْقَِرينِة فَِإنْ انتفَت حملَ الْمعنييِن كَما سيأِْتي الْوضِع الْفَهم التفِْصيِلي، أَ
اِزيالر امالِْإم ( وه)ِْن فَقَطيِقيضالن نيب ِنعتمِتفَاِئِه ) مانِء ويوِد الشجكَو ;ملَفٍْظ لَه عضو ازج إذْ لَو ا لَم

يِفد سماعه غَير التردِد بينهما، وهو حاِصلٌ ِفي الْعقِْل وأُِجيب ِبأَنه قَد يغفُلُ عنهما فيستحضرمها 
  . ِبسماِعِه، ثُم يبحثُ عن الْمراِد ِمنهما

ِبأَنْ يراد ِبِه ِمن متكَلٍِّم واِحٍد ِفي ) معا(مثَلًا )  علَى معنييِهإطْلَاقُه(لُغةً )  الْمشترِك يِصح:مسأَلَةُ     (
 ،دوالْأَس ِريدتنُ وووِسي الْجلْبمثَلًا، وةَ ماِريالْجةَ، واِصرالْب ِريدتو نيِدي عِلك ِعناِحٍد كَقَوقٍْت وو

و دِهن أَتأَقْرو ضيالْأَبو ترطَهو تاضح ِريدا(تازجِلكُلٍّ ; ) م ِضعا ومِإنا، وعا مملَه عوضي لَم هِلأَن
وعن الشاِفِعي . (ِمنهما، ِمن غَيِر نظٍَر إلَى الْآخِر ِبأَنْ تعدد الْواِضع، أَو وِضع الْواِحد ناِسيا ِللْأَوِل

زاد الشاِفِعي وظَاِهر (نظَرا ِلوضِعِه ِلكُلٍّ ِمنهما ) حِقيقَةٌ(هو ) والْمعتِزلَِة, ( أَِبي بكٍْر الْباِقلَّاِني )والْقَاِضي
فَيحملُ (مِة لَهما الْمعينِة ِلأَحِدِهما كَالْمصحوِب ِبالْقَراِئِن الْمعم) ِفيِهما ِعند التجرِد عن الْقَراِئِن

: ، أَي)مجملٌ(هو ِعند التجرِد عن الْقَراِئِن الْمعينِة، والْمعممِة ) وعن الْقَاِضي(ِلظُهوِرِه ِفيِهما ) علَيِهما
 هاِد ِمنرِضِح الْمتم رقَالَ(غَياطًا وِتيا احِهملَيلُ عمحي لَِكنِنويسو الْحأَب  ( ِريصالْب) ْأَن ِصحي اِليزالْغو

ادري ( قْلًاِه عيينعم ِمن ا ذَكَرِبِه م)هلَا أَن ( ِهيينعم ِمن ادرا يم أَي)ٌةالَفَِتِه ) لُغخا ِلمازجلَا مِقيقَةً ولَا ح
 أَنْ يستعملَ ِفي كُلٍّ ِمنهما منفَِردا فَقَطْ وعلَى هذَا النفِْي الْبياِنيونَ وغَيرهم إذْ قَِضيته; ِلوضِعِه الساِبِق 

)وزجِقيلَ يو ( اِنينعِبِه الْم ادرةً أَنْ يلُغ)اِتفِْي لَا الِْإثْبِبِه) ِفي الن ادرأَنْ ي وزجِدي يِعن نيلَا ع وحفَن 
الْباِصرةُ، والذَّهب مثَلًا ِبِخلَاِف ِعنِدي عين فَلَا يجوز أَنْ يراد ِبِه إلَّا معنى واِحد وِزيادةُ النفِْي علَى 

يجوز يِصح، وهو وِفي نسخٍة بدلُ . الِْإثْباِت معهودةٌ كَما ِفي عموِم النِكرِة الْمنِفيِة دونَ الْمثْبتِة
أَنسب، والِْخلَاف ِفيما إذَا أَمكَن الْجمع بين الْمعنييِن كَما ِفي الْأَمِثلَِة الْمذْكُورِة فَِإنْ امتنع كَما ِفي 

يا سلَى مِه علَيِديِد عهالتِل، ولْ ِفي طَلَِب الِْفعِة افْعاِل ِصيغمِتعا فَلَا اسمهنيكَةٌ برتشا مها أَنوحجرأِْتي م
  .يِصح قَطْعا وِلظُهوِر ذَِلك سكَت الْمصنف عن التنِبيِه علَيِه

)     الْأَكْثَرو ( اِءلَمالْع ِمن)ِهيينعاِر مِتبِعِه ِباعملَى جع (ِريدتونٌ ويِدي عِلك ِعنِن كَقَويتاِصرثَلًا بم 
ذَِلك الْجمع، وهو ما رجحه ابن ماِلٍك وخالَفَه أَبو ) إنْ ساغَ. (وجاِريةً، أَو باِصرةً وجاِريةً، وذَهبا

ِني علَى الْمنِع، والْأَقَلُّ علَى أَنه لَا يبنى ِفي ِصحِة إطْلَاِقِه علَى معنييِه كَما أَنَّ الْمنع مب) مبِني علَيِه(حيانَ 
ِلأَنَّ الْجمع ِفي قُوِة تكِْريِر الْمفْرداِت ِبالْعطِْف فَكَأَنه ; علَيِه ِفيها فَقَطْ، بلْ يأِْتي علَى الْمنِع أَيضا 

 لَم لَوى ونعٍد ِفي مفْرلَ كُلَّ ممعتكَانَ اس هرغَياِجِب والْح نلَى أَنَّ ابع ِزيداغَ الْمإنْ س فنصقُلْ الْمي
 ،اِحدِن ويتارى الِْعبدؤطْلَقًا فَمم ِصحلْ يِقيلَ لَا، با وعنمةً، وِد ِصحفْرلَى الْمع ِنيبم عمى أَنَّ الْجنعالْم



حرةُ أَصاديالزلَى الِْخلَاِفوِبيِه عناِز. ( ِفي التجالْمِقيقَِة، وِفي الْحا ِباللَّفِْظ ) وعا مادرأَنْ ي ِصحلْ يه
 اعجلَ الشجالرو ،ِرسفْتانَ الْمويالْح ِريدتو دت الْأَسأَيِلك را ِفي قَواِحِد كَمالْو)ِفي ) الِْخلَاف

أَِبي بكٍْر الْباِقلَّاِني ِفي قَطِْعِه ِبعدِم ِصحِة ذَِلك قَالَ ِلما ِفيِه ِمن الْجمِع بين ) ِخلَافًا ِللْقَاِضي(الْمشترِك 
أَي ،لَه وعضوِباللَّفِْظ الْم ثُ أُِريديِن حياِفينتا: معم وِع لَهضوالْم رغَيلًا وأَو .ِبأَن أُِجيبو نياِفي بنلَا ت ه

 اِفِعيالش نع مقَدا تاِس ملَى ِقيِن عيارِتبا ِباعازجمِقيقَةً، وح ا، أَوازجكُونُ مِة يحلَى الصعِن وذَيه
يقَِة كَما حملَ الشاِفِعي الْملَامسةَ ِفي وغَيِرِه ويحملُ علَيِهما إنْ قَامت قَِرينةٌ علَى إرادِة الْمجاِز مع الْحِق

ِمن هنا، وهو الصحةُ : ، أَي)وِمن ثَم(علَى الْجس ِبالْيِد، والْوطِْء } أَو لَامستم النساَء{قَوله تعالَى 
ا، أَيِهملَيلُ عما الْحهلَيع ِنيبةُ الْماِجحالر :ِمن ِل ذَِلكأَج ) ،اِجبالْو ريلُوا الْخافْعو وحن مع

وبدنالْما ) ولِِّقهعتِن مِة كَوِب ِبقَِريندالنوِب، وجالْو اِز ِمنجالْمِقيقَِة، ولَى الْحلْ عِة افْعلًا ِلِصيغمح
ِبناًء علَى أَنه لَا يراد الْمجاز مع ) افًا ِلمن خصه ِبالْواِجِبِخلَ(كَالْخيِر شاِملًا ِللْواِجِب، والْمندوِب 

مطْلُوِب الِْفعِل ِبناًء علَى : بين الْواِجِب، والْمندوِب، أَي) ِللْقَدِر الْمشترِك(هو ) ومن قَالَ(الْحِقيقَِة 
ةَ حيغِل الْآِتي أَنَّ الصِل الْقَوطَلَِب الِْفع ِب أَيدالنوِب، وجالْو نيِك برتشِر الْمكَذَا (ِقيقَةٌ ِفي الْقَدو

هلْ يِصح أَنْ يرادا معا ِباللَّفِْظ الْواِحِد كَقَوِلك مثَلًا واَللَِّه لَا أَشتِري وتِريد السوم، والشراُء ) الْمجازاِن
ِل ِفيِه الِْخلَاف ِفي الْمشترِك وعلَى الصحِة الراِجحِة يحملُ علَيِهما إنْ قَامت قَِرينةٌ علَى ِبالْوِكي

معنى إرادِتِهما، أَو تساويا ِفي اِلاسِتعماِل ولَا قَِرينةَ تبين أَحدهما، وِإطْلَاق الْحِقيقَِة، والْمجاِز علَى الْ
  . كَما هنا مجاِزي ِمن إطْلَاِق اسِم الدالِّ علَى الْمدلُوِل

)     ِضعا ولٌ ِفيممعتسِقيقَةُ لَفْظٌ ملْ، ) الْحمعتسي لَمو ِضعا وملُ، ومها اللَّفْظُ الْمهنع جراًء فَخِتداب لَه
ذْ هِلك خلَطُ كَقَوالْغو ازجالْماٍر، وا إلَى ِحمِشريم سةٌ(ذَا الْفَرِويلُغ ِهيِة ) ولُ اللُّغا أَههعضِبأَنْ و

الْعرِف الْعام كَالدابِة . ِبأَنْ وضعها أَهلُ) وعرِفيةٌ(ِباصِطلَاٍح، أَو توِقيٍف كَالْأَسِد ِللْحيواِن الْمفْتِرِس 
ِت الْأَربِع كَالِْحماِر، وِهي لُغةٌ ِلكُلِّ ما يِدب علَى الْأَرِض، أَو الْخاص كَالْفَاِعِل ِلِلاسِم الْمعروِف ِلذَوا

: ، أَي)ِنووقَع الْأُولَيا(ِبأَنْ وضعها الشاِرع كَالصلَاِة ِللِْعبادِة الْمخصوصِة ) وشرِعيةٌ(ِعند النحاِة 
اللُّغِويةُ، والْعرِفيةُ ِبِقسميها جزما وِفي خطِّ الْمصنِف الْأُولَتاِن بالفوقانية مثَنى الْأَولَِة، وِهي لُغةٌ قَِليلَةٌ 

فَمثَناه الْأُولَياِن بالتحتانية مع ضم جرت علَى الْأَلِْسنِة، والْكَِثري الْأُولَى كَما ذَكَره النوِوي ِفي مجموِعِه 
. ِبناًء علَى أَنَّ بين اللَّفِْظ، والْمعنى مناسبةً ماِنعةً ِمن نقِْلِه إلَى غَيِرِه) ونفَى قَوم إمكَانَ الشرِعيِة(الْهمزِة 

)و ( فَىن)الْقَاِضي (اِقلَّاِنيكٍْر الْبو بأَب) اهقُوعو ِرييالْقُش نابلٌ ِفي ) ومعتسثَلًا ملَاِة ملَفْظُ الصقَالَا و
الشرِع ِفي معناه اللُّغِوي أَي الدعاِء ِبخيٍر لَِكن اعتبر الشاِرع ِفي اِلاعِتداِد ِبِه أُمورا كَالركُوِع وغَيِرِه 

: فَِإنه ِفي الشرِع مستعملٌ ِفي معناه اللُّغِوي، أَي) إلَّا الِْإميانَ(وقَعت ) عت مطْلَقًا وقَوموقَالَ قَوم وقَ(
وتوقَّف (ِتي تصِديِق الْقَلِْب، وِإنْ اعتبر الشاِرع ِفي اِلاعِتداِد ِبِه التلَفُّظَ ِبالشهادتيِن ِمن الْقَاِدِر كَما سيأْ



الْآِمِدي ( اقُوِعهِفي و) ,ِنيامالِْإمو ،اِزيريالش اقحِوفَاقًا ِلأَِبي إس ارتخالْماِم ) والِْإمِن ويمراِم الْحإم أَي
 اِزيِة(الرِعيالْفَر قُوعاِجِب والْح نابو ( لَاِةكَالص)ِةيِنيلَةٌ ِفي كَالْ) لَا الدمعتسِع مرا ِفي الشهاِن فَِإنِإمي

 ِويا اللُّغاهنعم)ِعيرى الشنعمو ( ُةِعيرِقيقَةُ الشالْح قدا صى ممسم والَِّذي ه)ام(ٌء : ، أَييش) لَم
علَى الْمندوِب، (الشرِعي : ، أَي)وقَد يطْلَق(ِة ِبالصلَاِة كَالْهيئَِة الْمسما) يستفَد اسمه إلَّا ِمن الشرِع

  . تندب كَالِْعيديِن: ، وِمن الْأَوِل قَولُهم ِمن النواِفِل ما تشرع ِفيِه الْجماعةُ، أَي)والْمباِح
 ِلأَنه ِخلَاف الْمشروِع; ى التراِويح أَربعا ِبتسِليِمِه لَم تِصح وِمن الثَّاِني قَولُ الْقَاِضي الْحسيِن لَو صلَّ

َء، أَييالَى الشعت اللَّه عرقَالُ شا يضأَي ِحيحص وهو ،اِجباِح الْوبلُ الْمدِر بصتخِح الْمرِفي شو :
أَي ،هعرشو هاحأَب :جالِْإطْلَاقَاِت الثَّلَاثَِةطَلَبه و ةُ الْأُولَى ِلكُلٍّ ِمنعامجفَى مخلَا يا وبدن ا، أَووب.  

 )     ازجالْمو ( اِدِفي الِْإفْر ازجالْم وهالِْإطْلَاِق و دِعن ادرالْم)ُلمعتساللَّفْظُ الْم ( ةً أَولُغ لَه ِضعا وِفيم
فًا أَورا ععرٍع ثَاٍن( شضِبو ( ُِقيقَةالْح جرخ)لَاقٍَةِلع ( لَمالْع جرا خثَاِني لَه ِضعا وملًا وأَو لَه ِضعا وم نيب

لًا مأَو لَه ِضعا وِة مادإر نٍة عاِنعٍة مقَِرين عم نياِنييكَالْب ادز نمٍل وقُولُ كَفَضنالْم ِصحلَا ي هلَى أَنى عش
وجوب سبِق (ِمن تقِْييِد الْوضِع دونَ اِلاسِتعماِل ِبالثَّاِني ) فَعِلم(أَنْ يراد ِباللَّفِْظ الْحِقيقَةُ والْمجاز معا 

لَا (تفَق علَيِه ِفي تحقُِّق الْمجاِز أَي م) اتفَاق(أَي وجوب ذَِلك ) وهو(ِللْمعنى الْأَوِل ) الْوضِع
ِفي الْمعنى الْأَوِل فَلَا يِجب سبقُه ِفي تحقُِّق الْمجاِز فَلَا يستلِْزم الْمجاز الْحِقيقَةَ كَالْعكِْس ) اِلاسِتعمالُ

)وهو ( وِبجالْو مدع أَي)ارتخِم) الْم اِنعإذْ لَا م لَه ِضعا واِلِه ِفيممِتعلَ اسِفي اللَّفِْظ قَب زوجتأَنْ ي ن
أَولًا وِقيلَ يِجب سبق اِلاسِتعماِل ِفيِه وِإلَّا لَعِري الْوضع الْأَولُ عن الْفَاِئدِة وأُِجيب ِبحصوِلها ِباسِتعماِلِه 

ا وثَاِني لَه ِضعا واِلِفيممِتعاِلاس قبس ِجبلَا ي هأَن ِمن ا ذُِكرم) .حالْأَصطْلَقًا وِف ) ِقيلَ منصفِْصيلٌ ِللْمت
 ِجبلَا ي هأَن وهِر وصتخِح الْمرا قَالَ ِفي شا كَمبذْهم هارتاخ)ردصا الْمدا عٍر ) ِلمدصِلم ِجبيو

لَا يتحقَّق ِفي الْمشتق مجاز إلَّا إذَا سبق اسِتعمالُ مصدِرِه حِقيقَةً وِإنْ لَم يستعملْ الْمشتق الْمجاِز فَ
نالْحقَّةُ وا الرهِقيقَتحِة ومحالر ِمن وهالَى وعلْ إلَّا ِللَِّه تمعتسي ِن لَممحِقيقَةً كَالرِه حلَيِحيلُ عتسالْم و

  :وأَما قَولُ بِني حِنيفَةَ ِفي مسيِلمةَ رحمانُ الْيمامِة وقَولُ شاِعِرِهم ِفيِه. تعالَى
  وأَنت غَيثُ الْورى لَا ِزلْت رحمانا>< سموت ِبالْمجِد يا ابن الْأَكْرميِن أَبا               

ي ذَا رحمٍة قَالَ الزمخشِري فَِمن تعنِتِهم ِفي كُفِْرِهم أَي أَنَّ هذَا اِلاسِتعمالَ غَير صِحيٍح دعاهم إلَيِه أَ
ما لَو استعملَ كَاِفر ِلجاجهم ِفي كُفِْرِهم ِبزعِمِهم نبوةَ مسيِلمةَ دونَ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَ

لَفْظَةَ اللَِّه ِفي غَيِر الْباِري ِمن آِلهِتِهم وِقيلَ إنه شاذٌّ لَا اعِتداد ِبِه وِقيلَ إنه معتد ِبِه والْمختص ِباَللَِّه 
أَِبي ) و(أَِبي إسحاق اإلسفراييين ) ِخلَافًا ِللْأُستاِذ (ِفي الْكَلَاِم) واِقع(أَي الْمجاز ) وهو(الْمعرف ِباللَّاِم 

 ِليع)الْفَاِرِسي ( هقُوعا وفِْيِهمِفي ن)طْلَقًام ( ٌِقيقَةِمي فَحرا يدت أَسأَير وحا نازجم ظَنا يمقَالَا و)و (
قَالُوا ِلأَنه كَِذب ِبحسِب الظَّاِهِر كَما ِفي ) ِفي الِْكتاِب والسنِة (ِفي نفِْيِهم وقُوعه) ِللظَّاِهِريِة(ِخلَافًا 



وأُِجيب ِبأَنه لَا كَِذب مع اعِتباِر . قَوِلك ِفي الْبِليِد هذَا ِحمار وكَلَام اللَِّه ورسوِلِه منزه عن الْكَِذِب
  .ر الْمشابهةُ ِفي الصفَِة الظَّاِهرِة أَي عدِم الْفَهِمالْعلَاقَِة وِهي ِفيما ذُِك

علَى اللِّساِن كَالِْخنِفِقيِق ) ِلِثقَِل الْحِقيقَِة(أَي إلَى الْمجاِز عن الْحِقيقَِة الْأَصِل ) وِإنما يعدلُ إلَيِه     (
إلَى الْم هنلُ عدعِة ياِهيِللد مثَلًا اسِت ما(وِتهاعشب اَءِة) أَوكَالِْخر  هِقيقَتحاِئِط وا إلَى الْغهنلُ عدعي

 ِفضخنكَانُ الْما(الْمِلههج أَو ( اِزجونَ الْماطَِب دخِللْم كَلِِّم أَوتِللْم)لَاغَِتِهب أَو ( هفَِإن دأَس ديز وحن
ش لَغُ ِمناٍع أَبِتِه(جرهش أَو ( ِقيقَِةونَ الْحد)ِر ذَِلكغَي اِهِل ) أَوالْج اِطِبنيختِر الْمغَي ناِد عرفَاِء الْمكَِإخ

غَاِلبا علَى ولَيس الْمجاز (ِبالْمجاِز دونَ الْحِقيقَِة وكَِإقَامِة الْوزِن والْقَاِفيِة والسجِع ِبِه دونَ الْحِقيقَِة 
ِبسكُوِن الْياِء معرب ِكني بين الْكَاِف والِْجيِم ِفي قَوِلِه إنه غَاِلب ِفي كُلِّ لُغٍة ) اللُّغاِت ِخلَافًا ِلابِن ِجني

قُولُ ماٍز تجلَى ماِلِب عِملُ ِفي الْغتشيلَفٍْظ إلَّا و ا ِمنم ِقيقَِة أَيلَى الْحته عبرضا وديت زأَيثَلًا ر
والْمرِئي والْمضروب بعضه وِإنْ كَانَ يتأَلَّم ِبالضرِب كُلُّه ولَا معتمدا حيثُ تستِحيلُ الْحِقيقَةُ ِخلَافًا 

لَِّذي لَا يولَد ِمثْلُه ِلِمثِْلِه هذَا ابِني أَنه يعِتق علَيِه ِلأَِبي حِنيفَةَ ِفي قَوِلِه ِبذَِلك حيثُ قَالَ ِفيمن قَالَ ِلعبِدِه ا
وِإنْ لَم ينِو الِْعتق الَِّذي هو لَاِزم ِللْبنوِة صونا ِللْكَلَاِم عن الِْإلْغاِء وأَلْغيناه كَصاِحبيِه إذْ لَا ضرورةَ إلَى 

ا ذُِكرِحيِحِه ِبمصت وفرعم كُني فَاقًا إنْ لَمِه اتلَيع ِتقعي هِد فَِإنيِلِمثِْل الس ولَدِد يبا إذَا كَانَ ِمثْلُ الْعأَم 
ةً ِباللَّاِزِم وِإنْ النسِب ِمن غَيِرِه وِإنْ كَانَ كَذَِلك فَأَصح الْوجهيِن ِعندنا كَقَوِلِهم إنه يعِتق علَيِه مؤاخذَ

 وملْزالْم تثْبي لَم  
)     وهو ( ازجالْم أَي)ِلالْأَص قْلُ ِخلَافالنو ( أَو اِزيجالْمو ِقيِقيالْح اهنعلَ اللَّفْظُ ممتفَِإذَا اح

ع لُهمح اِجحالر لُ أَيِه فَالْأَصِإلَيو هنقُولَ عنقُوِل الْمنلَى الْمع ٍة أَوِة ِفيِه إلَى قَِريناجِم الْحدِلع ِقيِقيلَى الْح
عنه اسِتصحابا ِللْموضوِع لَه أَولًا ِمثَالُهما رأَيت الْيوم أَسدا وصلَّيت أَي حيوانا مفْتِرسا ودعوت ِبخيٍر 

يو هٍة ِمنلَامس ةَأَيِعيرلَاةَ الشالصو اعجلَ الشجِملُ الرتح.  
)     و ( ُقْلالنو ازجالْم)اِكِتراِلاش لَى ِمنأَو ( ركُونَ ِفي آخى أَنْ ينعِقيقَةٌ ِفي مح ولَ لَفْظٌ همتفَِإذَا اح

 لُهمقُولًا فَحنمِقيقَةً وح ا أَوازجمِقيقَةً وِقيقَِة حلَى الْحِلِه عمح لَى ِمنقُوِل أَونالْم اِز أَوجلَى الْمع
الْمؤدي إلَى اِلاشِتراِك ِلأَنَّ الْمجاز أَغْلَب ِمن الْمشترِك ِباِلاسِتقْراِء والْحملُ علَى الْأَغْلَِب أَولَى والْمنقُولُ 

النقِْل وبعده لَا يمتِنع الْعملُ ِبِه والْمشترك ِلتعدِد مدلُوِلِه لَا يعملُ ِبِه إلَّا ِبقَِرينٍة تعين ِلِإفْراِد مدلُوِلِه قَبلَ 
ع لَى ِمنلُ ِبِه أَومالْع ِنعتما لَا يما وِهملَيِلِه عمثَلًا إلَّا إذَا ِقيلَ ِبحِه ميينعم دكَاِح أَحلُ كَالنكِْسِه فَالْأَو

حِقيقَةُ ِفي الْعقِْد مجاز ِفي الْوطِْء وِقيلَ الْعكْس وِقيلَ مشترك بينهما فَهو حِقيقَةٌ ِفي أَحِدِهما محتِملٌ 
ِقيقَةُ ِفي النكَاِة حالثَّاِني كَالزِر واِز ِفي الْآخجالْمِقيقَِة وِللْح ِمن جرخا يِملٌ ِفيمتحِة ماديالز اِء أَيم

) ِمن الِْإضماِر(الْمجاز والنقْلُ أَولَى ) ِقيلَ و: (الْماِل ِلأَنه يكُونُ حِقيقَةً أَيضا أَي لُغِويةً ومنقُولًا شرِعيا
كُونَ ِفيِه مِلأَنْ ي لَ الْكَلَاممتقِْل فَِإذَا احالن اِز أَوجلَى الْمع لُهمفَِقيلَ ح ارمِإضقْلٌ ون أَو ارمِإضو ازج



 لَى ِمنأَو ارمِقيلَ الِْإضٍة وقِْل إلَى قَِريناِج النِتيِم احدعاِز وجِة الْماِر ِلكَثْرملَى الِْإضِلِه عمح لَى ِمنأَو
ينته متِصلَةٌ والْأَصح أَنهما ِسياِن ِلاحِتياِج كُلٍّ ِمنهما إلَى قَِرينٍة وِإنَّ الِْإضمار أَولَى ِمن الْمجاِز ِلأَنَّ قَِر

ِمثِْلِه الْمشهوِر النسِب ِمن النقِْل ِلسلَامِتِه ِمن نسِخ الْمعنى الْأَوِل ِمثَالُ الْأَوِل قَولُه ِلعبِدِه الَِّذي يولَد ِمثْلُه ِل
غَيِر هذَا ابِني أَي عِتيق تعِبريا عن اللَّاِزِم ِبالْملْزوِم فَيعتق أَو ِمثْلُ ابِني ِفي الشفَقَِة علَيِه فَلَا يعتق وهما 

عله تِمثَالُ الثَّاِني قَوو مقَدا تا كَمنداِن ِعنهجا{الَى وبالر مرحةُ . }واديالز وهو ذَهأَخ أَي ِفينفَقَالَ الْح
ِفي بيِع ِدرهٍم ِبِدرهميِن مثَلًا فَِإذَا أُسِقطَت صح الْبيع وارتفَع الِْإثْم وقَالَ غَيره نقعلَ الربا شرعا إلَى 

و فَاِسد وقِْد فَهاٍقالْعا بِفيه الِْإثْمثَلًا وِة مذْكُورِة الْمورةُ ِفي الصاديالز ِقطَتِإنْ أُس.  
فَِإذَا احتملَ الْكَلَام ِلأَنْ يكُونَ ِفيِه تخِصيص . أَي ِمن الْمجاِز والنقِْل) والتخِصيص أَولَى ِمنهما     ( 

نو ِصيصخت أَو ازجمو دعب امالْع اِقي ِمنِن الْبيعِل فَِلتا ِفي الْأَولَى أَمِصيِص أَوخلَى التع لُهمقْلٌ فَح
نيعةَ تلَا قَِرينو ددعتِبأَنْ ي نيعتلَا ي قَد هاِز فَِإنجِصيِص ِبِخلَاِف الْمخالت .لَاما ِفي الثَّاِني فَِلسأَمِة و

ولَا تأْكُلُوا ِمما لَم يذْكَر اسم {التخِصيِص ِمن نسِخ الْمعنى الْأَوِل ِبِخلَاِف النقِْل ِمثَالُ الْأَوِل قَوله تعالَى 
ص ِمنه الناِسي لَها فَتِحلُّ ذَِبيحته فَقَالَ الْحنِفي أَي ِمما لَم يتلَفَّظْ ِبالتسِميِة ِعند ذَبِحِه وخ. }اللَِّه علَيِه

وقَالَ غَيره أَي ِمما لَم يذْبح تعِبريا عن الذَّبِح ِبما يقَاِرنه غَاِلبا ِمن التسِميِة فَلَا تِحلُّ ذَِبيحةُ الْمتعمِد 
فَِقيلَ هو الْمبادلَةُ مطْلَقًا . }وأَحلَّ اللَّه الْبيع{ الثَّاِني قَوله تعالَى ِلترِكها علَى الْأَوِل دونَ الثَّاِني وِمثَالُ

 اِفِعيلَاِن ِللشا قَومهِة وحوِط الصرِمِع ِلشجتسا إلَى الْمعرِقلَ شِقيلَ نِم ِحلِِّه ودِلع الْفَاِسد هِمن صخو
ِفي اس كا شلَ فَمونَ الثَّاِني ِلأَنَّ الْأَصاِدِه دفَس مدلَ عِل ِلأَنَّ الْأَصلَى الْأَوع ِصحيِحلُّ وا ياِعِه لَهمِتج

 عدم اسِتجماِعِه لَها ويؤخذُ ِمما تقَدم ِمن أَولَِويِة التخِصيِص ِمن الْمجاِز الْأَولَى ِمن اِلاشِتراِك
 ذَكَر نماِك وِتراِلاش لَى ِمنأَو ارمأَنَّ الِْإضاِك وِتراِلاش لَى ِمنأَو ِصيصخاِر أَنَّ التماِوي ِللِْإضسالْمو

سن اِز ِمنجةُ الْملَامالْأَِخِري س هجوو ِحيحالْكُلُّ صو هلَى ِمنأَو هقِْل أَنلَ النقَب ازجِل الْمى الْأَونعِخ الْم
وقَد تم ِبهِذِه الْأَربعةَ الْعشرةَ الَِّتي ذَكَروها ِفي تعارِض ما يِخلُّ ِبالْفَهِم ِمثَالُ الْأَوِل قَوله . ِبِخلَاِف النقِْل

نِفي أَي ما وطْؤه ِلأَنَّ النكَاح حِقيقَةٌ ِفي فَقَالَ الْح} ولَا تنِكحوا ما نكَح آباؤكُم ِمن النساِء{تعالَى 
وقَالَ الشاِفِعي أَي ما عقَدوا علَيِه فَلَا تحرم ويلْزم الْأَولَ . الْوطِْء فَيحرم علَى الشخِص مزِنيةُ أَِبيِه
يقَةٌ ِفي الْعقِْد ِلكَثْرِة اسِتعماِلِه ِفيِه حتى أَنه لَم يِرد ِفي الْقُرآِن ِلغيِرِه اِلاشِتراك ِلما ثَبت ِمن أَنَّ النكَاح حِق

 وحاِع نزلِّ النحِر مِفي غَي أَي ِريشخما قَالَ الزكَم}هرا غَيجوز ِكحنى تتح} { ا طَابوا مِكحفَان
ال} لَكُم ملْزيقِْد وِل الْعاونلَى تاًء عا ِبنفَاِسد وها أَبهلَيع قَدع نِل مجِحلُّ ِللرثُ قَالَ تيح ِصيصخثَّاِني الت

 أَي ِفي} ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ{وِقيلَ لَا يتناولُه وِمثَالُ الثَّاِني قَوله تعالَى . ِللْفَاِسِد كَالصِحيِح
مشروِعيِتِه ِلأَنَّ ِبِه يحصلُ اِلانِكفَاف عن الْقَتِل فَيكُونُ الِْخطَاب عاما أَو ِفي الِْقصاِص نفِْسِه حياةٌ ِلورثَِة 

تخم كُونُ الِْخطَابفَي ما لَهودع ارالْقَاِتِل الَِّذي ص رفِْع شِبد نيصقْتِمثَالُ الثَّاِلِث الْقَِتيِل الْمو ا ِبِهمص



أَي أَهلَها وِقيلَ الْقَريةُ حِقيقَةٌ ِفي الْأَهِل كَالْأَبِنيِة الْمجتِمعِة ِلهِذِه الْآيِة } واسأَلْ الْقَريةَ{قَوله تعالَى 
 وحا نِرهغَيو}تنةٌ آميقَر تلَا كَانفَلَو {اِبِمثَالُ الرالَى وعله تِع قَو}َلَاةوا الصأَِقيمةَ } وادالِْعب أَي

  .الْمخصوصةَ فَِقيلَ ِهي مجاز ِفيها عن الدعاِء ِبخيٍر ِلاشِتماِلها علَيِه وِقيلَ نِقلَت إلَيها شرعا
  قد يكون ااز بالشكل إخل

) أَو ِصفٍَة ظَاِهرٍة(كَالْفَرِس ِلصورِتِه الْمنقُوشِة ) ِبالشكِْل(ثُ الْعلَاقَةُ الْمجاز ِمن حي) وقَد يكُونُ  (
أَو (كَالْأَسِد ِللرجِل الشجاِع دونَ الرجِل الْأَبخِر ِلظُهوِر الشجاعِة دونَ الْبخِر ِفي الْأَسِد الْمفْتِرِس 

) لَا احِتمالًا(كَالْخمِر ِللْعِصِري ) أَو ظَنا(} إنك ميت{نحو ) قَطْعا(ي الْمستقْبِل ِف) ِباعِتباِر ما يكُونُ
كَالْحر ِللْعبِد فَلَا يجوز أَما ِباعِتباِر ما كَانَ علَيِه قَبلُ كَالْعبِد ِلمن عتق فَتقَدم ِفي مسأَلَِة اِلاشِتقَاِق 

)دِبالضو ( ِلكَِةهِة الْمِريِة ِللْبفَازكَالْم)ِةراوجالْما ) وِم مِباس ةً لَهِميسوِف ترعاِء الْمِف الْمِة ِلظَراِويكَالر
اف زاِئدةٌ وِإلَّا فَِهي فَالْكَ} لَيس كَِمثِْلِه شيٌء{نحو ) والزيادِة(يحِملُه ِمن جمٍل أَو بغٍل أَو ِحماٍر 

واسأَلْ {نحو ) والنقْصاِن(والْقَصد ِبهذَا الْكَلَاِم نفْيه . ِبمعنى ِمثِْل فَيكُونُ لَه تعالَى ِمثْلٌ وهو محالٌ
وِقيلَ يصدق .  ذَِلك حد الْمجاِز الساِبقأَي أَهلَها فَقَد تجوز أَي توسع وِإنْ لَم يصدق علَى} الْقَريةَ

 ِمن ذَِلك سلَيا وِلهاِل أَهؤِة ِفي سيالَ الْقَرؤسفِْي الِْمثِْل وِمثِْل الِْمثِْل ِفي ن فْيلَ نمعتثُ اسيِه حلَيع
لْأَِمِري يد أَي قُدرةٌ فَِهي مسببةٌ عن الْيِد ِبحصوِلها ِبها نحو ِل) والسبِب ِللْمسبِب(الْمجاِز ِفي الِْإسناِد 

) ِللْمتعلَِّق(ِبكَسِر اللَّاِم ) والْمتعلِِّق(نحو يجعلُونَ أَصاِبعهم ِفي آذَاِنِهم أَي أَناِملَهم ) والْكُلِّ ِللْبعِض(
 وحا نِحهلْ{ِبفَتذَا خاللَِّهه اِدلٌ } قع لٌ أَيدلٌ عجرو لُوقُهخم كُوِس(أَيِبالْعِب ) وبِب ِللسبسالْم أَي

كَالْموِت ِللْمرِض الشِديِد ِلأَنه مسبب لَه عادةً والْبعِض ِلكُلٍّ نحو فُلَانٌ يمِلك أَلْف رأٍْس ِمن الْغنِم 
عتالْمو وحا نِرهلِِّق ِبكَسعتِح اللَّاِم ِللْمونُ{لَِّق ِبفَتفْتالْم كُما } ِبأَيامِقي ا أَيقَاِئم قُمةُ ونالِْفت ا (أَيمو

  كَالْمسِكِر ِللْخمِر ِفي الدنِّ ) ِبالِْفعِل علَى ما ِبالْقُوِة
ِبأَنْ يسند الشيُء ِلغيِر من هو لَه ِلملَابسٍة بينهما نحو قَوله ) ِإسناِدِفي الْ(الْمجاز ) وقَد يكُونُ     ( 

با أُسِندت الزيادةُ وِهي ِفعلُ اللَِّه تعالَى ِللْآياِت الْمتلُوِة سب} وِإذَا تِليت علَيِهم آياته زادتهم إميانا{تعالَى 
ِفي نفِْيِهم الْمجاز ِفي الِْإسناِد فَِمنهم من يجعلُ الْمجاز ِفيما يذْكَر ِمنه ِفي ) ِخلَافًا ِلقَوٍم(لَها عادةً 

 ِبها وعلَى الثَّاِني زادهم الْمسنِد وِمنهم من يجعلُه ِفي الْمسنِد إلَيِه فَمعنى زادتهم علَى الْأَوِل ازدادوا
ِفي الْأَفْعاِل والْحروِف (قَد يكُونُ الْمجاز ) و(اللَّه تعالَى إطْلَاقًا ِللْآياِت علَيِه تعالَى ِلِإسناِد ِفعِلِه إلَيها  

واتبعوا ما {أَي يناِدي } ونادى أَصحاب الْجنِة{ِمثَالُه ِفي الْأَفْعاِل ) ِوفَاقًا ِلابِن عبِد السلَاِم والنقشواين
اِطنييلُوا الشتت { وِفرِفي الْحو هلَتت أَي}ٍةاِقيب ِمن مى لَهرلْ تى } فَهرا نم أَي)عنمو ( اِزيالر امالِْإم

مجاز إفْراٍد لَا ِبالذَّاِت ولَا ِبالتبِع ِلأَنه لَا يِفيد إلَّا ِبضمِه إلَى غَيِرِه أَي قَالَ لَا يكُونُ ِفيِه ) الْحرف مطْلَقًا(
فَِإنْ ضم إلَى ما ينبِغي ضمه إلَيِه فَهو حِقيقَةٌ أَو إلَى ما لَا ينبِغي ضمه إلَيِه فَمجاز ترِكيٍب قَالَ 



وِلأَصلُبنكُم {ن أَين أَنه مجاز ترِكيٍب بلْ ذَِلك الضم قَِرينةُ مجاِز الِْإفْراِد نحو قَوله تعالَى النقْشواِني ِم
يِهما كَاسِم الْفَاِعِل فَقَالَ لَا يكُونُ ِف) الِْفعلَ والْمشتق(منع أَيضا ) و(أَي علَيها } ِفي جذُوِع النخِل

 ازجِع(مبِز ) إلَّا ِبالتوجِه ِبالتلَيع ِرضتاعا وِفيِهم ازجِقيقَةً فَلَا ما فَِإنْ كَانَ حملُهأَص اِضحِر فَودصِللْم
ِهما وِبأَنَّ اِلاسم الْمشتق يراد ِبالِْفعِل الْماِضي عن الْمستقْبِل والْعكْس كَما تقَدم ِمن غَيِر تجوٍز ِفي أَصِل

ِبِه الْماِضي والْمستقْبلُ مجازا كَما تقَدم ِمن غَيِر تجوٍز ِفي أَصِلِه وكَأَنَّ الِْإمام ِفيما قَالَه نظَر إلَى 
ِلأَنها إنْ كَانت مرتجلَةً أَي لَم يسِبق لَها )  الْأَعلَاِمِفي(الْمجاز ) ولَا يكُونُ(الْحِديِث مجردا عن الزماِن 

 هلَدى ومس نٍة كَمباسنِلم أَو اِضحٍل فَوٍة كَفَضباسنِر ميقُولَةً ِلغنم أَو ادعِة كَسلَِميِر الْعالٌ ِفي غَيمِتعاس
) ِخلَافًا ِللْغزاِلي ِفي متلَمِح الصفَِة(ِمن الْبركَِة فَكَذَِلك ِلِصحِة الِْإطْلَاِق ِعند زواِلها ِبمبارٍك ِلما ظَنه ِفيِه 

يِة موضوعا لَها ِبفَتِح الِْميِم الثَّاِنيِة كَالْحاِرِث فَقَالَ إنه مجاز ِلأَنه لَا يراد ِمنه الصفَةُ وقَد كَانَ قَبلَ الْعلَِم
  .وهذَا ِخلَاف ِفي التسِميِة وعدمها أَولَى

وِمن ) لَولَا الْقَِرينةُ(ِمنه إلَى الْفَهِم ) ِبتبادِر غَيِرِه(ويعرف الْمجاز أَي الْمعنى الْمجاِزي ِللَّفِْظ      (
الر ازجا الْموِب ِبهحصِقيقَةُ الْمِبِه الْح فرعٍة تِر قَِرينغَي ِمن رادبأَنَّ الت ا ذُِكرذُ ِممخؤيأِْتي ويسو اِجح

وعدم وجوِب (كَما ِفي قَوِلك ِفي الْبِليِد هذَا ِحمار فَِإنه يِصح نفْي الِْحماِر عنه ) وِصحةُ النفِْي(
أَي أَهلَها فَلَا يقَالُ واسأَلْ الِْبساطَ أَي } واسأَلْ الْقَريةَ{يما يدلُّ علَيِه ِبأَنْ لَا يطَِّرد كَما ِفي ِف) اِلاطِّراِد

يِر وجوِب صاِحبه أَو يطَِّرد لَا وجوبا كَما ِفي الْأَسِد ِللرجِل الشجاِع فَيِصح ِفي جِميِع جزِئياِتِه ِمن غَ
الْجواِز أَنْ يعبر ِفي بعِضها ِبالْحِقيقَِة ِبِخلَاِف الْمعنى الْحِقيِقي فَيلْزم اطِّراد ما يدلُّ علَيِه ِمن الْحِقيقَِة ِفي 

علَى ِخلَاِف جمِع (أَي جمع اللَّفِْظ الدالِّ علَيِه ) وجمعه(جِميِع جزِئياِتِه ِلانِتفَاِء التعِبِري الْحِقيِقي ِبغيِرها 
  . كَالْأَمِر ِبمعنى الِْفعِل مجازا يجمع علَى أُموٍر ِبِخلَاِفِه ِبمعنى الْقَوِل حِقيقَةً فَيجمع علَى أَواِمر) الْحِقيقَِة
الذُّلِّ أَي ِلِني الْجاِنِب وناِر الْحرِب أَي  يِد اللَّفِْظ الدالِّ علَيِه كَجناِحأَي تقِْي) وِبالِْتزاِم تقِْييِدِه     (

ِفي إطْلَاِق اللَّفِْظ ) وتوقُِّفِه(ِشدِتِه ِبِخلَاِف الْمشترِك ِمن الْحِقيقَِة فَِإنه يِفيد ِمن غَيِر لُزوٍم كَالْعيِن الْجاِريِة 
أَي جازاهم علَى مكِْرِهم حيثُ تواطَئُوا وهم } ومكَروا ومكَر اللَّه{نحو ) علَى الْمسمى الْآخِر(يِه علَ

كَلُوا ِبِه قَتو نلَى مع ههبِبأَنْ أَلْقَى ش لَامالسلَاةُ وِه الصلَيى علُوا ِعيسقْتلَى أَنْ يع ودهإلَى الْي هفَعرو لَه
 ا لَمكُّوا ِفيِه لَمش ثُم كُماِحبا صِلِه أَنوا إلَى قَوِجعري لَمى وِعيس ها أَنظَن هبِه الشلَيلْقَى علُوا الْماِء فَقَتمالس

قِّفوتِه ملَياِة عازجلَى الْمكِْر عالْم فَِإطْلَاق را الْآخوري اهنعلَى موِدِه ِبِخلَاِف إطْلَاِق اللَّفِْظ عجلَى وع 
نحو واسأَلْ الْقَريةَ فَِإطْلَاق الْمسئُوِل علَيها ) والِْإطْلَاق علَى الْمستِحيِل(الْحِقيِقي فَلَا يتوقَّف علَى غَيِرِه 
هِحيلٌ ِلأَنتسم ذَِلك وذُ ِمنأْخا الْملُهئُولُ أَهسا الْممِإنةُ وِمعتجةُ الْمِنيِع ِفي (ا الْأَبماطُ السِتراش ارتخالْمو

فَلَيس لَنا أَنْ نتجوز ِفي نوٍع ِمنه كَالسبِب ِللْمسبِب إلَّا إذَا سِمع ِمن الْعرِب صورةٌ ِمنه ) نوِع الْمجاِز
ا وِقيلَ لَا يشترطُ ذَِلك بلْ يكْتفَى ِبالْعلَاقَِة الَِّتي نظَروا إلَيها فَيكِْفي السماع ِفي نوٍع ِلِصحِة التجوِز مثَلً



ِص الْمجاِز ِفي اِلاشِتراِط وعدِمِه ولَا يشترطُ السماع ِفي شخ) وتوقَّف الْآِمِدي(ِفي عكِْسِه مثَلًا 
  . إجماعا ِبأَنْ لَا يستعملَ إلَّا ِفي الصورِة الَِّتي استعملَته الْعرب ِفيها

 الْمعرب لَفْظٌ غَير علٍَم استعملَته الْعرب ِفي معنى وِضع لَه ِفي غَيِر لُغِتِهم ولَيس ِفي ُ:مسأَلَة     (
الْأَكْثَِرالْقُرِريٍر وِن جابو اِفِعيا ) آِن ِوفَاقًا ِللشِبيرع كُونُ كُلُّهفَلَا ي ِبيرِر علَى غَيلَ عمتكَانَ ِفيِه لَاش إذْ لَو

ةٌ ِللديباِج الْغِليِظ وِقسطَاس وِقيلَ إنه ِفيِه كَِإستبرٍق فَاِرِسي} إنا أَنزلْناه قُرآنا عرِبيا{وقَد قَالَ تعالَى 
وأُِجيب ِبأَنَّ هِذِه الْأَلْفَاظَ ونحوها اتفَق ِفيها لُغةُ . روِميةٌ ِللِْميزاِن وِمشكَاةٌ ِهنِديةٌ ِللْكُوِة الَِّتي لَا تنفُذُ

ي وقُوِع الْعلَِم الْأَعجِمي ِفي الْقُرآِن كَِإبراِهيم وِإسماِعيلَ الْعرِب ولُغةُ غَيِرِهم كَالصابوِن ولَا ِخلَاف ِف
ويحتملُ أَنْ لَا يسمى معربا كَما مشى علَيِه الْمصنف هنا حيثُ قَالَ غَير علٍَم وأَنْ يسمى كَما مشى 

 لَم يقُلْ ذَِلك ثُم نبه علَى أَنَّ الْعلَم متفَق علَى وقُوِعِه وعقَّب هنا الْمجاز علَيِه ِفي شرِح الْمختصِر حيثُ
لَه وهعضي ا لَمِفيم ازجالْم اِلِهممِتعكَاس لَه وهعضي ا لَمِفيم برالْع هلَتمعتثُ اسيِهِه ِبِه حبِب ِلشرعِبالْم 

  .ابِتداًء
فَقَطْ كَالْأَسِد ِللْحيواِن ) أَو مجاز(فَقَطْ ) إما حِقيقَةٌ(الْمستعملُ ِفي معنى )  اللَّفْظُ:مسأَلَةٌ     (

نى عام ثُم خصه الشرع كَأَنْ وِضع لُغةً ِلمع) أَو حِقيقَةٌ ومجاز ِباعِتباريِن(الْمفْتِرِس أَو ِللرجِل الشجاِع 
أَو الْعرف ِبنوٍع ِمنه كَالصوِم ِفي اللُّغِة ِللِْإمساِك خصه الشرع ِبالِْإمساِك الْمعروِف والدابِة ِفي اللُّغِة 

حواِفِر وأَهلُ الِْعراِق ِبالْفَرِس فَاسِتعمالُه ِفي الْعام ِلكُلِّ ما يِدب علَى الْأَرِض خصها الْعرف الْعام ِبذَاِت الْ
ِفيرع أَو ِعيرش ازجةٌ مِويِقيقَةٌ لُغاِحٍد . حاٍر وِتبا ِباعازجمِقيقَةً وح هنكَو ِنعتميكِْس وِبالْع اصِفي الْخو

داًء وثَاِنيا إذْ لَا يصدق أَنَّ اللَّفْظَ الْمستعملَ ِفي معنى موضوٍع لَه ابِتداًء وثَاِنيا ِللتناِفي بين الْوضِع ابِت
ِإذَا ِلأَنه مأْخوذٌ ِفي حدِهما فَ) قَبلَ اِلاسِتعماِل(عن اللَّفِْظ ) منتِفياِن(أَي الْحِقيقَةُ والْمجاز ) والْأَمراِن(

ِبكَسِر الطَّاِء الشاِرع أَو أَهلُ الْعرِف ) محمولٌ علَى عرِف الْمخاِطِب(أَي اللَّفْظُ ) ثُم هو(انتفَى انتفَيا 
 ِلأَنَّ الشرِعي عرف أَي) الشرِعي ِلأَنه عرفُه(الْمحموِل علَيِه الْمعنى ) الشرِع(ِخطَاِب ) فَِفي(أَو اللُّغِة 

إذَا لَم يكُن معنى شرِعي أَو كَانَ ) ثُم(الشرِع ِلأَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بِعثَ ِلبياِن الشرِعياِت 
أَي الَِّذي يتعارفُه جِميع الناِس ِبأَنْ يكُونَ ) عامالْعرِفي الْ(وصرف عنه صاِرف فَالْمحمولُ علَيِه الْمعنى 

إذَا لَم يكُن ِلمعنى عرِفي ) ثُم. (متعارفًا زمن الِْخطَاِب واستمر ِلأَنَّ الظَّاِهر إرادته ِلتبادِرِه إلَى الْأَذْهاِن
ِلتعيِنِه ِحينِئٍذ فَحصلَ ِمن هذَا أَنَّ ) اللُّغِوي(ِرف فَالْمحمولُ علَيِه الْمعنى عام أَو كَانَ وصرف عنه صا

ما لَه مع الْمعنى الشرِعي لَه معنى عرِفي عام أَو معنى لُغِوي أَو هما يحملُ أَولًا علَى الشرِعي وأَنَّ ما 
 امِف الْعرلَى الْعلًا علُ أَومحي ِويى لُغنعمو امع ِفيرى عنعم لَه)الْآِمِديو اِليزقَالَ الْغى ) ونعم ا لَهِفيم

 لُهمحم ِويى لُغنعمو ِعيرش)ِعيراِت الشِفي الِْإثْب (مقَدا تم فْقو) .ِفي الفِْيون ( يها النمهتارِعبو
أَي لَم يتِضح الْمراد ِمنه إذْ لَا ) مجملٌ(اللَّفْظُ ) الْغزاِلي(وعدلَ عنه مع إرادِتِه ِلمناسبِة الِْإثْباِت قَالَ 



غِوي ِلأَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بِعثَ ِلبياِن يمِكن حملُه علَى الشرِعي ِلوجوِد النهِي ولَا علَى اللُّ
  .الشرِعياِت

 )     (قَالَ ) والْآِمِدي ( لُهمحم)ِويِي) اللُّغهِبالن ِعيرذُِّر الشعا . ِلتم ِعيرِبالش ادرِبأَنَّ الْم أُِجيبو
 ِبذَِلك اِلاسِم صِحيحا كَانَ أَو فَاِسدا يقَالُ صوم صِحيح وصوم فَاِسد ولَم يذْكُرا غَير هذَا شرعا يسمى

 نِلٍم عسِديثُ مح هاِت ِمنِم ِمثَالُ الِْإثْبالِْقس}لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن لَيلَ عخد ةَ قَالَتاِئشع ذَات 
اِئمي إذًا صا لَا قَالَ فَِإنٌء قُلْنيش كُمدلْ ِعنٍم فَقَالَ هوي { وهو هتِصح ِفيدفَي ِعيرِم الشولَى الصلُ عمحفَي

ه علَيِه وسلَّم نهى عن ِصياِم أَنه صلَّى اللَّ{نفْلٌ ِبِنيٍة ِمن النهاِر وِمثَالُ النهِي ِمنه حِديثُ الصِحيحيِن 
وسيأِْتي ِفي مبحِث الْمجمِل ِخلَاف ِفي تقَدِم الْمجاِز الشرِعي علَى } يوميِن يوِم الِْفطِْر ويوِم النحِر

ِويى اللُّغمسِقيقَِة. الْمالْحاِجِح واِز الرجِض الْمارعِفي تِةووحجرا )  الْمهلَياِز عجالُ الْممِتعاس ِبأَنْ غَلَب
ثَاِلثُها (قَالَ أَبو حِنيفَةَ الْحِقيقَةُ أَولَى ِفي الْحمِل ِلأَصالَِتها وأَبو يوسف الْمجاز أَولَى ِلغلَبِتِه ) أَقْوالٌ(

ارتخلٌ(اللَّفْظُ ) الْممجلُ) ممحلَا ي لَفح ٍه ِمثَالُهجو ا ِمنمهاِن كُلٍّ ِمنحجٍة ِلرا إلَّا ِبقَِرينِدِهملَى أَحع 
 ازجالْماِء وعالر ِمن لُ كَِثريفْعا يِبِفيِه كَم هِمن عةُ الْكَرداهعتِقيقَةُ الْمِر فَالْحهذَا النه ِمن برشلَا ي

رالش اِلبلَا الْغ أَو كْسالْع ونَ الثَّاِني أَوِل دثُ ِبالْأَونحلْ يئًا فَهيِو شني لَماِء وكَالِْإن هِمن فرتغا يِبم ب
 لَفح نفَاقًا كَما اتهلَيع ازجالْم مِقيقَةُ قُدالْح تِجرالُ فَِإنْ ها الْأَقْومهاِحٍد ِمنثُ ِبونحي أْكُلُ ِمنلَا ي

 تما قُدياوسِإنْ تةَ وثُ لَا ِنييةُ حورجهِقيقَةُ الْمالْح وا الَِّذي هِبهشونَ خا دِرهثُ ِبثَمنحلَِة فَيخِذِه النه
مرادا (أَي الْحكِْم ) لًا يمِكن كَونهمثَ(ِبالِْإجماِع ) وثُبوت حكٍْم. (الْحِقيقَةُ اتفَاقًا كَما لَو كَانت غَاِلبةً

أَي ) علَى أَنه(الثُّبوت الْمذْكُور ) مجازا لَا يدلُّ(لَِكن يكُونُ الِْخطَاب ِفي ذَِلك الْمراِد ) ِمن ِخطَاٍب
 وه كْمالْح)هِمن ادرالْم (الِْخطَاِب ِمن أَي) .َقَى الِْخطبلْ يِقيقَِتِهبلَى حع ا ) ابهناِرِف عِم الصدِلع

)ِخيقَى ) ِخلَافًا ِللْكَربفَلَا ي لَى ذَِلكلُّ عدا يِلِهمِزلَِة ِفي قَوتعالْم ِد اللَِّه ِمنبأَِبي ع ِريصالْبِة وِفينالْح ِمن
سم رظْهي ِقيقَِتِه إذْ لَملَى حع اِمِع الِْخطَابجلَى الْمِم عميالت وبجو ِمثَالُه هركِْم الثَّاِبِت غَيِللْح دنت

} أَو لَامستم النساَء فَلَم تِجدوا ماًء فَتيمموا{الْفَاِقِد ِللْماِء إجماعا يمِكن كَونه مرادا ِمن قَوله تعالَى 
مجاِز ِلأَنَّ الْملَامسةَ حِقيقَةٌ ِفي الْجس ِبالْيِد مجاز ِفي الِْجماِع فَقَالَا الْمراد الِْجماع لَا لَِكن علَى وجِه الْ

. لْوضوَءتكُونُ الْآيةُ مستند الِْإجماِع إذْ لَا مستند غَيرها وِإلَّا لَذُِكر فَلَا تدلُّ علَى أَنَّ اللَّمس ينقُض ا
وأُِجيب ِبأَنه يجوز أَنْ يكُونَ الْمستند غَيرها واستغِني عن ِذكِْرِه ِبِذكِْر الِْإجماِع كَما هو الْعادةُ 

دِة الِْجماِع أَيضا ِبناًء علَى فَاللَّمس ِفيها علَى حِقيقَِتِه فَتدلُّ علَى نقِْضِه الْوضوَء وِإنْ قَامت قَِرينةٌ علَى إرا
الراِجِح أَنه يِصح أَنْ يراد ِباللَّفِْظ حِقيقَته ومجازه معا دلَّت علَى مسأَلَِة الِْإجماِع أَيضا وقَد قَالَ 

  . علَى الْجس ِبالْيِد والْوطِْءالشاِفِعي ِبدلَالَِتها علَيِهما حيثُ حملَ الْملَامسةَ ِفيها 



نحو زيد طَِويلُ النجاِد مرادا ِمنه )  الِْكنايةُ لَفْظٌ اُستعِملَ ِفي معناه مرادا ِمنه لَاِزم الْمعنىٌ:مسأَلَة     (
مح اِد أَيجِلطُوِل الن ا لَاِزمِة إذْ طُولُهِف طَِويلُ الْقَاميِقيقَةٌ(اِئِل السح فَِهي ( اهنعاِل اللَّفِْظ ِفي ممِتعِلاس

 اللَّاِزم هِمن ِإنْ أُِريدى(ونعالْم دري (ِباللَّفِْظ ) فَِإنْ لَمواللَّاِزِم فَه نوِم علْزِبالْم ربا عمِإنِئٍذ ) واللَّفْظُ ِحين أَي
)ازجم ( هِل ِلأَنالْأَو أَي اهنعِر مِملَ ِفي غَيعتاُس)حلَوِلي اهنعِملَ ِفي معتلَفْظٌ اُس ِريضعالتو ( اِو أَيِح الْوِبفَت

} علَه كَِبريهم هذَابلْ فَ{كَما ِفي قَوله تعالَى ِحكَايٍة عن الْخِليِل علَيِه الصلَاةُ والسلَام ) ِبغيِرِه(ِللتلِْويِح 
 اِبِدينِمِه الْعا ِلقَولِْوحيت هعم ارغالص دبعأَنْ ت غَِضب هةً كَأَنذَِة آِلهختاِم الْمنلَ إلَى كَِبِري الْأَصالِْفع بسن

ظَرونَ إذَا نلَمعا يةً ِلمكُونَ آِلهأَنْ ت لُحصا لَا تها ِبأَنلَه ِل أَيالِْفع ذَِلك نا عِز كَِبِريهجع ِمن قُوِلِهموا ِبع
ِلأَنَّ اللَّفْظَ ِفيِه ) حِقيقَةٌ أَبدا(أَي التعِريض ) فَهو(كَسِر ِصغاِرها فَضلًا عن غَيِرِه والِْإلَه لَا يكُونُ عاِجزا 

  .اِف الِْكنايِة كَما تقَدملَم يستعملْ ِفي غَيِر معناه ِبِخلَ
  

 احلروف
      ا ِفي الْأَِدلَِّة لَِكنقُوِعهِة وا ِلكَثْراِنيهعِرفَِة معإلَى م الْفَِقيه اجتحوِف الَِّتي يرالْح ثٌ ِمنحبذَا مه أَي

كْثَِر ِفي خطِّ الْمصنِف عدها ِبالْقَلَِم الِْهنِدي اخِتصارا ِفي سيأِْتي ِمنها أَسماٌء فَِفي التعِبِري ِبها تغِليب ِللْأَ
) أَحدها إذَنْ ِمن نواِصِب الْمضاِرِع(وِفي بعِض النسِخ ِبالْقَلَِم الْمعتاِد ولْنمِش علَيِه ِلوضوِحِه . الِْكتابِة

وقَد تتمحض ِللْجواِب ) الْفَاِرِسي غَاِلبا(قَالَ ) قَالَ الشلَوِبني داِئما و(جزاِء إلَخ قَالَ ِسيبويِه ِللْجواِب والْ
فَِإذَا قُلْت ِلمن قَالَ أَزورك إذَنْ أُكِْرمك فَقَد أَجبته وجعلْت إكْرامك جزاَء ِزيارِتِه أَي إنْ زرتِنيأَكْرمتك 

قُلْت ِلمن قَالَ أُِحبك إذَنْ أُصدقُك فَقَد أَجبته فَقَطْ ِعند الْفَاِرِسي ومدخولُ إذَنْ ِفيِه مرفُوع وِإذَا 
ي إنْ كُنت ِلاخِتفَاِء اسِتقْباِلِه الْمشترِط ِفي نصِبها ويتكَلَّف الشلَوِبني ِفي جعِل هذَا ِمثَالًا ِللْجزاِء أَيضا أَ

ِبكَسِر ) الثَّاِني إنْ. (قُلْت ذَِلك حِقيقَةً صدقْتك وسيأِْتي عدها ِمن مساِلِك الِْعلَِّة ِلأَنَّ الشرطَ ِعلَّةٌ ِللْجزاِء
إنْ { مضموِن أُخرى نحو أَي ِلتعِليِق حصوِل مضموِن جملٍَة ِبحصوِل) ِللشرِط(الْهمزِة وسكُوِن النوِن 

لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهتني {)فِْيالنو ( وحن}وٍرونَ إلَّا ِفي غُرى} {إنْ الْكَاِفرنسا إلَّا الْحندإنْ أَر {
ِمن ) ِللشك(ِمن حروِف الْعطِْف ) ثُ أَوالثَّاِل. (نحو ما إنْ زيد قَاِئم ما إنْ رأَيت زيدا) والزيادِة(أَي ما 

علَى الساِمِع نحو أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهارا ) والِْإيهاِم(} لَِبثْنا يوما أَو بعض يوٍم{الْمتكَلِِّم نحو قَالُوا 
ع الْجمع بينهما نحو خذْ ِمن ماِلي ثَوبا أَو ِدينارا أَم جاز نحو بين الْمعطُوفَيِن سواٌء امتن) والتخِيِري(

ومطْلَِق (جاِلس الْعلَماَء أَو الْوعاظَ وقَصر ابن ماِلٍك وغَيره التخِيري علَى الْأَوِل وسموا الثَّاِني ِبالِْإباحِة 
  : واِو نحوكَالْ) الْجمِع

                      ي فَاِجرلَى ِبأَنلَي تمعز قَدا>< وهورا فُجهلَيع ا أَوقَاهفِْسي تِلن                
                           



مقَسمةٌ إلَى الثَّلَاثَِة تقِْسيم الْكُلِّي إلَى أَي ) الْكَِلمةُ اسم أَو ِفعلٌ أَو حرف: والتقِْسيِم نحو(أَي وعلَيها 
فَينصب بعدها الْمضاِرع ِبأَنْ مضمرٍة نحو لَأَلْزمنك أَو ) وِبمعنى إلَى(جزِئياِتِه فَيصدق علَى كُلٍّ ِمنها 

أَي } وأَرسلْناه إلَى ِمائَِة أَلٍْف أَو يِزيدونَ{نحو ) راِب كَبلْوالِْإض(تقِْضيِني حقِّي أَي إلَى أَنْ تقِْضيِنيِه 
هذَا يقَالُ ِلمن قَصر سلَامه ) قَالَ الْحِريِري والتقِْريب نحو ما أَدِري أَسلَّم أَو ودع(بلْ يِزيدونَ 

ِف والْمراد تقِْريب السلَاِم ِلقَصِرِه ِمن الْوداِع ونحِوِه وما أَدِري أَأَذَّنَ أَو كَالْوداِع فَهو ِمن تجاهِل الْعاِر
) ِللتفِْسِري(ِللْياِء ) والسكُوِن(ِللْهمزِة ) ِبالْفَتِح الراِبع أَي. (أَقَام يقَالُ ِلمن أَسرع ِفي الْأَذَاِن كَالِْإقَامِة

 :رٍد نحو ِعنِدي عسجد أَي ذَهب وهو عطْف بياٍن أَو بدلٌ أَو ِبجملٍَة نحوِبمفْ
                     ذِْنبم تأَن ِف أَيِني ِبالطَّرِمينرتاِك لَا أَقِْلي><  وإي ِني لَِكنقِْلينتو    

ه إذْ معناه تنظُر إلَي نظَر مغضٍب ولَا يكُونُ ذَِلك إلَّا عن ذَنٍب واسم لَِكن فَأَنت مذِْنب تفِْسري ِلما قَبلَ
وِلِنداِء الْقَِريِب (ضِمري الشأِْن وقُدم الْمفْعولُ ِمن خبِرها ِلِإفَادِة اِلاخِتصاِص أَي أَتركُك ِبِخلَاِف غَيِرك 

آِخِر أَهِل الْجنِة دخولًا {ويدلُّ ِللْأَوِل ما ِفي حِديِث الصِحيحيِن ِفي ) ِد أَو الْمتوسِط أَقْوالٌأَو الْبِعي
بر أَي بر قُولُ أَيِزلَةً فَينم ماهنأَدو{  . الَىعقَالَ ت قَدو}ي قَِريباِز } فَِإنولُّ ِلجدِقيلَ لَا ياِء وِند

أَيما الْأَجلَيِن {نحو ) ِللشرِط(اسم ) ِبالتشِديِد(ِبالْفَتِح و ) الْخاِمس أَي(الْقَِريِب ِبما ِللْبِعيِد توِكيدا 
لَيانَ عودت فَلَا عيقَض {)اِمِتفْهاِلاسو ( وحن}اانِذِه إميه هتادز كُمأَي {)صومولَةٌو ( وحن} ِمن نِزعنلَن
دأَش مهٍة أَيكُلِّ ِشيع { دأَش والَِّذي ه اِل(أَيى الْكَمنعلَى مالَّةٌ عدالًا ) وح ٍة أَوِكركُونَ ِصفَةً ِلنِبأَنْ ي

 أَي كَاِمٍل ِفي ِصفَاِت الرجوِليِة أَو الِْعلِْم ِمن معِرفٍَة نحو مررت ِبرجٍل أَي رجٍل أَو ِبعاِلٍم أَي عاِلٍم
) ووصلَةٌ ِلِنداِء ما ِفيِه أَلْ(ومررت ِبزيٍد أَي رجٍل أَو أَي عاِلٍم أَي كَاِملًا ِفي ِصفَاِت الرجوِليِة أَو الِْعلِْم 

اسا النها أَيي وحن) .مإذْ اس اِدسالس( قْتو أَي سمالش تك إذْ طَلَعِجئْتو وحفًا ناِضي ظَرِللْم 
وبدلًا ِمن (أَي اُذْكُروا حالَتكُم هِذِه } واذْكُروا إذْ كُنتم قَِليلًا فَكَثَّركُم{نحو ) ومفْعولًا ِبِه(طُلُوِعها 
إلَخ أَي اذْكَروا النعمةَ الَِّتي ِهي }  اللَِّه علَيكُم إذْ جعلَ ِفيكُم أَنِبياَءاُذْكُروا ِنعمةَ{ِبِه نحو ) الْمفْعوِل

 ذْكُورلُ الْمعاٍن(الْجمز ما اسهافًا إلَيضمو ( وحا{ننتيدإذْ ه دعا بنِزغْ قُلُوبا لَا تنبر {) ِل ِفيقْبتسِللْمو
حالْأَص( وحن }اِقِهمنونَ إذْ الْأَغْلَالُ ِفي أَعلَمعي فوا ِفيِه ِفي } فَسالُهمِتعاسِل وقْبتسِللْم تسِقيلَ لَيو

التعِليلُ ِبمعنى وقٍْت و) أَو ظَرفًا(كَاللَّاِم ) وتِرد ِللتعِليِل حرفًا(هِذِه الْآيِة ِلتحقُِّق وقُوِعِه كَالْماِضي 
مستفَاد ِمن قُوِة الْكَلَاِم قَولَاِن نحو ضربت الْعبد إذْ أَساَء أَي ِلِإساَءِتِه أَو وقْت إساَءِتِه وظَاِهر أَنَّ 

حرفًا كَما ) نما ِوفَاقًا ِلِسيبويِهبعد بينا أَو بي(ِبأَنْ تكُونَ ) وِللْمفَاجأَِة(الضرب وقْت الِْإساَءِة ِلأَجِلها 
اختاره ابن ماِلٍك وِقيلَ ظَرف مكَاٍن وقَالَ أَبو حيانَ ظَرف زماٍن واستغنى الْمصنف عن ِحكَايِة هذَا 

الُ ذَِلك بينا أَو بينما أَنا واِقف إذَا جاَء زيد أَي الِْخلَاِف ِبِحكَايِة ِمثِْلِه ِفي إذَا الْأَصِليِة ِفي الْمفَاجأَِة ِمثَ
فَاجأَ مِجيئُه وقُوِفي أَو مكَانه أَو زمانه وِقيلَ لَيست ِللْمفَاجأَِة وِهي ِفي ذَِلك ونحِوِه زاِئدةٌ ِلِلاسِتغناِء 



ِبأَنْ تكُونَ بين جملَتيِن ثَاِنيتهما ) الساِبع إذَا ِللْمفَاجأَِة. (ري ِمن الْعرِبعنها كَما لَو تركَها ِمنه كَِث
حرفًا ِوفَاقًا ِللْأَخفَِش وابِن ماِلٍك وقَالَ الْمبرد وابن عصفُوٍر ظَرف مكَاٍن والزجاج (ابِتداِئيةٌ 

ِمثَالُ ذَِلك خرجت فَِإذَا زيد واِقف أَي فَاجأَ وقُوفُه خروِجي أَو مكَانه أَو ) رف زماٍنوالزمخشِري ظَ
زمانه ومن قَدر علَى الْقَولَيِن الْأَِخرييِن فَِفي ذَِلك الْمكَاِن أَو الزماِن وقُوفُه اقْتصر علَى بياِن معنى 

وتِرد ظَرفًا ِللْمستقْبِل (لظَّرِف وترك معنى الْمفَاجأَِة وهلْ الْفَاُء ِفيها زاِئدةٌ لَاِزمةٌ أَو عاِطفَةٌ قَولَاِن ا
والْجواب فَسبح . الْآيةَ} إذَا جاَء نصر اللَِّه{فَتجاب ِبما يصدر ِبالْفَاِء نحو ) مضمنةً معنى الشرِط غَاِلبا

وندر مِجيئُها (إلَخ وقَد لَا تضمن معنى الشرِط نحو آِتيك إذَا احمر الْبسر أَي وقْت احِمراِرِه 
نحو ) والْحاِل( الرؤيِة واِلانِفضاِض الْآيةَ فَِإنها نزلَت بعد} وِإذَا رأَوا ِتجارةً أَو لَهوا{نحو ) ِللْماِضي

نحو ِبِه داٌء أَي أُلِْصق ِبِه ) الثَّاِمن الْباُء ِللِْإلْصاِق حِقيقَةً(فَِإنَّ الْغشيانَ مقَاِرنٌ ِللَّيِل  } واللَّيِل إذَا يغشى{
ذَهب {كَالْهمزِة نحو ) والتعديِة(روِري ِبمكَاٍن يقْرب ِمنه نحو مررت ِبزيٍد أَي أَلْصقْت م) ومجازا(

وِرِهمِبن اللَّه { هبأَذْه ِة(أَيانِتعاِلاسو ( ت ِبالْقَلَِمبكَت وحِل نلَى آلَِة الِْفعلَ عخدِبأَنْ ت)ِةِبيبالسو ( وحن
) والظَّرِفيِة(أَي مصاِحٍب لَه } قَد جاَءكُم الرسولُ ِبالْحق{نحو ) والْمصاحبِة(} ِهفَكُلا أَخذْنا ِبذَنِب{

 وحِة ناِنيمالز ِة أَوكَاِنيٍر{الْمدِبب اللَّه كُمرصن لَقَدٍر} {وحِبس ماهنيجن {)ِةِليدالْبا ِفي ) وكَم} ِلقَو
ع ِمن يا أُخا ينسنقَالَ لَا تِة فَأَِذنَ ورمِفي الْع لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيت النأْذَنتاس هنع اللَّه ِضير رم

غَيره، وأُخي ضِبطَ ِبضم رواه أَبو داود و} دعاِئك فَقَالَ كَِلمةٌ ما يسرِني أَنَّ ِلي ِبها الدنيا أَي بدلَها
ويوم {كَعن نحو ) والْمجاوزِة(نحو اشتريت الْفَرس ِبأَلٍْف ) والْمقَابلَِة(الْهمزِة مصغرا ِلتقِْريِب الْمنِزلَِة 

أَي علَيِه } وِمن أَهِل الِْكتاِب من إنْ تأْمنه ِبِقنطَاٍر {نحو) واِلاسِتعلَاِء(أَي عنه } تشقَّق السماُء ِبالْغماِم
نحو ) والتوِكيِد(أَي إلَي } وقَد أَحسن ِبي{كَِإلَى نحو ) والْغايِة(نحو ِباَللَِّه لَأَفْعلَن كَذَا ) والْقَسِم(
وكَذَا (والْأَصلُ كَفَى اللَّه، وهزي ِجذْع } يك ِبِجذِْع النخلَِةوهزي إلَ} {كَفَى ِباَللَِّه شِهيدا{

ِعيضبالت ( كَِمن)اِلٍكِن مابو الْفَاِرِسيو ِعيمِوفَاقًا ِللْأَص ( وحاللَِّه{ن ادا ِعبِبه برشا ينيا } عهِمن أَي
شيِعيِض وبِللت تسِقيلَ لَيِةوِبيباُء ِللسالْبا وازجذُّ ملْتي ى أَوورى ينعِة ِبمِفي الْآي بلْ (. رب اِسعالت

ِفيما إذَا وِليها مفْرد سواٌء أُوِليت موجبا أَم غَير موجٍب فَِفي الْموجِب نحو جاَء زيد بلْ ) ِللْعطِْف
ز ِرباضو ورمطُوِف ععإلَى الْم هنع كُوتسم هكَأَن ِصريِه فَيلَيطُوِف ععالْم كْمقُلُ حنا ترملْ عا بدي

وِفي غَيِر الْموجِب نحو ما جاَء زيد بلْ عمرو ولَا تضِرب زيدا بلْ عمرا تقَرر حكْم الْمعطُوِف علَيِه 
عجتطُوِف وعِللْم هاِب(لُ ِضدرالِْإضو ( ٌلَةما جهِليا إذَا وِفيم)طَاِلا ِللِْإبأَم ( وحن هتِليا وقُولُونَ ِبِه {ِلمي أَم

قِبالْح ماَءهلْ جةٌ بونَ ِبِه } ِجننلَا ج قاِئي ِبالْح443< فَالْج < )غَر ِتقَاِل ِمنِلِلان أَورٍض إلَى آخ (
 وحذَا{نه ٍة ِمنرِفي غَم مهلْ قُلُوبونَ بظْلَملَا ي مهو قِبالْح ِطقني ابا ِكتنيلَدلَى } ولْ ِفيِه عا ِقيلَ بفَم
ذَكَره الْجوهِري وقَالَ ) عنى غَيرِبم(اسم ملَاِزم ِللنصِب والِْإضافَِة إلَى أَنَّ وِصلَتها ) الْعاِشر بيد. (حاِلِه



أَنا {حِديثُ ) وعلَيِه(ذَكَره أَبو عبيدةَ وغَيره ) وِبمعنى ِمن أَجِل(يقَالُ إنه كَِثري الْماِل بيد أَنه بِخيلٌ 
 الَِّذين هم أَفْصح من نطَق ِبها وأَنا أَفْصحهم وخصها أَي} أَفْصح من نطَق ِبالضاِد بيد أَني ِمن قُريٍش

ِبالذِّكِْر ِلعسِرها علَى غَيِر الْعرِب والْمعنى أَنا أَفْصح الْعرِب وِبهذَا اللَّفِْظ إلَى آِخِر ما تقَدم أَورده أَهلُ 
 ديِقيلَ أَنَّ بِريِب وِح الْغدأِْكيِد الْمت ِمن هأَنو رى غَينع444< ِفيِه ِبم < الذَّم ِبهشا يِبم) . اِديالْح

والْمهلَِة علَى الصِحيِح وِللترِتيِب ِخلَافًا (ِفي الِْإعراِب والْحكِْم ) عشر ثُم حرف عطٍْف ِللتشِريِك
اِديبقُولُ ) ِللْعاِة ِفي تحالن ضعب الَفخٍد ويِجيِء زم نٍرو عمِجيُء عى ماخرو إذَا ترمع ثُم دياَء زج

خلَقَكُم {إفَادِتها الترِتيب كَما خالَف بعضهم ِفي إفَادِتها الْمهلَةَ قَالُوا ِلمِجيِئها ِلغيِرِهما كَقَوِلِه تعالَى 
  :والْجعلُ قَبلَ خلِْقنا وكَقَوِل الشاِعِر} ن نفٍْس واِحدٍة ثُم جعلَ ِمنها زوجهاِم

                     بطَراض اِبيِب ثُمى ِفي الْأَنراِج                           ><     ججالْع تحت ِنييدالر زكَه
ِطراضاِبيِبِهوِفي أَن زالْه يرج قُبعِح يمالر ِل . اباِو ِفي الْأَوالْو ِقعوا ما ِبِإيقَاِعهِفيه عسوت هِبأَن أُِجيبو

ِتيِب الذِّكِْريرِوِه ِللتحنِل وا ِفي الْأَوهقَالُ إنةً يارتالْفَاِء ِفي الثَّاِني وو .ا مأَموذَةٌ وأْخفَم اِديبالَفَةُ الْعخ
لَاِدي ثُملَى أَوةَ ععيِذِه الضقَفْت هِل الْقَاِئِل وِفي قَو هنِن عيسى الْقَاِضي الْحاوا ِفي فَتِلِه كَمقَو لَى  ِمنع

 ا قَالَهِع كَممِللْج هطٍْن أَنب دعا بطْنلَاِدي بلَاِد أَوا أَوطْنأَنَّ ب اِو قَاِئِلنيِبالْو لَ ثُمدى بأَت ا لَوِفيم هرغَيو وه
الثَّاِني عشر حتى ِلانِتهاِء  ( .بعد بطٍْن ِفيِه ِبمعنى ما تناسلُوا أَي ِللتعِميِم وِإنْ قَالَ الْأَكْثَر أَنه ِللترِتيِب

أَو مصدٍر مؤوٍل } سلَام ِهي حتى مطْلَِع الْفَجِر{وِهي ِحينِئٍذ إما جارةٌ ِلاسٍم صِريٍح نحو ) الْغايِة غَاِلبا
ٍع أَو أَي إلَى رجوِعِه وِإما عاِطفَةٌ ِلرِفي} لَن نبرح علَيِه عاِكِفني حتى يرِجع إلَينا موسى{ِمن أَنْ والِْفعِل 

دِنيٍء نحو مات الناس حتى الْعلَماُء وقَِدم الْحجاج حتى الْمشاةُ، وِإما ابِتداِئيةٌ ِبأَنْ يبتدأَ بعدها جملَةٌ 
وحةٌ نِمياس:  

     ِدجلَةَ حتى ماُء ِدجلَةَ أَشكَلَِب><  فَما زالَت الْقَتلَى تمج ِدماَءها                            
،  هونجرى لَا يتفُلَانٌ ح ِرضم وحةٌ نِليِفع ِليِل(أَوعِللتةَ) ونلَ الْجخدى تتح ِلمأَس وحا  نلَهخدِلت أَي
 :نحو) وندر ِلِلاسِتثْناِء(

        حتى تجود وما لَديك قَِليلُ><   لْعطَاُء ِمن الْفُضوِل سماحةً   يس ا                          
أَي إلَى أَنْ تجود وهو اسِتثْناٌء منقَِطع ويؤخذُ ِمن صِنيِع الْمصنِف أَنَّ مِجيئَها ِللتعِليِل لَيس ِبغاِئٍب ولَا 

فَِإنه يكْثُر ِمنهم } ربما يود الَِّذين كَفَروا لَو كَانوا مسِلِمني{نحو ) ر رب ِللتكِْثِريالثَّاِلثَ عش. (ناِدٍر
 ِلِمنيسالَ الْمحو مالَهوا حنايِة إذَا عامالِْقي موي ي ذَِلكنمقِْليِل(تِللتِلِه) وكَقَو:  

                                 أَب لَه سلَيلُوٍد ووم بأَلَا ر  ><أَب لَه سلَيلُوٍد ووم بأَلَا ر     
 لَاما السِهملَيع مآدى وِعيس ادأَر)اِعِمي ذَِلكا ِخلَافًا ِلزِدِهمِبأَح صتخلَا تكِْثِري ) وا ِللتهأَن مقَو معز

أَنه لَم يعتد ِبهذَا الْبيِت ونحِوِه وآخر أَنها ِللتقِْليِل داِئما وقَرره ِفي الْآيِة ِبأَنَّ الْكُفَّار تدِهشهم داِئما وكَ



ٍة وعلَى عدِم اِلاخِتصاِص قَالَ أَهوالُ يوِم الِْقيامِة فَلَا يِفيقُونَ حتى يتمنوا ما ذُِكر إلَّا ِفي أَحياٍن قَِليلَ
اِدراِلٍك نم نابو قِْليلُ أَكْثَرالت مهضعكُونُ. (بت ا قَدهأَن حلَى الْأَصع رشع اِبعالر ( ِبِقلٍَّة أَي) ىنعا ِبمماس

قفَو (لَى السع ت ِمنوغَد وحن ا ِمنهلَيلَ عخدِقِه ِبأَنْ تفَو ِمن طِْح أَو)ُكُونتو ( ٍةِبكَثْر) فًارح
) والْمصاحبِة(} فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض{أَو معنى نحو } كُلُّ من علَيها فَاٍن{ِحسا نحو ) ِلِلاسِتعلَاِء

 عِه{كَمبلَى حالَ عى الْمآتِه } وبح عم ا(أَيِةوزاوجلْم ( هنع ِه أَيلَيِضيت عر وحن نكَع)ِليِلعالتو (
 وحن}اكُمدا هلَى مع وا اللَّهركَبِلتو { اكُمِتِه إيايِلِهد ِة(أَيِفيالظَّرو ( وحكَِفي ن} لَىةَ عِدينلَ الْمخدو

كَلَِكن نحو فُلَانٌ لَا يدخلُ الْجنةَ ِلسوِء صِنيِعِه ) واِلاسِتدراِك(ت غَفْلَِتِهم أَي وقْ} ِحِني غَفْلٍَة ِمن أَهِلها
 هلَِكن ِة اللَِّه أَيمحر ِمن أَسيلَا ي هلَى أَنِة(عاديالزو ( ِمٍني أَيلَى يع ِلفِن لَا أَحيِحيحِديِث الصح وحن

 وِقيلَ ِهي اسم أَبدا ِلدخوِل حرِف الْجر علَيها وِقيلَ ِهي حرف أَبدا ولَا ماِنع ِمن دخوِل حرِف يِمينا،
 رلَى آخع رلٌ(جلُو فَِفععلَا يا عأَم ( هِمنِض{ولَا ِفي الْأَرنَ عوعلَى ِفي الْ} إنَّ ِفرع لَتكْمتاس فَقَد حأَص
) الْخاِمس عشر الْفَاُء الْعاِطفَةُ ِللترِتيِب الْمعنِوي والذِّكِْري وِللتعِقيِب ِفي كُلٍّ ِبحسِبِه(. أَقْسام الْكَِلمِة

كُوفَةَ إذَا لَم تِقم ِفي الْبصرِة ولَا تقُولُ قَام زيد فَعمرو إذَا عقَب ِقيام عمٍرو ِقيام زيٍد ودخلْت الْبصرةَ فَالْ
بينهما وتزوج فُلَانٌ فَوِلد لَه إذَا لَم يكُن بين التزوِج والِْولَادِة إلَّا مدةُ الْحمِل مع لَحظَِة الْوطِْء ومقَدمِتِه 

معنِوي وِإنما صرح ِبِه الْمصنف ِليعِطف علَيِه الذِّكِْري وهو ِفي والتعِقيب مشتِملٌ علَى الترِتيِب الْ
فَقَد سأَلُوا موسى } {إنا أَنشأْناهن إنشاًء فَجعلْناهن أَبكَارا عربا أَترابا{عطٍْف مفَصٍل علَى مجمٍل 

} فَوكَزه موسى فَقَضى علَيِه{ويلْزمها التعِقيب نحو ) وِللسبِبيِة(} الُوا أَِرنا اللَّه جهرةًأَكْبر ِمن ذَِلك فَقَ
 عن واحترز ِبالْعاِطفَِة عن الراِبطَِة ِللْجواِب فَقَد تتراخى} فَتلَقَّى آدم ِمن ربِه كَِلماٍت فَتاب علَيِه{

 وحِط نرالش نع ببستلَا ي قَدةَ ونلُ الْجخدي وفُلَانٌ فَه ِلمسإنْ ي وحِط نرالش} مهفَِإن مهذِّبعإنْ ت
كادِعب {)ِنفَيِفي ِللظَّر رشع اِدسالس ( وحن اِنيمالزو كَاِنيالْم}َاِكفُونع متأَناِجِدوسِفي الْم  {

أَي معهم } قَالَ اُدخلُوا ِفي أُمٍم{كَمع نحو ) والْمصاحبِة(} واذْكُروا اللَّه ِفي أَياٍم معدوداٍت{
أَصلُبنكُم ِفي جذُوِع وِل{نحو ) واِلاسِتعلَاِء(أَي ِلأَجِل ما } لَمسكُم ِفيما أَفَضتم ِفيِه{نحو ) والتعِليِل(

عن أُخرى ) والتعِويِض(والْأَصلُ اركَبوها } وقَالَ اركَبوا ِفيها{نحو ) والتوِكيِد(أَي علَيها } النخِل
جعلَ لَكُم ِمن {نحو ) ِءوِبمعنى الْبا(محذُوفٍَة نحو زِهدت ِفيما رِغبت والْأَصلُ زِهدت ما رِغبت ِفيِه 

نحو ) وِإلَى(أَي يكِْثركُم ِبسبِب هذَا الْجعِل } أَنفُِسكُم أَزواجا وِمن الْأَنعاِم أَزواجا يذْرؤكُم ِفيِه
}اِهِهمِفي أَفْو مهِديوا أَيدِة} فَرِشد ا ِمنهلَيوا عضعا ِليهإلَي ِظ أَييالْغ )ِمنِب ) وِفي الثَّو اعذَا ِذره وحن

فَينصب الْمضاِرع بعدها ِبأَنْ مضمرٍة نحو ) الساِبع عشر كَي ِللتعِليِل. (أَي ِمنه يعِني فَلَا يعينه ِلِقلَِّتِه
ِبأَنْ تدخلَ علَيها اللَّام نحو ِجئْت ِلكَي تكِْرمِني أَي )  الْمصدِريِةوِبمعنى أَنْ(ِجئْت كَي أَنظُرك أَي ِلأَنْ 

} كُلُّ نفٍْس ذَاِئقَةُ الْموِت{نحو ) الْمنكَِّر(الْمضاِف إلَيِه ) الثَّاِمن عشر كُلُّ اسٍم ِلاسِتغراِق أَفْراِد. (ِلأَنْ



}ا لَدٍب ِبمونَكُلُّ ِحزفَِرح ِهموِع(} يمجِف الْمرعالْمو (  فراِهِم صركُلُّ الداُءوا وِبيِد جكُلُّ الْع وحن
 هِمنا{ودبِن عمحِض إلَّا آِتي الرالْأَراِت وومِفي الس نا} {إنْ كُلُّ مدِة فَرامالِْقي موآِتيِه ي مكُلُّهو {)و (
. نحو كُلُّ زيٍد أَو الرجِل حسن أَي كُلُّ أَجزاِئِه) الْمفْرِد الْمعرِف(الْمضاِف إلَيِه ) أَجزاِء(غراِق ِلاسِت

)اللَّام رشع اِسعِليِل) (التعةُ ِللتارالْج ( وحاِس{نِللن نيبِلت ك الذِّكْرا إلَيلْنزأَنو { أَي ملَه نيبِل أَنْ تِلأَج
ِللَِّه ما ِفي {نحو ) والِْملِْك(نحو الْجنةُ ِللْمتِقني ) واِلاخِتصاِص(نحو النار ِللْكَاِفِرين ) واِلاسِتحقَاِق(

قَطَه آلُ ِفرعونَ ِليكُونَ لَهم عدوا فَالْت{نحو ) والصيرورِة أَي الْعاِقبِة(.}السمواِت وما ِفي الْأَرِض
نحو وهبت ِلزيٍد ثَوبا أَي ملَّكْته إياه ) والتمِليِك(فَهِذِه عاِقبةُ الِْتقَاِطِهم لَا ِعلَّته إذْ ِهي التبني } وحزنا

} فُِسكُم أَزواجا وجعلَ لَكُم ِمن أَزواِجكُم بِنني وحفَدةًواَللَّه جعلَ لَكُم ِمن أَن{نحو ) وشبِهِه(
فَِهي ِفي هذَا } لَم يكُن اللَّه ِليغِفر لَهم} {وما كَانَ اللَّه ِليعذِّبهم وأَنت ِفيِهم{نحو ) وتوِكيِد النفِْي(

نحو ما ) والتعِديِة( الداِخلَِة علَيِه الْمنصوِب ِفيِه الْمضاِرع ِبأَنْ مضمرٍة ونحِوِه ِلتوِكيِد نفِْي الْخبِر
 ولَهفْعمِة وزمِبالْه ا كَانَ فَاِعلَهى إلَى مدعتا يِب ِبِه لَاِزمجعِد التِبقَص برض ِصرييٍرو وما ِلعديز برأَض

فَسقْناه إلَى {نحو ) وِبمعنى إلَى(الْأَصلُ فَعالٌ ما } إنَّ ربك فَعالٌ ِلما يِريد{نحو ) والتأِْكيِد(. ِباللَّاِم
مواِزين ونضع الْ{نحو ) وِفي. (أَي علَيها} يِخرونَ ِللْأَذْقَاِن سجدا{نحو ) وعلَى(أَي إلَيِه } بلٍَد ميٍت

ِبكَسِر اللَّاِم وتخِفيِف " بلْ كَذَّبوا ِبالْحق ِلما جاَءهم " نحو ) وِعند(أَي ِفيِه } الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة
 ماهِجيِئِه إيم دِعن أَي ِريدحاَءِة الْجالِْميِم ِفي ِقر)دعبو ( وحلَاةَ{نالص ِسأَِقمملُوِك الشِلد  { هدعب أَي

)ِمنو ( هِمن ا أَياخرص لَه تِمعس وحن)نعو ( وحا {نا مريكَانَ خ وا لَونآم وا ِللَِّذينكَفَر قَالَ الَِّذينو
ٍغ لَِقيلَ ما سبقْتمونا وضِمري كَانَ وِإلَيِه ِللِْإمياِن أَي عنهم وِفي حقِِّهم وِإلَّا ِبأَنْ كَانت ِلتبِلي} سبقُونا إلَيِه

 وحةُ ناِزمِة فَالْجارالْج رغَي ا اللَّامِتِه{أَمعس ٍة ِمنعذُو س ِفقنِلي { وحاِء نِتداِملَِة كَلَاِم اِلابالْع رغَيو} متلَأَن
نحو لَولَا ) ونَ لَولَا حرف معناه ِفي الْجملَِة اِلاسِميِة امِتناع جواِبِه ِلوجوِد شرِطِهالِْعشر(} أَشد رهبةً

 .زيد أَي موجود لَأَهنتك امتنعت الِْإهانةُ ِلوجوِد زيٍد فَزيد الشرطُ وهو مبتدأٌ محذُوف الْخبِر لُزوما
)ِضيضحِة التاِرِعيضِفي الْمو ( وحِثيثُ نالْح الطَّلَب أَي}ونَ اللَّهِفرغتسلَا تلَو { دلَا بو وهِفرغتاس أَي
)ِبيخوِة التاِضيالْمو ( وحاَء{ندهِة شعبِه ِبأَرلَياُءوا علَا جالَى } لَوعت اللَّه مهخبِجيِء وِم الْمدلَى عع

فَلَولَا كَانت {كَآيِة ) وِقيلَ تِرد ِللنفِْي. (ِبالشهداِء ِبما قَالُوه ِمن الِْإفِْك وهو ِفي الْحِقيقَِة محلُّ التوِبيِخ
تنةٌ آميذَاِب} قَرِجيِء الْعم دا ِعنلُهأَه ةٌ أَييقَر تنا آمفَم أَي ورهمالْجو سوني ما إلَّا قَوهانا إميهفَعفَن 

 تنلَا آمِقيلَ فَلَو هكَأَنذَاِب وِجيِء الْعلَ ماِن قَبِك الِْإميرلَى تِبيِخ عوِة ِللتِفي الْآي قَالُوا ِهيو وا ذَِلكثِْبتي لَم
انا إميهفَعِجيِئِه فَنلَ مةٌ قَبيقَر ى لَِكننعفَِإلَّا ِفيِه ِبم قَِطعنِئٍذ ماُء ِحينِتثْناِلاسا وه) ونَ لَورالِْعشو اِديالْح

نحو أَكِْرم زيدا ولَو أَساَء أَي ) ويِقلُّ ِللْمستقْبِل(نحو لَو جاَء زيد لَأَكْرمته ) حرف شرٍط ِللْماِضي
ِإنْ، وو ِل الْكَِثريلَى الْأَوِه(عيوقَالَ ِسيب ( وه)ِرِهقُوِع غَيِلو قَعيا كَانَ سِلم فرِفي ) ح ظَاِهر قَعيس لُهفَقَو



 قَعا كَانَ يِتفَاِء مقَالَ ِلان هفَكَأَن قَعي لَم هأَن)هرقَالَ غَيو ( َونِربعِه الْملَيى عشمو)اٍعحِتناٍع ِلامِتنام فر (
 وهو قَعا كَانَ يِتفَاَء ما فَِإنَّ انضأَي ظَاِهر اِبقِه السيوِسيب كَلَامِط وراِع الشِتناِب ِلامواِع الْجِتنام أَي

ِتفَاِء الشِلان هِفي أَن طُ ظَاِهررالش وهِرِه وقُوِع غَيِلو ابوالْج واِب هوالْجِط ورِتفَاَء الشأَنَّ ان مهادرمِط ور
وقَالَ (الْأَصلُ فَلَا يناِفيِه ما سيأِْتي ِفي أَمِثلٍَة ِمن بقَاِء الْجواِب ِفيها علَى حاِلِه مع انِتفَاِء الشرِط 

ِبنيلَوالش ( وه)ِطبِد الررجا) ِلموِط ِللْجرِتفَاِء الشان ا أَوِتفَاِئِهمان ِمن ا ذُِكرةُ مِتفَاداسِط كَانَ ورِب ِبالش
واِلِد ) ِوفَاقًا ِللشيِخ الِْإماِم(ِفي مفَاِدِه نظَرا إلَى ما ذُِكر ِمن الِْقسميِن ) والصِحيح(فَقَطْ ِمن خاِرٍج 

مثْبتا كَانَ أَو منِفيا ) ِلتاِليِه(أَي ما يِليِه ) واسِتلْزامه(مثْبتا كَانَ أَو منِفيا ) يِليِهامِتناع ما (الْمصنِف 
ولَم (عا الْمقَدم ِبأَنْ لَِزمه عقْلًا أَو عادةً أَو شر) إنْ ناسب(أَيضا ) ثُم ينتِفي التاِلي(فَالْأَقْسام أَربعةٌ 

 ك هرغَي مقَدالْم لُفخي}ةٌ إلَّا اللَّها آِلهكَانَ ِفيِهم لَو{ ( هرغَي أَي)}اتدلَفَس{ ( ضالْأَرو اتومالس أَي
ه علَى وفِْق الْعادِة ِعند تعدِد فَفَسادهما خروجهما عن ِنظَاِمِهما الْمشاهِد مناِسب ِلتعدِد الِْإلَِه ِللُزوِمِه لَ

الْحاِكِم ِمن التمانِع ِفي الشيِء وعدِم اِلاتفَاِق علَيِه ولَم يخِلف التعدد ِفي ترِتيِب الْفَساِد غَيره فَينتِفي 
 إلَى الْأَصِل ِفيها وِإنْ كَانَ الْقَصد ِمن الْآيِة الْعكْس أَي الدلَالَةَ الْفَساد ِبانِتفَاِء التعدِد الْمفَاِد ِبلَو نظَرا

 رأَظْه هاِد ِلأَنِتفَاِء الْفَسِد ِباندعِتفَاِء التلَى انع)لَفَهِفي ) لَا إنْ خ لْفخ كَانَ لَه أَي هرغَي مقَدالْم لْفخ أَي
ِب التتراِلي تِتفَاُء التان ملْزِه فَلَا يلَيِلك(اِلي عكَقَو ( ٍءيِفي ش)اانويا لَكَانَ حانسكَانَ إن انُ ) لَوويفَالْح

لِْحماِر فَلَا يلْزم مناِسب ِللِْإنساِن ِللُزوِمِه عقْلًا ِلأَنه جزؤه ويخلُف الِْإنسانُ ِفي ترتِب الْحيواِن غَيره كَا
ِبانِتفَاِء الِْإنساِن عن شيٍء الْمفَاِد ِبلَو انِتفَاُء الْحيواِن عنه ِلجواِز أَنْ يكُونَ ِحمارا كَما يجوز أَنْ يكُونَ 

رمتك لَو ِجئْتِني ما أَهنتك لَو لَم تِجئِْني أَهنتك حجرا أَما أَمِثلَةُ بِقيِة الْأَقْساِم فَنحو لَو لَم تِجئِْني ما أَكْ
)تثْبيو ( ِهيمِم ِبِقسقَدِتفَاِء الْمان عاِلِه ملَى حِه عيماِلي ِبِقسالت)اِفني إنْ لَم ( ِمقَدِتفَاَء الْمان)باسنو (

الْمأْخوذُ ِمن قَوِل عمر رِضي اللَّه عنه وقَولْ النِبي صلَّى )  لَم يخف لَم يعِصِبالْأَولَى كَلَو(انِتفَاَءه  أَما 
 لَّمسِه ولَيع ِصِه{اللَّهعي لَم اللَّه فخي لَم لَو بيهص دبالْع مِف } ِنعوِم الْخدلَى عاِن عيالِْعص مدع بتر

طْلَقًا والَى معت ِصي اللَّهعلَا ي هى أَننعالْمِدِه وا ِفي قَصضِه أَيلَيع بترتفَي بسأَن فَاِد ِبلَوِف الْموِبالْخ وه
هِصيعلَى أَنْ يالَى ععت لَالًا لَهِتفَاِئِه إجان علَا مو ظَاِهر وهِف ووالْخ علَا م أَي . فوِفيِه الْخ عمتاج قَدو

والِْإجلَالُ رِضي اللَّه تعالَى عنه وهذَا الْأَثَر أَو الْحِديثُ الْمشهور بين الْعلَماِء قَالَ أَخو الْمصنِف كَغيِرِه 
أَو الْمساواةُ كَلَو لَم (. يِث بعد الْفَحِص الشِديِدِمن الْمحدِثني إنه لَم يِجده ِفي شيٍء ِمن كُتِب الْحِد

 - ِبضم الْمهملَِة -قَوِلِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي درةَ {الْمأْخوذُ ِمن ) تكُن رِبيبةً لَما حلَّت ِللرضاِع
لَغا بٍد لَمِهن ةَ أَيلَمس ِت أُمِري ِبنِتي ِفي ِحجِبيبر كُنت لَم ا لَوها إنهِكحنأَنْ ي ِريدي هاِء أَنسثُ الندحت ه

رواه الشيخاِن رتب عدم ِحلِّها علَى عدِم كَوِنها رِبيبةً } ما حلَّت ِلي إنها لَابنةُ أَِخي ِمن الرضاِع
وِنها ابنةَ أَِخي الرضاِع الْمناِسب هو لَه شرعا فَيترتب أَيضا ِفي قَصِدِه علَى كَوِنها رِبيبةً الْمبيِن ِبكَ



مرِة ِلحراهصِة الْممراِة حاوساٌء ِلموِل سِتِه ِللْأَوباسنا كَمعرش لَه وه اِسبنالْم ِبلَو فَاداِع الْمضِة الر
والْمعنى أَنها لَا تِحلُّ ِلي أَصلًا ِلأَنَّ ِبها وصفَيِن لَو انفَرد كُلٌّ ِمنهما حرمت لَه كَونها رِبيبةً وكَونها ابنةَ 

دِتِه ِنكَاحها جوزنَ أَنْ يكُونَ ِحلُّها ِمن أَِخي ِمن الرضاِع والنساُء حيثُ تحدثْن لَما قَام ِعندهن ِبِإرا
وقَد تقَدم الْكَلَام ِفيها ويجمع بين . خصاِئِصِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وقَولُه ِفي ِحجِري علَى وفِْق الْآيِة

نيبةُ ورد هأَن ا ِمنِمهِفي اس مقَدا تا مهنِلٍم عسا ِفي ملَّى { مولُ اللَِّه صساِني رمةَ فَسرِمي بكَانَ اس
} اللَّه علَيِه وسلَّم زينب وقَالَ لَا تزكُّوا أَنفُسكُم اللَّه أَعلَم ِبأَهِل الِْبر ِمنكُم ِبأَنَّ لَها اسميِن قَبلَ التغِيِري

)الْأَد ِلكأَوِن كَقَوو ( اهك ِنكَاحلَيع ِرضع نِفيم)ِبسةُ النوأُخ فَتتان لَو ( اهنيبِني ويب)لَّتا حِلي ) لَم
يكُونَ ِللْأَدوِن بيِني وبينها ِبالْأُخوِة وهذَا الِْمثَالُ ِللْأُولَى انقَلَب علَى الْمصنِف سهوا وصوابه ِل) ِللرضاِع(

لَو انتفَت أُخوةُ الرضاِع لَما حلَّت ِللنسِب رتب عدم ِحلِّها علَى عدِم أُخوِتها ِمن الرضاِع الْمبيِن 
ِه علَى أُخوِتها ِمن الرضاِع الْمفَاِد ِبأُخوِتها ِمن النسِب الْمناِسِب هو لَها شرعا فَيترتب أَيضا ِفي قَصِد

ِبلَو الْمناِسِب هو لَها شرعا لَِكن دونَ مناسبِتِه ِللْأَوِل حرمةُ الرضاِع أَدونُ ِمن حرمِة النسِب والْمعنى 
 ِن لَوفَيصا ولًا ِلأَنَّ ِبهِحلُّ ِلي أَصا لَا تهأَن ا ِمنهتوأُخِب وسالن ا ِمنهتوأُخ لَه تمرا حمهكُلٌّ ِمن دفَران

 ِبِه ِمن دهشتسا يِفيم هوحن ِجدي ا قَالَ لَمكَم هِن ِلأَنيِضعوِلك كَذَا ِفي الْما قَالَ كَقَومِإناِع وضالر
نه غَير خاِرٍج عن أُسلُوِبِه ولَو قَالَ بدلَ الْمساواِة الْمساِوي لَكَانَ أَنسب ِبِقسميِه الْقُرآِن أَو غَيِرِه ولَِك

 ِمن وقَد تجردت لَو ِفيما ذُِكر. ولَو أَسقَطَ لَام لَما ِفي الْموِضعيِن لَوافَق اِلاسِتعمالَ الْكَِثري مع اِلاخِتصاِر
الْأَمِثلَِة عن الزماِن علَى ِخلَاِف الْأَصِل ِفيها، أَما أَمِثلَةُ بِقيِة أَقْساِم هذَا الِْقسِم فَنحو لَو أَهنت زيدا لَأَثْنى 

لَ ربِه لَأَعطَاه أَي فَيعِطيِه مع السؤاِل علَيك أَي فَيثِْني مع عدِم الِْإهانِة ِمن باِب أَولَى لَو ترك الْعبد سؤا
أَي فَما تنفُذُ مع } ما نِفدت كَِلمات اللَِّه{إلَى } ولَو أَنما ِفي الْأَرِض ِمن شجرٍة أَقْلَام{ِمن باِب أَولَى 

فَينصب الْمضاِرع بعد الْفَاِء ) تمني والْعرِض والتحِضيِضِلل(لَو ) وتِرد(. انِتفَاِء ما ذُِكر ِمن باِب أَولَى
 ،طَاعفَت رأْمت ا، لَوريخ ِصيبِدي فَتِزلُ ِعننت ثَِني، لَودحأِْتيِني فَتت لَو وحٍة نِمرضِبأَنْ م ا ِلذَِلكاِبهوِفي ج

لَنا كَرةً فَنكُونَ ِمن الْمؤِمِنني أَي لَيت لَنا وتشتِرك الثَّلَاثَةُ ِفي الطَّلَِب وهو ِفي وِمن الْأَوِل فَلَو أَنَّ 
حِديِث ) والتقِْليِل نحو(وِفي الْعرِض ِبِلٍني وِفي التمني ِلما لَا طَمع ِفي وقُوِعِه . التحِضيِض ِبحثٍّ

ردوا {كَذَا أَورده الْمصنف وغَيره وهو ِبمعنى ِروايِة النساِئي وغَيِرِه } و ِبِظلٍْف محرٍقتصدقُوا ولَ{
ما تيسر وِفي ِروايٍة ولَو ِبِظلٍْف والْمراد الرد ِبالِْإعطَاِء والْمعنى تصدقُوا ِب} الساِئلَ ولَو ِبِظلٍْف محرٍق

ِمن كَِبٍري أَو قَِليٍل ولَو بلَغَ ِفي الِْقلَِّة الظِّلْف مثَلًا فَِإنه خير ِمن الْعدِم وهو ِبكَسِر الظَّاِء الْمعجمِة ِللْبقَِر 
اِق أَيرِبالِْإح دقُيِل ومِللْج فالْخِس واِفِر ِللْفَرِم كَالْحنالْغلَا و يء قَدِفيِه ِلأَنَّ الن مهتادع وا هء كَميالش 
ِويشِبِه ِبِخلَاِف الْم ِفعتنفَلَا ي ِميِه آِخذُهري قَدذُ وخؤٍب . (يصنفٍْي ون فرح ونَ لَنرالِْعشالثَّاِني و

أَي زعم إفَادتها ما ذُِكر ) نفِْي ولَا تأِْبيده ِخلَافًا ِلمن زعمهولَا تِفيد توِكيد ال(ِللْمضاِرِع ) واسِتقْباٍل



وِفي الْأُنموذَِج ِلنفِْي الْمستقْبِل . كَالزمخشِري قَالَ ِفي الْمفَصِل كَالْكَشاِف ِهي ِلتأِْكيِد نفِْي الْمستقْبِل
ِفي بأِْبيِد ولَى التقَالَ ِفي ع فْيالن ا إذَا أَطْلَقِفيم وهأِْكيِد وةُ التايِنه أِْبيدالتو ،أِْكيدِخِه التسِض نع

ن الْكَشاِف مفَرقًا فَقَولُك لَن أُِقيم مؤكَّد ِبِخلَاِف لَا أُِقيم كَما ِفي إني مِقيم وأَنا مِقيم وقَولُه ِفي شيٍء لَ
لَن {أَفْعلَه مؤكَّد علَى وجِه التأِْبيِد كَقَوِلك لَا أَفْعلُه أَبدا والْمعنى أَنَّ ِفعلَه يناِفي حاِلي كَقَوِلِه تعالَى 

وِل الْمصنِف زعمه تضِعيف وِفي قَ. أَي خلْقُه ِمن الْأَصناِم مستِحيلٌ مناٍف ِلأَحواِلِهم ا ه} يخلُقُوا ذُبابا
ِمن } ولَن يخِلف اللَّه وعده{لَه ِلما قَالَ غَيره إنه لَا دِليلَ علَيِه واسِتفَادةُ التأِْبيِد ِفي آيِة الذُّباِب وغَيِرها 

وقَد نِقلَ التأِْبيد . ا ِفيِه ِللتأِْكيِد كَما ِقيلَ ِخلَاف الظَّاِهِروكَونُ أَبد} ولَن يتمنوه أَبدا{خاِرٍج كَما ِفي 
عن غَيِر الزمخشِري ووافَقَه ِفي التأِْكيِد كَِثري حتى قَالَ بعضهم إنَّ منعه مكَابرةٌ ولَا تأِْبيد قَطْعا ِفيما إذَا 

وحن فْيالن دا {قُيِسيإن موالْي أُكَلِّم فُوٍر(} فَلَنصِن عاِء ِوفَاقًا ِلابعِللد ِردتِلِه) وكَقَو:  
  ))ت لَكُم خاِلدا خلُود الِْجباِل><   لن تزالُوا كَذَِلكُم ثُم لَا ِزلْ  ((

الثَّاِلثُ . ( حجةَ ِفي الْبيِت ِلاحِتماِل أَنْ يكُونَ خبرا وِفيِه بعدوابن ماِلٍك وغَيره لَم يثِْبتوا ذَِلك وقَالُوا ولَا
} ما ِعندكُم ينفَد وما ِعند اللَِّه باٍق{نحو ) موصولَةً(فَاِلاسِميةُ تِرد ) والِْعشرونَ ما تِرد اسِميةً وحرِفيةً

نحو ما أَحسن زيدا ) وِللتعجِب(نحو مررت ِبما معجٍب لَك أَي ِبشيٍء ) ةً موصوفَةًونِكر(أَي الَِّذي 
 هربا خهدعا بمأٌ ودتبةٌ مامةٌ تِكرا نواستفهامية(فَم ( وحن}كُمطْبا خفَم { كُمأْنش أَي)ًةاِنيمةً زِطيرشو (

ن وح}موا لَهِقيمتفَاس وا لَكُمقَامتا اسفَم { لَكُم ِتِهمِتقَامةَ اسدم موا لَهِقيمتاس ٍة(أَياِنيمز رغَيو ( وحن
}اللَّه هلَمعٍر ييخ لُوا ِمنفْعا تمو {)و ( ِردةُ تِفيرالْح)ةً كَذَِلكِريدصاِن) ممز أَي وحةً ني} ام قُوا اللَّهفَات

متطَعتاس { وحٍة ناِنيمز رغَيو ِتكُمِتطَاعةَ اسدم أَي}مِسيتا نفَذُوقُوا ِبم { اِنكُميِبِنس ةً(أَياِفيناِملَةً ) وع
 وحا{نرشذَا با هم { وحاِملٍَة نع رغَيو}َِفقُوننا تمِه اللَِّهوجاَء وِتغةً كَافَّةً(}  إلَّا اباِئدزِل ) ومع نع

 وحِب نصالنفِْع والر الُ أَوالِْوص ومدا يقَلَّم وحفِْع نالر}اِحدو إلَه ا اللَّهمإن { اما دمبر وحن رالْج أَو
حو افْعلْ هذَا إما لَا أَي إنْ كُنت لَا تفْعلُ غَيره فَما ِعوض عن كُنت ِعوضا ن) وغَير كَافٍَّة(الِْوصالُ 

 وحأِْكيِد نِللت ضِعو هرغَيِللِْعلِْم ِبِه و ِفينالْم ِذفحِب وقَارونُ ِللتا النِفيه ِغماللَِّه {أُد ٍة ِمنمحا رفَِبم
مت لَهالْ} ِلنٍةومحلُ فَِبرأَص) .ونَ ِمنرالِْعشو اِبعالر ( ِر الِْميِمِبكَس)ِةاياِء الْغِتدِلاب ( وحكَاِن نِفي الْم

 أَي) غَاِلبا(} إنه ِمن سلَيمانَ{والزماِن نحو ِمن أَوِل يوٍم أَو غَيِرِهما نحو } ِمن الْمسِجِد الْحراِم{
بعضه  أَي} حتى تنِفقُوا ِمما تِحبونَ{نحو ) وِللتبِعيِض(ورودها ِلهذَا الْمعنى أَكْثَر ِمن وروِدها ِلغيِرِه 

) والتعِليِل( الْأَوثَانُ أَي الَِّذي هو} فَاجتِنبوا الرجس ِمن الْأَوثَاِن} {ما ننسخ ِمن أَيٍة{نحو ) والتبِيِني(
 وحاِعِق{نوالص ِمن ِفي آذَاِنِهم مهاِبعلُونَ أَصعجي { نم وتمةُ الَِّتي يحياِعقَةُ الصالصا وِلهِلأَج أَي

كَِإلَى نحو ) والْغايِة(ِمن الْآِخرِة أَي بدلَها نحو أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ) والْبدِل(يسمعها أَو يغشى علَيِه 
نحو ما ِفي الداِر ِمن رجٍل فَهو ِبدوِن ِمن ظَاِهر ِفي الْعموِم ) وتنِصيِص الْعموِم(قَربت ِمنه أَي إلَيِه 



واَللَّه يعلَم {لَِة ِبأَنْ تدخلَ علَى ثَاِني الْمتضاديِن نحو ِبالْمهم) والْفَصلُ(محتِملٌ ِلنفِْي الْواِحِد فَقَطْ 
ِبفَتِح الداِل أَي ِلمعناها نحو ) ومراِدفُه الْباُء(} حتى يِميز الْخِبيثَ ِمن الطَّيِب{، }الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح

إذَا {نحو ) وِفي(نحو قَد كُنا ِفي غَفْلٍَة ِمن هذَا أَي عنه ) وعن. (ي ِبِهينظُرونَ ِمن طَرٍف خِفي أَ
لَن تغِني عنهم أَموالُهم ولَا أَولَادهم ِمن اللَِّه {نحو ) وِعند(أَي ِفيِه } نوِدي ِللصلَاِة ِمن يوِم الْجمعِة

ِبفَتِح الِْميِم ) الْخاِمس والِْعشرونَ من. (نحو ونصرناه ِمن الْقَوِم أَي علَيِهم) وعلَى(نده أَي ِع} شيئًا
) وموصولَةٌ(} من بعثَنا ِمن مرقَِدنا{نحو ) واستفهامية(} من يعملْ سوًءا يجز ِبِه{نحو ) شرِطيةٌ(

 وحن}ِضوالْأَراِت وومِفي الس نم دجسوفَةٌ. (}ِللَِّه يصوةٌ مِكرنو ( لَك أَي بجعم نت ِبمررم وحن
عم فَفَاِعلُ ِن" وِنعم من هو ِفي ِسر وِإعلَاِن: "كَقَوِلِه) ونِكرةٌ تامةٌ(الْفَاِرِسي ) قَالَ أَبو عِلي(ِبِإنساٍن 

  :مستِتر ومن تمِييز ِبمعنى رجلًا وهو ِبضم الْهاِء مخصوص ِبالْمدِح راِجع إلَى ِبشٍر ِمن قَوِلِه
))   لَه اعأُر ا أَورأَم بهأَر فكَيانَ><  وورِن مِر بإلَى ِبش كَأْتز قَدو(( 

اقَتض نكَأً مزم مقَالَ ِنعو ذَِلك ثِْبتي لَم ِليأَِبي ع رغَيو ،مِبِنع لِّقعتم ِفي ِسرو إلَخ نم مِنعو هذَاِهبم 
ق ِبِه من موصولَةٌ فَاِعلُ ِنعم وهو ِبضم الْهاِء راِجع إلَيها مبتدأٌ خبره هو محذُوف راِجع إلَى ِبشٍر يتعلَّ

 وه أَي ذُوفحِح مدِبالْم وصصخالْمو نلَةُ ِصلَةُ ممالْجو رظْهيا سِل كَمى الِْفعنعِنِه ممضِلت ِفي ِسر
و رِة ِبشلَاِنيالْعو رِفي الس ورهشالْم والَِّذي ه مِنع قِْديرالتا وضٍر أَيإلَى ِبش اِجعركَلُّفِفيِه ت .) اِدسالس

التقِْييد ِبالِْإجياِبي ونفْي السلِْبي ) السلِْبي والِْعشرونَ هلْ ِلطَلَِب التصِديِق الِْإجياِبي لَا ِللتصوِر ولَا ِللتصِديِق
ى أَنَّ هري واٍم فَهِن ِهشاب ذًا ِمناِلِه أَخولَى ِمنكِْم عالْح ِديِق أَيصِلطَلَِب الت فَِهي ِفينلَى ملُ عخدلْ لَا ت

ِبالثُّبوِت أَو اِلانِتفَاِء كَما قَالَه السكَّاِكي وغَيره يقَالُ ِفي جواِب هلْ قَام زيد مثَلًا نعم أَو لَا وتشِركُها 
 ِزيدتةُ وزمذَا الْهِفي ِفي ه أَم دياِر زِفي الد و أَورمع اِر أَمِفي الد ديأَز وحِر نوصا ِبطَلَِب التهلَيع

الْمسِجِد فَتجاب ِبمعيٍن ِمما ذُِكر وِبالدخوِل علَى منِفي فَتخرج عن اِلاسِتفْهاِم إلَى التقِْريِر أَي حمِل 
خالْم وحفِْي نالن دعا باِر ِبملَى الِْإقْرك{اطَِب عردلَك ص حرشن ِديِث } أَلَما ِفي حلَى كَمِبب ابجفَي

 اِريخا{الْبِبِه فَنِثي ِفي ثَوحي وبلَ أَيعٍب فَجذَه ِمن ادرِه جلَيع را فَخانيرِسلُ عتغي وبا أَينيب هبر اهد
وقَد تبقَى علَى . }يا أَيوب أَلَم أَكُن أَغْنيتك عما ترى قَالَ بلَى وِعزِتك ولَِكن لَا ِغنى ِلي عن بركَِتك

ك لَه فَتجاب ِبنعم أَو لَا وِمنه اِلاسِتفْهاِم كَقَوِلك ِلمن قَالَ لَم أَفْعلْ كَذَا أَلَم تفْعلْه أَي أَحق انِتفَاُء ِفعِل
لُهثَاِلي : " قَوأَم إذَا أُلَاِقي الَِّذي لَاقَاه لَدا جلَه ى أَملْمِلس ارِطبا" أَلَا اصمهٍن ِمنيعِبم ابجفَت) . اِبعالس

اوونَ الْورالِْعشو ( طِْفوِف الْعرح ِمن)طْلَِق الْجِعِلملُ ِفي ) ممعتسا تهكِْم ِلأَنِن ِفي الْحطُوفَيعالْم نيب
الْجمِع ِبمِعيٍة أَو تأَخٍر أَو تقَدٍم نحو جاَء زيد وعمرو إذَا جاَء معه أَو بعده أَو قَبلَه فَتجعلُ حِقيقَةً ِفي 

 نيِك برتشِر الْمالْقَد ا ِمنها ِفي كُلٍّ ِمنالُهمِتعاساِز وجالْماِك وِتراِلاش ا ِمنذَرِع حمالْج طْلَقم وهالثَّلَاثَِة و
 ِقيِقيالٌ حمِتعاس عمج هثُ إنيِقيلَ(حو ( ِهي)ِتيِبرِف) ِللت ا ِفيِه فَِهياِلهمِتعِة اسِر ِلكَثْرأَخالت ِر أَيي غَي



ِلأَنها ِللْجمِع والْأَصلُ ِفيِه الْمِعيةُ فَِهي ِفي غَيِرها مجاز فَِإذَا ِقيلَ قَام زيد وعمرو ) وِقيلَ ِللْمِعيِة(مجاٍز 
خر علَى الثَّاِني وِفي الْمِعيِة علَى الثَّاِلِث كَانَ محتِملًا ِللْمِعيِة والتأَخِر، والتقَدم علَى الْأَوِل ظَاِهر والتأَ

 فْين ضرالْغِع ِبالِْإطْلَاِق ومالْج قِْييداِمِه تطْلَِق قَالَ ِلِإيهِع الْممِرِه ِللْجغَياِجِب وِن الْحِل ابقَو نلَ عدعو
  .التقِْييِد

 
  األمـر

     هو ثُهحبذَا مه اِنأَيأِْتييسو لَفِْظيو فِْسين ِف ) أ م ر (.ورِذِه الْأَحه ِمن ِظمتنذَا اللَّفْظُ الْمه أَي
أَي الدالِّ علَى ) حِقيقَةٌ ِفي الْقَوِل الْمخصوِص(الْمسماِة ِبأَلٍْف ِميٍم راٍء ويقْرأُ ِبِصيغِة الْماِضي مفَكَّكًا 

وأْمر أَهلَك ِبالصلَاِة أَي قُلْ لَهم صلُّوا { ِفعٍل إلَى آِخِر ما سيأِْتي ويعبر عنه ِبِصيغِة افْعلْ نحو اقِْتضاِء
دونَ الِْفعِل ِمن نحو وشاِورهم ِفي الْأَمِر أَي الِْفعِل الَِّذي تعِزم علَيِه ِلتبادِر الْقَوِل ) مجاز ِفي الِْفعِل(

بينهما كَالشيِء حذَرا ِمن ) ِللْقَدِر الْمشترِك(هو ) وِقيلَ(لَفِْظ الْأَمِر إلَى الذِّهِن والتبادر علَامةٌ ِللْحِقيقَِة 
وِقيلَ هو . (ِه الْقَدر الْمشترك حِقيِقياِلاشِتراِك  والْمجاِز فَاسِتعمالُه ِفي كُلٍّ ِمنهما ِمن حيثُ إنَّ ِفي

إنما أَمرنا ِلشيٍء إذَا {ِلاسِتعماِلِه ِفيها أَيضا نحو ) مشترك بينهما ِقيلَ وبين الشأِْن والصفَِة والشيِء
اهندأَر {سي نم ودسا يٍر ما ِلأَمنأْنش أَي أَي فَهأَن قَِصري عدا جٍر ماِل ِلأَمِصفَاِت الْكَم ِلِصفٍَة ِمن أَي ود

وأُِجيب ِبأَنه ِفيها مجاز إذْ هو خير ِمن اِلاشِتراِك كَما تقَدم . ِلشيٍء والْأَصلُ ِفي اِلاسِتعماِل الْحِقيقَةُ
هنيب دعلَفْظَةُ ِقيلَ بو نيب هِمن رهِن الْأَشياِلاثْن نياِك بِترةُ اِلاشِحكَاي فَادتسا يِبهِخ وسِض النعةٌ ِفي با ثَاِبتم

مدةُ فَقَالَ وأَما النفِْسي وهو الْأَصلُ أَي الْع. الْخمسِة ويؤخذُ ِمن قَوِلِه حِقيقَةٌ ِفي كَذَا حد اللَّفِْظي ِبِه
فَتناولُ اِلاقِْتضاِء أَي ) كَف(لَفِْظ ) ِبغيِر(أَي علَى الْكَف ) وحده اقِْتضاُء ِفعٍل غَيِر كَف مدلُوٍل علَيِه(ِفيِه 

 ِبكُف وِمثْلُه مراِدفُه كَاترك وذَر طَلَب الْجاِزِم وغَيِر الْجاِزِم ِلما لَيس ِبكَف وِلما هو كَف مدلُولٌ علَيِه
ِبِخلَاِف الْمدلُوِل علَيِه ِبغيِر ذَِلك أَي لَا تفْعلْ فَلَيس ِبأَمٍر وسمي مدلُولُ كَف أَمرا لَا نهيا موافَقَةً ِللدالِّ 

 الْمقْتِضي ِلِفعِل إلَخ وكُلٌّ ِمن الْقَوِل والْأَمِر مشترك بين اللَّفِْظي ِفي اسِمِه ويحد النفِْسي أَيضا ِبالْقَوِل
أَي ِفي مسمى ) ولَا يعتبر ِفيِه. (والنفِْسي علَى ِقياِس قَوِل الْمحقِِّقني ِفي الْكَلَاِم الْآِتي ِفي مبحِث الِْإخباِر

ِبأَنْ يكُونَ الطَّاِلب عاِلي الرتبِة علَى الْمطْلُوِب ) علُو(يا أَو لَفِْظيا حتى يعتبر ِفي حدِه أَيضا الْأَمِر نفِْس
 هلَاٌء(ِمنِتعلَا اسو (الْع نو برما قَالَ عمهونِر دٍة ِلِإطْلَاِق الْأَمظَمِبع كُونَ الطَّلَبةَِبأَنْ ياِويعاِص ِلم:  

  ))وكَانَ ِمن التوِفيِق قَتلُ ابِن هاِشٍم>< أَمرتك أَمرا جاِزما فَعصيتِني ((
أَطْلَقَهو الَفَهِلِه فَخو ِبقَترمِه علَيع ارفَأَش كَهسةَ فَأَماِويعلَى ماِق عالِْعر ِمن جراِشٍم خِني هلُ بجر وه 

 اللَّه ِضيأَِبي طَاِلٍب ر نب ِلياِشٍم عِن هِباب ِردي فَلَم تيو الْبرمع هدشى فَأَنرةً أُخرِه ملَيع جرِلِحلِْمِه فَخ
واعتبرت . (ونهما مجاِزيوِإطْلَاق الْأَمِر د) وِقيلَ يعتبراِن(عنه ويقَالُ أَمر فُلَانٌ فُلَانا ِبِرفٍْق وِلٍني 



ِمن ) وأَبو إسحاق الشرياِزي وابن الصباِغ والسمعاِني الْعلُو وأَبو الْحسيِن(غَير أَِبي الْحسيِن ) الْمعتِزلَةُ
وِمن هؤلَاِء من حد اللَّفِْظي كَالْمعتِزلَِة ) اِجِب اِلاسِتعلَاَءوالْآِمِدي وابن الْح(الراِزي ) والِْإمام(الْمعتِزلَِة 

كَالْآِمِدي فِْسيالن دح نم مهِمنو فِْسيالن ونَ الْكَلَامِكرني مهفَِإن) .هنابو ِليو عأَب ربتاعو ( اِشٍم ِمنو هأَب
فَِإذَا لَم يِرد ِبِه ذَِلك لَا يكُونُ أَمرا ِلأَنه ) إرادةَ الدلَالَِة ِباللَّفِْظ علَى الطَّلَِب(يادةً علَى الْعلُو الْمعتِزلَِة ِز

 الطَّلَِب مجاِزي يستعملُ ِفي غَيِر الطَّلَِب كَالتهِديِد ولَا مميز ِسوى الِْإرادِة قُلْنا اسِتعمالُه ِفي غَيِر
أَي متصور ِبمجرِد الِْتفَاِت النفِْس إلَيِه ) والطَّلَب بِديِهي(ِبِخلَاِف الطَّلَِب فَلَا حاجةَ إلَى اعِتباِر إرادِتِه 

ِه كَالِْإخباِر وما ذَاك إلَّا ِلبداهِتِه فَاندفَع ما ِقيلَ ِمن غَيِر نظٍَر ِلأَنَّ كُلَّ عاِقٍل يفَرق ِبالْبِديهِة بينه وبين غَيِر
 ِفطِْري هلَى أَناًء عفَى ِبنِبالْأَخ ِريفعِه تلَيِملُ عتشا يِر ِبمالْأَم ِريفعأَنَّ ت ِمن)رالْأَماِء ) وِباقِْتض وددحالْم

 ٍل إلَخِة(ِفعادالِْإر راِعِه ) غَيِتنِلام هِمن هِردي لَماِن وِبالِْإمي ِمنؤلَا ي هأَن ِلمع نم رالَى أَمعت هِل فَِإنالِْفع ِلذَِلك
 اِلاقِْتضاِء الْمحدوِد ِبِه ِفيما ذُِكر فَِإنهم لَما أَنكَروا الْكَلَام النفِْسي ولَم يمِكنهم إنكَار) ِخلَافًا ِللْمعتِزلَِة(

  .الْأَمر قَالُوا إنه الِْإرادةُ
) ِصيغةٌ تخصه(النفِْسي ) اختلَفُوا هلْ ِللْأَمِر(ِمن الْكَلَاِم وِمنهم الْأَشاِعرةُ ) ِبالنفِْسي مسأَلَةٌ الْقَاِئلُونَ     (

) فَِقيلَ(أَِبي الْحسِن الْأَشعِري ومن تِبعه ) والنفْي عن الشيِخ(يِرِه فَِقيلَ نعم وِقيلَ لَا ِبأَنْ تدلَّ علَيِه دونَ غَ
 فْيقِْف(النِر) ِللْوغَيِديٍد وهتٍر وأَم ِمن لَه تدرا وِقيقَةً ِممح لَه تِضعا وِة ِبمايرِم الددى عنعا ِبمِهم

والْمراد ِبها كُلُّ ما يدلُّ علَى الْأَمِر ِمن ) والِْخلَاف ِفي ِصيغِة أَفْعلَ(ِلِلاشِتراِك بين ما وردت لَه ) وِقيلَ(
وِصِه إلَّا ِبقَِرينصِر ِبخلَى الْأَمع هِبعت نمو ِريعالْأَش دلُّ ِعندِغِه، فَلَا تا ِبِخلَاِف ِصيوملِّ لُزقَالَ صٍة كَأَنْ ي

فَكَاِتبوهم إنْ {) والندِب(} أَِقيموا الصلَاةَ{) ِللْوجوِب(ِلِستٍة وِعشِرين معنى ) وتِرد. (أَلْزمتك وأَمرتك
ويصدق مع } اعملُوا ماِشئْتم{) التهِديِدو(} كُلُوا ِمن الطَّيباِت{) والِْإباحِة(} عِلمتم ِفيِهم خيرا
والْمصلَحةُ ِفيِه دنيِويةٌ ِبِخلَاِف } واستشِهدوا شِهيديِن ِمن ِرجاِلكُم{) والِْإرشاِد(التحِرِمي والْكَراهِة 

يِب ِلقَوِلِه الْآِتي وِقيلَ مشتركَةٌ بين الْخمسِة الْأُوِل فَِإنه ِمنها الندِب وقَدمه هنا بعد أَنْ وضعه عِقب التأِْد
كَقَوِلك ِلمن طَرق الْباب اُدخلْ ) والِْإذِْن(كَقَوِلك ِلآخر ِعند الْعطَِش اسِقِني ماًء ) وِإرادةُ اِلامِتثَاِل(
لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلعمِر بِن أَِبي سلَمةَ وهو دونَ الْبلُوِغ ويده تبِطش ِفي كَقَوِلِه ص{) والتأِْديِب(

أَما أَكْلُ الْمكَلَِّف ِمما يِليِه فَمندوب وِمما يِلي غَيره فَمكْروه . رواه الشيخاِن} الصحفَِة كُلْ ِمما يِليك
نلَى الِْإيذَاِء وِمِل عتشلَى الْمولٌ عمحم هنِي عهاِلِم ِبالنِتِه ِللْعمرلَى حع اِفِعيالش ذَاِر(صالِْإنقُلْ {) و

} ما رزقَكُم اللَّهكُلُوا ِم{) واِلامِتناِن(ويفَاِرق التهِديد ِبِذكِْر الْوِعيِد } تمتعوا فَِإنَّ مِصريكُم إلَى الناِر
أَي التذِْليِل ) والتسِخِري(} اُدخلُوها ِبسلَاٍم آمِنني{) والِْإكْراِم(ويفَاِرق الِْإباحةَ ِبِذكِْر ما يحتاج إلَيِه 

 وحاِن نِتهاِلامو}اِسِئنيةً خدوا ِقركِْويِن(} كُونالتو (اِد عالِْإجي كُونُ أَيفَي كُن وحٍة نعرِم ِبسدالْع ن
} ذُق إنك أَنت الْعِزيز الْكَِرمي{) والِْإهانِة(} فَأْتوا ِبسورٍة ِمن ِمثِْلِه{أَي إظْهاِر الْعجِز نحو ) والتعِجيِز(



كَقَوِل ) والتمني(} بنا افْتح بيننا وبين قَوِمنا ِبالْحقر{) والدعاِء(فَاصِبروا أَو لَا تصِبروا ) والتسِويِة(
  :امِرِئ الْقَيِس 

  ِبصبٍح وما الِْإصباح ِمنك ِبأَمثَِل><  أَلَا أَيها اللَّيلُ الطَِّويلُ أَلَا انجِلي                       
 دِجلَاِئِه ِعنِد انعِلبا ويجرتا لَا مينمتِفيِه كَانَ م علَا طَم هى كَأَنتح ِحبِتقَاِر(الْماِلاحو (} متا أَنأَلْقُوا م

) خبِروالْ(إذْ ما يلْقُونه ِمن السحِر وِإنْ عظُم محتقَر ِبالنسبِة إلَى معِجزِة موسى علَيِه السلَام } ملْقُونَ
 اِريخِديِث الْبا ِشئْت{كَحم عنِح فَاصتست ت} إذَا لَمعنص اِم.  (أَيعالِْإنو ( وحِة نمعذِْكِري النى تنعِبم

}اكُمقْنزا راِت مبطَي كُلُوا ِمن {)فِْويِضالتو (}قَاٍض تا أَنفَاقِْض م {)ِبجعالتو (}ظُراُن فكَي 
فَانظُر {) والْمشورِة(} قُلْ فَأْتوا ِبالتوراِة فَاتلُوها إنْ كُنتم صاِدِقني{) والتكِْذيِب(} ضربوا لَك الْأَمثَالَ

) يقَةٌ ِفي الْوجوِبحِق(قَالُوا ِهي ) والْجمهور(} اُنظُروا إلَى ثَمِرِه إذَا أَثْمر{) واِلاعِتباِر(} ماذَا ترى
وجه أَوِلها الصِحيح ِعند الشيِخ أَِبي إسحاق الشرياِزي أَنَّ أَهلَ ) لُغةً أَو شرعا أَو عقْلًا مذَاِهب(فَقَطْ 

  . اللُّغِة يحكُمونَ ِباسِتحقَاِق مخاِلِف أَمِر سيِدِه مثَلًا ِبها ِللِْعقَاِب
والثَّاِني الْقَاِئلُ ِبأَنها لُغةٌ ِلمجرِد الطَّلَِب وِإنْ جزمه الْمحقِّق ِللْوجوِب ِبأَنَّ ترِتيب الِْعقَاِب علَى      

م أَهِل اللُّغِة الْمذْكُوِر الترِك إنما يستفَاد ِمن الشرِع ِفي أَمِرِه أَو أَمِر من أَوجب طَاعته أَجاب ِبأَنَّ حكْ
والثَّاِلثُ قَالَ إنَّ ما تِفيده لُغةً ِمن الطَّلَِب يتعين . مأْخوذٌ ِمن الشرِع ِلِإجياِبِه علَى الْعبِد مثَلًا طَاعةَ سيِدِه
معنى افْعلْ إنْ ِشئْت ولَيس هذَا الْقَيد مذْكُورا أَنْ يكُونَ الْوجوب ِلأَنَّ حملَه علَى الندِب يصير الْ

ِهي حِقيقَةٌ ) وِقيلَ. (وقُوِبلَ ِبِمثِْلِه ِفي الْحمِل علَى الْوجوِب فَِإنه يصير الْمعنى افْعلْ ِمن غَيِر تجِويِز ترٍك
ِمن الْحنِفيِة ِهي موضوعةٌ ) الْماتِريِدي(أَبو منصوٍر ) وقَالَ(سمي الطَّلَِب ِلأَنه الْمتيقَّن ِمن ِق) ِفي الندِب(
أَي بين الْوجوِب والندِب وهو الطَّلَب حذَرا ِمن اِلاشِتراِك والْمجاِز ) ِللْقَدِر الْمشترِك بينهما(

 ِمنهما ِمن حيثُ إنه طَلَب اسِتعماٍل حِقيِقي والْوجوب الطَّلَب الْجاِزم كَالِْإجياِب فَاسِتعمالُها ِفي كُلٍّ
مشتركَةٌ بينهما وتوقَّف (ِهي ) وِقيلَ(تقُولُ ِمنه وجب كَذَا أَي طُِلب ِبالِْبناِء ِللْمفْعوِل طَلَبا جاِزما 

ِبمعنى لَم يدروا ِهي حِقيقَةٌ ِفي الْوجوِب أَم ِفي ) والْغزاِلي والْآِمِدي ِفيها(أَبو بكٍْر الْباِقلَّاِني ) يالْقَاِض
وِفي ) التهِديِدالثَّلَاثَِة و(هِذِه ) مشتركَةٌ ِفيِهما وِفي الِْإباحِة وِقيلَ ِفي(ِهي ) وِقيلَ. (الْمندوِب أَم ِفيِهما

الْمختصِر قَولٌ أَنها ِللْقَدِر الْمشترِك بين الثَّلَاثَِة أَي الِْإذِْن ِفي الِْفعِل وتركَه الْمصنف ِلقَوِلِه لَا نعِرفُه ِفي 
. وتصدق علَى الْوجوِب والندِب) ِلِإرادِة اِلامِتثَاِل(ِمن الْمعتِزلَِة ِهي موضوعةٌ ) وقَالَ عبد الْجباِر(غَيِرِه 

أَمر اللَّه تعالَى ِللْوجوِب وأَمر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم (ِمن الْماِلِكيِة ) الْأَبهِري(أَبو بكٍْر ) وقَالَ(
مشتركَةٌ بين (ِهي ) وِقيلَ(ِخلَاِف الْمواِفِق ِلأَمِر اللَِّه أَو الْمبيِن لَه فَِللْوجوِب أَيضا ِب) ِللندِب(ِمنه ) الْمبتدأُ

 أَي الْخمسِة) وِقيلَ بين الْأَحكَاِم(أَي الْوجوِب والندِب والِْإباحِة والتهِديِد والِْإرشاِد ) الْخمسِة الْأُوِل
وِإماِم (اإلسفراييين ) والْمختار ِوفَاقًا ِللشيِخ أَِبي حاِمٍد. (الْوجوِب والندِب والتحِرِمي والْكَراهِة والِْإباحِة



ِمن (الطَّلَب ِبها ) فَِإنْ صدر(يئَِة لُغةً فَلَا تحتِملُ تقِْييده ِبالْمِش) حِقيقَةٌ ِفي الطَّلَِب الْجاِزِم(أَنها ) الْحرميِن
بجاِرِع أَوالش ( هِمن هوردص)َلذَا قَالَ ) الِْفعِلهو هتطَاع وه بجأَو نِرِه إلَّا مغَي وِرِه ِمندِبِخلَاِف ص

روِب شجِقيقَةٌ ِفي الْوا حهاِبِق إنِل السالْقَو رغَي فنصلَى الْمعو ِعيرش لَى ذَِلكالطَّلَِب ع مزا ِلأَنَّ جع
ذَا لُغِوي واسِتفَادةُ الْوجوِب علَيِه ِبالترِكيِب ِمن اللُّغِة والشرِع وقَالَ غَيره إنه هو ِلاتفَاِقِهما ِفي أَنَّ 

ِب الِْعقَاِب عترت وِب ِمنجةَ الْواصخ ا ذُِكرِر مِفي غَي ٍل ِهيلَى كُلِّ قَوعِع ورالش ةٌ ِمنفَادتسِك مرلَى الت
ازجوِب. (ِفيِه مجِتقَاِد الْووِب اعجِفي وو ( اطْلُوِب ِبهِفي الْم)ِثحلَ الْبقَب ( هنا عِرفُهصا يمع >

ِجب اعِتقَاد عموِمِه حتى يتمسك ِبِه قَبلَ الْبحِث عن هلْ ي) ِخلَاف الْعام(إنْ كَانَ  > 477
  . الْمخصِص الْأَصح نعم كَما سيأِْتي

)     رالْأَم درفَِإنْ و ( ْلافْع أَي)ظٍْرح دعب ( لِِّقِهعتِلم)امقَالَ الِْإم ( اِزيالر)ُِتئْذَاناِلاس ِة (ِفيِه) أَواحفَِللِْإب (
الْقَاِضي ) وقَالَ(حِقيقَةً ِلتبادِرها إلَى الذِّهِن ِفي ذَِلك ِلغلَبِة اسِتعماِلِه ِفيها ِحينِئٍذ والتبادر علَامةٌ ِللْحِقيقَِة 

) ِللْوجوِب( السمعاِني والِْإمام الراِزي أَبو الْمظَفَِّر) الشرياِزي و(والشيخ أَبو إسحاق ) أَبو الطَّيِب(
وتوقَّف إمام (حِقيقَةً كَما ِفي غَيِر ذَِلك وغَلَبةُ اِلاسِتعماِل ِفي الِْإباحِة لَا تدلُّ علَى الْحِقيقَِة ِفيها 

وِإذَا حلَلْتم { اسِتعماِلِه بعد الْحظِْر ِفي الِْإباحِة فَلَم يحكُم ِبِإباحٍة ولَا وجوٍب وِمن) الْحرميِن
فَِإذَا انسلَخ {وِفي الْوجوِب } فَِإذَا تطَهرنَ فَأَتوهن} {فَِإذَا قُِضيت الصلَاةُ فَانتشروا} {فَاصطَادوا

ِرِكنيشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهِتئْذَاِن فَكَأَنْ إذْ ِق} الْأَشاِلاس دعا بأَمٍة وِكفَاي ضفَر ِلِهمي إلَى قَتدؤالْم مالُهت
لْهلُ كَذَا افْعقَالَ أَأَفْع نقَالَ ِلمي .  

)     يها النأَم ( ْلفْعلَا ت أَي)ورهموِب فَالْججالْو دعب ( وقَالُوا ه)ِرِميحِللت (كَم مهِمنو ِر ذَِلكا ِفي غَي
بعض الْقَاِئِلني ِبأَنَّ الْأَمر بعد الْحظِْر ِللِْإباحِة وفَرقُوا ِبأَنَّ النهي ِلدفِْع الْمفْسدِة والْأَمر ِلتحِصيِل الْمصلَحِة 

 دِل أَشاِرِع ِبالْأَواُء الشِتناعو)اهِقيلَ ِللْكَرِةو (راِس أَنَّ الْأَملَى ِقيِة  عاحِللِْإب)ِةاحِقيلَ ِللِْإبا إلَى أَنَّ ) وظَرن
ويرِجع الْأَمر إلَى ) وِقيلَ ِلِإسقَاِط الْوجوِب(النهي عن الشيِء بعد وجوِبِه يرفَع طَلَبه فَيثْبت التخِيري ِفيِه 

ِفي مسأَلَِة ) وِإمام الْحرميِن علَى وقِْفِه(ه ِمن تحِرٍمي أَو إباحٍة ِلكَوِن الِْفعِل مضرةً أَو منفَعةً ما كَانَ قَبلَ
 اكنا هٍء كَميا ِبشنه كُمحي ِر فَلَمِر(الْأَمأَلَةُ الْأَمسم ( ْلافْع أَي)ِة لَا التاِهيةَ ِلطَلَِب الْمرلَا ماِر وكْر

ويحملُ علَى ) مدلُولَةٌ(الْمرةُ ) وِقيلَ. (إذْ لَا توجد الْماِهيةُ ِبأَقَلَّ ِمنها فَيحملُ علَيها) والْمرةُ ضروِريةٌ
ِفي طَاِئفٍَة ) الْقَزِويِني(أَبو حاِتٍم ) و(اإلسفراييين أَبو إسحاق ) وقَالَ الْأُستاذُ(التكْراِر علَى الْقَولَيِن ِبقَِرينٍة 

أَي ِبحسِب ) إنْ عِلق ِبشرٍط أَو ِصفٍَة(ِللتكْراِر ) وِقيلَ(ويحملُ علَى الْمرِة ِبقَِرينٍة ) ِللتكْراِر مطْلَقًا(
 وحلَِّق ِبِه نعاِر الْمكْرت}نج متِإنْ كُنواورا فَاطَّهب{ و ،} َا ِمائَةمهاِحٍد ِمنوا كُلَّ وِلداِني فَاجالزةُ واِنيالز

تكَرر الطَّهارةُ والْجلْد ِبتكَرِر الْجنابِة والزنا ويحملُ الْمعلَّق الْمذْكُور علَى الْمرِة ِبقَِرينٍة كَما } جلْدٍة
) وِقيلَ ِبالْوقِْف( الْحج الْمعلَِّق ِباِلاسِتطَاعِة فَِإنْ لَم يعلَّق الْأَمر فَِللْمرِة ويحملُ علَى التكْراِر ِبقَِرينٍة ِفي أَمِر



ه قَولَاِن فَلَا يحملُ علَى واِحٍد ِمنهما عن الْمرِة والتكْراِر ِبمعنى أَنه مشترك بينهما أَو ِلأَحِدِهما ولَا نعِرفُ
ومنشأُ الِْخلَاِف اسِتعمالُه ِفيِهما كَأَمِر الْحج والْعمرِة وأَمِر الصلَاِة والزكَاِة والصوِم فَهلْ هو . إلَّا ِبقَِرينٍة

عماِل الْحِقيقَةُ أَو ِفي أَحِدِهما حذَرا ِمن اِلاشِتراِك ولَا نعِرفُه أَو هو حِقيقَةٌ ِفيِهما ِلأَنَّ الْأَصلَ ِفي اِلاسِت
ِز ِللتكْراِر ِلأَنه الْأَغْلَب أَو الْمرةُ ِلأَنها الْمتيقَّن أَو ِفي الْقَدِر الْمشترِك بينهما حذَرا ِمن اِلاشِتراِك والْمجا

 ركَرتي كْمالْحِتِه وِبِعلِّي ِعرشم ا ذُِكرِبم ِليقعلَِّق أَنَّ التعاِر ِفي الْمكْرِل ِبالتالْقَو هجوو اِجحلُ الرالْأَو وهو
طْلَقًا أَيم ِلمِئٍذ إنْ سِحين اركْرِفِه أَنَّ التعض هجوِر ِعلَِّتِه وكَراِرٍج ِبتخ لَِّق ِبِه ِمنعةُ الْمِعلِّي تتا إذَا ثَبِفيم 

  .أَو لَم تثْبت لَيس ِمن الْأَمِر
ِء ثُم التكْرار ِعند الْأُستاِذ ومواِفِقيِه حيثُ لَا بيانَ ِلأَمِدِه يستوِعب ما يمِكن ِمن زماِن الْعمِر ِلانِتفَا      

مرجِح بعِضِه علَى بعٍض فَهم يقُولُونَ ِبالتكْراِر ِفي الْمعلِِّق ِبتكْراِر الْمعلَِّق ِبِه ِمن باِب أَولَى وِبالتكْراِر 
صذَا قَالَ الْمِة فَِلهرلَى الْمةَ عثُ لَا قَِرينيِبِه ح لَّقعالْم ركَرتي طْلَقًا ِفيِه إنْ لَمم فٍم(نٍر ِخلَافًا ِلقَولَا ِلفَوو (

وِقيلَ ِللْفَوِر أَو (ِفي قَوِلِهم إنَّ الْأَمر ِللْفَوِر أَي الْمبادرِة عِقب وروِدِه ِبالِْفعِل وِمنهم الْقَاِئلُونَ ِللتكْراِر 
) والْمباِدر(بين الْفَوِر والتراِخي أَي التأِْخِري ) مشترك(هو ) ِقيلَو(ِفي الْحاِل علَى الِْفعِل بعد ) الْعزِم

عن اِلامِتثَاِل وعدِمِه ) ومن وقَف(امِتثَالَه ِبناًء علَى قَوِلِه الْأَمر ِللتراِخي ) ممتِثلٌ ِخلَافًا ِلمن منع(ِبالِْفعِل 
ى قَوِلِه لَا نعلَم أَوِضع الْأَمر ِللْفَوِر أَم ِللتراِخي ومنشأُ الِْخلَاِف اسِتعمالُه ِفيِهما كَأَمِر الِْإمياِن وأَمِر ِبناًء علَ

اِلاسِتعماِل الْحِقيقَةُ أَو الْحج وِإنْ كَانَ التراِخي ِفيِه غَير واِجٍب فَهلْ هو حِقيقَةٌ ِفيِهما ِلأَنَّ الْأَصلَ ِفي 
ِفي أَحِدِهما حذَرا ِمن اِلاشِتراِك ولَا نعِرفُه أَو هو ِللْفَوِر ِلأَنه الْأَحوطُ أَو التراِخي ِلأَنه يسد عن الْفَوِر 

ِر الْمِفي الْقَد قِْدِمي أَواِع التِتنكِْس ِلاملُ ِبِخلَاِف الْعالْأَو وهاِز وجالْماِك وِتراِلاش ا ِمنذَرا حمهنيِك برتش
  . الراِجح أَي طَلَب الْماِهيِة ِمن غَيِر تعرٍض ِلوقٍْت ِمن فَوٍر أَو تراٍخ

ِمن الشاِفِعيِة ) الشرياِزي(يخ أَبو إسحاق الش) و(ِمن الْحنِفيِة ) الراِزي(قَالَ أَبو بكٍْر ) مسأَلَةٌ     (
لَه إذَا لَم يفْعلْ ِفي وقِْتِه ِلِإشعاِر ) يستلِْزم الْقَضاَء(ِبشيٍء مؤقٍَّت ) الْأَمر(ِمن الْمعتِزلَِة ) وعبد الْجباِر(

اِكِه ِلأَنَّ الْقَصرِتدِر ِبطَلَِب اسلُ الْأَمالِْفع هِمن ِديٍد(دٍر جاُء ِبأَمالْقَض قَالَ الْأَكْثَرِديِث ) وِر ِفي حكَالْأَم
إذَا رقَد أَحدكُم عن الصلَاِة {وِفي حِديِث مسِلٍم . }من نِسي الصلَاةَ فَلْيصلِّها إذَا ذَكَرها{الصِحيحيِن 

صا فَلْيهنغَفَلَ ع اأَوها إذَا ذَكَرلِّه { اِزيريالشطْلَقًا وقِْت لَا ملُ ِفي الْوِل الِْفعِر الْأَوالْأَم ِمن دالْقَصو
 وهالْأَقَلِّ س ِمن هِحِه فَِذكْررشِعِه وا ِفي لُمِللْأَكْثَِر كَم اِفقووِر ِبِه(مأْمانَ ِبالْميأَنَّ الِْإت حالْأَصو ( أَي

ِللْمأِْتي ِبِه ِبناًء علَى أَنَّ الِْإجزاَء الِْكفَايةُ ِفي سقُوِط ) يستلِْزم الِْإجزاَء(ِبالشيِء علَى الْوجِه الَِّذي أُِمر ِبِه 
مقَدا تكَم اِجحالر وهالطَّلَِب و .إس هلَى أَناًء عِبن هلِْزمتسِقيلَ لَا يِقطَ وساِز أَنْ لَا يواِء ِلجقَاطُ الْقَض

 ثُهدح لَه نيبت ةَ ثُمارالطَّه ظَن نلَاِة ما ِفي صا كَمِل ثَاِنيإلَى الِْفع اجتحاَء ِبأَنْ يِبِه الْقَض أِْتيالْم)و (
 حالْأَص)رأَنَّ الْأَم ( اطَِبخِللْم)ِرِبالْأَم (يِرِه ِلغ)ِءيِبالش ( وحلَاِة{نِبالص لَكأَه رأْمو {)ارأَم سلَي ( ِلذَِلك



وقَد تقُوم قَِرينةٌ علَى أَنَّ غَير . أَي ِبالشيِء وِقيلَ هو أَمر ِبِه وِإلَّا فَلَا فَاِئدةَ ِلغيِر الْمخاطَِب) ِبِه(الْغيِر 
أَنَّ ابن عمر طَلَّق امرأَته وِهي حاِئض {ر ِبذَِلك الشيِء كَما ِفي حِديِث الصِحيحيِن الْمخاطَِب مأْمو

ِبلَفٍْظ (ِبالْمد ) أَنَّ الْآِمر(الْأَصح ) و(} فَذَكَر ذَِلك عمر ِللنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ مره فَلْيراِجعها
لُهاونتي (كإلَي نسأَح نم ِدِه أَكِْرمبِد ِلعيِل السا ِفي قَوِه . كَمإلَي وه نسأَح قَدو)اِخلٌ ِفيِهِفي ) د أَي

ر نفْسه وسيأِْتي تصِحيحه ِفي ذَِلك اللَّفِْظ ِليتعلَّق ِبِه ما أَمر ِبِه وِقيلَ لَا يدخلُ ِفيِه ِلبعِد أَنْ يِريد الْآِم
وقَد تقُوم قَِرينةٌ علَى عدِم الدخوِل كَما ِفي قَوِلِه ِلعبِدِه . مبحِث الْعام ِبحسِب ما ظَهر لَه ِفي الْموِضعيِن
 وا هلَهخد قَداِري ولَ دخد نلَى مع قدصت)و (حالْأَص) ورأْمِخلُ الْمدةَ تابيكَاِة ) أَنَّ النا كَالزاِليِبِه م

كَما ِفي الصلَاِة وقَالَت الْمعتِزلَةُ لَا تدخلُ الْبدِني ِلأَنَّ الْأَمر ِبِه إنما ) إلَّا ِلماِنٍع(أَو بدِنيا كَالْحج ِبشرِطِه 
وكَسِرها ِبِفعِلِه والنيابةُ تناِفي ذَِلك إلَّا ِلضرورٍة كَما ِفي الْحج قُلْنا لَا تناِفيِه ِلما ِفيها ِمن هو ِلقَهِر النفِْس 

  . بذِْل الْمؤنِة أَو تحمِل الِْمنِة
الْأَمر النفِْسي ِبشيٍء (أَبو بكٍْر الْباِقلَّاِني ) يوالْقَاِض(أَبو الْحسِن الْأَشعِري )  قَالَ الشيخٌ:مسأَلَة     (
تحِرميا أَو كَراهةً واِحدا كَانَ الضد كَِضد السكُوِن  ) نهي عن ِضدِه الْوجوِدي(إجيابا أَو ندبا ) معيٍن

أَي علَى ) يتضمنه وعلَيِه(آِخرا أَنه ) وعن الْقَاِضي. ( أَي الْقُعوِد وغَيِرِهأَي التحرِك أَو أَكْثَر كَِضد الِْقياِم
فَالْأَمر ِبالسكُوِن مثَلًا أَي طَلَبه متضمن ) والْآِمِدي(الراِزي ) عبد الْجباِر وأَبو الْحسيِن والِْإمام(التضمِن 

لنهِي عن التحرِك أَي طَلَِب الْكَف عنه أَو هو نفْسه ِبمعنى أَنَّ الطَّلَب واِحد هو ِبالنسبِة إلَى السكُوِن ِل
ودِليلُ الْقَولَيِن . آخر بعداأَمر وِإلَى التحرِك نهي كَما يكُونُ الشيُء الْواِحد ِبالنسبِة إلَى شيٍء قُربا وِإلَى 

أَنه لَما يتحقَّق الْمأْمور ِبِه ِبدوِن الْكَف عن ِضدِه كَانَ طَلَبه طَلَبا ِللْكَف أَو متضمنا ِلطَلَِبِه وِلكَوِن 
اغَ ِللْماللَّفِْظ س ِمن فَادتسالْم الطَّلَب وه فِْسيالن ا ِمنِإنْ كَانِن ولَيالْأَو نِن ِفيِه عمضقْلُ التِف ننص

 فِْسيِللْكَلَاِم الن ِكِريننِزلَِة الْمتعالْم)اِليزالْغِن ويمرالْح امقَالَ إمو ( وه)هنمضتلَا يو هنيةُ ) لَا عملَازالْمو
وِقيلَ أَمر (عةٌ ِلجواِز أَنْ لَا يحضر الضد حالَ الْأَمِر فَلَا يكُونُ مطْلُوب الْكَف ِبِه ِفي الدِليِل ممنو

ن أَي دونَ أَمِر الندِب فَلَا يتضمن النهي عن الضد ِلأَنَّ الضد ِفيِه لَا يخرج ِبِه ع) الْوجوِب يتضمن فَقَطْ
أَصِلِه ِمن الْجواِز ِبِخلَاِف الضد ِفي أَمِر الْوجوِب ِلاقِْتضاِئِه الذَّم علَى الترِك واقْتصر علَى التضمِن 

ِن أَييعِب الْمدونَ الند وبجالْو صخ نم مهاِجِب ِمنِن الْحلُ ابِملَ قَوِإنْ شو ذًا كَالْآِمِديا أَخض
ِبالْمحقَِّق واحترز ِبقَوِلِه معيٍن عن الْمبهِم ِمن أَشياَء فَلَيس الْأَمر ِبِه ِبالنظَِر إلَى ماصدقَه نهيا عن ِضدِه 

مأْموِر ِبِه فَالْأَمر نهي عنه أَو يتضمنه قَطْعا ِمنها ولَا متضمنا لَه قَطْعا وِبالْوجوِدي عن الْعدِمي أَي ترِك الْ
اللَّفِْظي ) اللَّفِْظي فَلَيس عين النهِي(الْأَمر ) أَما. (والتضمن هنا يعبر عنه ِباِلاسِتلْزاِم ِلاسِتلْزاِم الْكُلِّ ِللْجزِء

وِقيلَ يتضمنه علَى معنى أَنه إذَا ِقيلَ اُسكُن مثَلًا فَكَأَنه ِقيلَ لَا تتحرك ) نه علَى الْأَصحولَا يتضم(قَطْعا 
 تحِرميا أَو كَراهةً النفِْسي عن شيٍء) وأَما النهي(أَيضا ِلأَنه لَا يتحقَّق السكُونُ ِبدوِن الْكَف عن التحرِك 



لَه إجيابا أَو ندبا قَطْعا ِبناًء علَى أَنَّ الْمطْلُوب ِفي النهِي ِفعلُ الضد وِقيلَ لَا ) أَمر ِبالضد(هو ) فَِقيلَ(
حاِجِب دونَ الْأَوِل وتركَه الْمصنف ِلقَوِلِه إنه قَطْعا ِبناًء علَى أَنَّ الْمطْلُوب ِفيِه انِتفَاُء الِْفعِل حكَاه ابن الْ

ِفي الْأَمِر أَي إنَّ النهي أَمر ِبالضد أَو يتضمنه أَو لَا ) وِقيلَ علَى الِْخلَاِف(لَم يِقف علَيِه ِفي كَلَاِم غَيِرِه 
 هنمضتِرِمي يحالت يهن أَو ا كَِضداِحدإنْ كَانَ و دالضو قبا سِلم ا ظَاِهرهِجيهوتِة واهِي الْكَرهونَ ند

 اللَّفِْظي يهالنا كَانَ وأَي هاِحٍد ِمنِفي و ِرِه فَالْكَلَامغَياِم والِْقي وِد أَيالْقُع كَِضد أَكْثَر أَو اِضحِك فَورحالت
  . اس ِبالْأَمِر اللَّفِْظييقَ

ِبأَنْ يتراخى ورود أَحِدِهما عن الْآخِر ِبمتماِثلَيِن أَو ) غَير متعاِقبيِن(حالَ كَوِنِهما ) مسأَلَةٌ الْأَمراِن     (
) غَيراِن(أَو دونه نحو اضِرب زيدا وأَعِطِه ِدرهما ِبِعطٍْف ) ِبغيِر متماِثلَيِن(متعاِقبيِن ) أَو(متخاِلفَيِن 

 . ِفي متعلَِّقِهما ِمن عادٍة أَو غَيِرها) واملتعاقبان ِبمتماِثلَيِن ولَا ماِنع ِمن التكْراِر(فَيعملُ ِبِهما جزما 
نظَرا ِللْأَصِل أَي التأِْسيِس ) ِقيلَ معمولٌ ِبِهما(كْعتيِن صلِّ ركْعتيِن نحو صلِّ ر) والثَّاِني غَير معطُوٍف(
وِفي . (عن التأِْسيِس والتأِْكيِد ِلاحِتماِلِهما) وِقيلَ ِبالْوقِْف(نظَرا ِللظَّاِهِر ) تأِْكيد(الثَّاِني ) وِقيلَ(

أَر أِْسيسطُوِف التعالْمحج ( طِْف ِفيِهوِر الْعِلظُه)أِْكيدِقيلَ التو ( ِنلِّقَيعتاثُِل الْممِلت حجأَر) حجفَِإنْ ر
أِْكيدالت ( أِْسيِسلَى التع)اِديِفي) ِبع ذَِلكلِّ  وِن صيتكْعلِّ رصاًء وِقِني ماًء اسِقِني ماس وحطِْف نِر الْعغَي
كْعر أِْكيدالت حجرِريِف ِفي الثَّاِني تعِبالتِل وٍة ِفي الْأَورِة ِبماجِدفَاِع الْحةَ ِبانادِن فَِإنَّ الْعيت)مأِْكيِد ) قُدِلت

عارضِتِه ِللْعاِدي ِبناًء علَى أَي وِإنْ لَم يرجح التأِْكيد ِبالْعاِدي وذَِلك ِفي الْعطِْف ِلم) وِإلَّا(رجحاِنِه 
 اِديثُ لَا عيأِْسيِس حِة التِحيجأَر)قْففَالْو (ِمن عنِإنْ ما واِلِهمِتمأِْكيِد ِلاحالتأِْسيِس والت ناِر  عكْرالت

حِع نرالش ا أَوديلْ زا  اُقْتديلْ زاُقْت وحقِْل نالنطٍْفوِإنْ كَانَ ِبعا وقَطْع أِْكيدك فَالثَّاِني تدبع ِتقاع و.  
ونحوه كَذَر ودع فَِإنَّ ما هو كَذَِلك أَمر ) اقِْتضاُء كَف عن ِفعٍل لَا يقُولُ كُف(النفِْسي ) النهي (النهي

جاِزم وغَيره ويحد أَيضا ِبالْقَوِل الْمقْتِضي ِلكَف إلَخ كَما يحد اللَّفِْظي كَما تقَدم وتناولَ اِلاقِْتضاُء الْ
ِبالْقَوِل الدالِّ علَى ما ذُِكر ولَا يعتبر ِفي مسمى النهِي مطْلَقًا علُو ولَا اسِتعلَاٌء علَى الْأَصح كَالْأَمِر 

)قَِضياِمووةُ الد ( لَى الْكَفع)ِةرِبالْم دقَيي ا لَمم ( ةٌ ِمنرِفيِه م فَرإذْ الس موالْي اِفرسلَا ت وحا نِبه دفَِإنْ قُي
 هتقَِضي تفَِر كَانِقيلَ(السو ( اِموةُ الدقَِضي)طْلَقًام (صِة يرِبالْم قِْييدالتِتِه وقَِضي نع ِرفُه)هتِصيغ ِردتو ( أَي

) والِْإرشاِد(} ولَا تيمموا الْخِبيثَ ِمنه تنِفقُونَ{) والْكَراهِة(} ولَا تقْربوا الزنا{نحو ) ِللتحِرِمي(لَا تفْعلْ 
}كُمؤست لَكُم دباَء إنْ تيأَش نأَلُوا عسلَا ت {)اِءعالدو (}انِزغْ قُلُوبا لَا تنبر {)ِةاِقباِن الْعيبو (} لَاو

والتقِْليِل (أَي عاِقبةُ الِْجهاِد الْحياةُ لَا الْموت } تحسبن الَِّذين قُِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه أَمواتا بلْ أَحياٌء
أَي فَهو قَِليلٌ حِقري ِبِخلَاِف ما ِعند اللَِّه } دنَّ عينيك إلَى ما متعنا ِبِه أَزواجا ِمنهمولَا تم{) واِلاحِتقَاِر

رالْب وذُ ِمنأْخقِْليلُ الْمِف التنصةُ الْمابِكتِة وِفي الْآي ودقْصالْم لَهعِتقَاِر جلَى اِلاحع رصاقْت نمِن وياِن ِبالْعه
ِمن الِْخلَاِف فَِقيلَ ) ِفي الْأَمِر(تقَدم ) وِفي الِْإرادِة والتحِرِمي ما(} لَا تعتِذروا الْيوم{) والْيأِْس(سبق قَلٍَم 



جمهور علَى أَنها حِقيقَةٌ ِفي التحِرِمي وِقيلَ لَا تدلُّ الصيغةُ علَى الطَّلَِب إلَّا إذَا أُِريد الدلَالَةُ ِبها علَيِه والْ
ِرفُهعلَا نا وِدِهمِقيلَ ِفي أَحا وِقيلَ ِفيِهمِة واهكُونُ(. ِفي الْكَري قَدو ( يهالن)اِحٍدو نع ( ظَاِهر وهو)و (

 نِر(عيخاِم الْمرا كَالْحعمٍد جدعتم (وحالَفَةَ إلَّا نخا فَقَطْ فَلَا مِدِهمأَح كرِه تلَيفَع ذَاك ذَا أَولْ هفْعلَا ت 
بينهما ) وفُرقَا كَالنعلَيِن تلْبساِن أَو تنزعاِن ولَا يفْرق(ِبِفعِلِهما فَالْمحرم جمعهما لَا ِفعلُ أَحِدِهما فَقَطْ 

لَا يمِشين أَحدكُم ِفي نعٍل { أَو نزِع إحداهما فَقَطْ فَهو منِهي عنه أَخذًا ِمن حِديِث الصِحيحيِن ِبلُبِس
عا ِمن ِجهِة الْفَرِق فَيصدق أَنهما منِهي عنهما لُبسا أَو نز} واِحدٍة ِلينِعلْهما جِميعا أَو ِليخلَعهما جِميعا

فَكُلٌّ ِمنهما منِهي عنه فَيصدق ِبالنظَِر إلَيِهما ) وجِميعا كَالزنا والسِرقَِة(بينهما ِفي ذَِلك لَا الْجمِع ِفيِه 
إلَى كُلٍّ ِمن ظَرالن قدصِإنْ كَانَ يٍد ودعتم نع يهاِحٍد أَنَّ النو نع ها أَنمِرِمي(هحِي التهن طْلَقمو (

) شرعا(أَي عدِم اِلاعِتداِد ِبالْمنِهي عنه إذَا وقَع ) وكَذَا التنِزيه ِفي الْأَظْهِر ِللْفَساِد(الْمستفَاد ِمن اللَّفِْظ 
أَي ) وِقيلَ معنى(ِلفَهِم أَهِل اللُّغِة ذَِلك ِمن مجرِد اللَّفِْظ ) وِقيلَ لُغةً (إذْ لَا يفْهم ذَِلك ِمن غَيِر الشرِع

 هادِضي فَسقْتا يلَى ملَ عمتإذَا اش هنى عهنا يمَء إنيأَنَّ الش وهى ونعثُ الْميح ا (ِمندا عِفيم
ٍة وغَيِرها ِمما لَه ثَمرةٌ كَصلَاِة النفِْل الْمطْلَِق ِفي الْأَوقَاِت الْمكْروهِة فَلَا تِصح كَما ِمن ِعباد) الْمعاملَاِت

وطِْء ِزنا تقَدم علَى التحِرِمي وكَذَا التنِزيه ِفي الصِحيِح الْمعبر عنه هنا ِفي جملَِة الشموِل ِبالْأَظْهِر وكَالْ
 بسالن ثِْبتطْلَقًا(فَلَا يلَاِزِمِه ) م ا أَوِمهوصاِئِض ولَاِة الْحفِْسِه كَصإلَى ن ا ذُِكرِفيم يهالن عجاٌء روس أَي

صلَاِة ِفي الْأَوقَاِت الْمكْروهِة كَصوِم يوِم النحِر ِللِْإعراِض ِبِه عن ِضيافَِة اللَِّه تعالَى كَما تقَدم وكَال
النهي إلَى أَمٍر داِخٍل ) إنْ رجع(أَي ِفي الْمعاملَاِت ) وِفيها. (ِلفَساِد الْأَوقَاِت اللَّاِزمِة لَها ِبِفعِلها ِفيها

 طُوِن ِمنا ِفي الْبم لَاِقيِح أَيِع الْميب نِي عها كَالنِبيِع ِفيهالْم ِمن كْنر وهِبيِع واِم الْمِعدِة ِلانقَالَ (الْأَِجن
رجع إلَى أَمٍر ) أَو(ِفيها تغِليبا لَه علَى الْخاِرِج ) ابن عبِد السلَاِم أَو اُحتِملَ رجوعه إلَى أَمٍر داِخٍل

ِمن ) ِوفَاقًا ِللْأَكْثَِر(ِدرهميِن ِلاشِتماِلِه علَى الزيادِة اللَّاِزمِة ِبالشرِط كَالنهِي عن بيِع ِدرهٍم ِب) لَاِزٍم(
 ِبِه الْعلَماِء ِفي أَنَّ النهي ِللْفَساِد ِفيما ذُِكر أَما ِفي الِْعبادِة فَِلمنافَاِة النهِي عنه ِلأَنْ يكُونَ ِعبادةً أَي مأْمورا

وهكْرلُ الْماونتِر لَا يأَلَِة الْأَمسِفي م مقَدا تلَى . كَمِكٍري عِر نغَي ِمن ِلنيلَاِل الْأَوِتدلَِة فَِلاسامعا ِفي الْمأَمو
فَظَاِهر مقَدا تا كَمِرِهما ِفي غَيأَما، وهنِي عها ِبالناِدهقَالَ ا(. فَسوامالِْإمو اِليزلْغ ( اِدِللْفَس اِزيالر) ِفي

أَي دونَ الْمعاملَاِت فَفَسادها ِبفَواِت ركٍْن أَو شرٍط عِرف ِمن خاِرٍج عن النهِي ولَا ) الِْعباداِت فَقَطْ
ِي عهِد النرجلُّوا ِبمدتِن اسلَيأَنَّ الْأَو لِّمسا نضاِرٍج أَيخ ِمن هادفَفَس مقَدا تا كَمِرهونَ غَيدا واِدهلَى فَس

ِلِإتلَاِف ماِل ) كَالْوضوِء ِبمغصوٍب(عن الْمنِهي عنه أَي غَيِر لَاِزٍم لَه ) ِلخاِرٍج(مطْلَق النهِي ) فَِإنْ كَانَ(
وضوِء أَيضا وكَالْبيِع وقْت ِنداِء الْجمعِة ِلتفِْويِتها الْحاِصِل ِبغيِر الْبيِع أَيضا الْغيِر الْحاِصِل ِبغيِر الْ

 مقَدا توِب كَمصغالْم وِه أَوكْركَاِن الْملَاِة ِفي الْمكَالصو)ِفدي لَم ( ادالْفَس أَي)الْأَكْثَِر داِء ) ِعنلَمالْع ِمن
اِرجالْخ ِقيقَِة ذَِلكِفي الْح هنع ِهينقَالَ. (ِلأَنَّ الْمو ( امالِْإم)دمأَح ( ِيهالن طْلَقم)ِفيدي ( ادالْفَس)طْلَقًام (



ِفي الص ادالْفَس ِفيدفَي اهضقْتم ِلأَنَّ ذَِلك كَانَ لَه اِرٍج أَوِلخ كُني اًء لَموس اِرِج أَيِة ِللْخذْكُورِر الْمو
كَما ِفي طَلَاِق الْحاِئِض ِللْأَمِر ِبمراجعِتها كَما تقَدم ) ولَفْظُه حِقيقَةٌ وِإنْ انتفَى الْفَساد ِلدِليٍل(ِعنده قَالَ 

فَهو كَالْعام الَِّذي خص فَِإنه حِقيقَةٌ ِفيما بِقي كَما ِلأَنه لَم ينتِقلْ عن جِميِع موِجِبِه ِمن الْكَف والْفَساِد 
أَي سواًء كَانَ ِلخاِرٍج لَم يكُن لَه ) مطْلَقًا(الْفَساد ) لَا يِفيد(مطْلَق النهِي ) أَبو حِنيفَةَ(قَالَ ) و. (سيأِْتي

غَير (كَصلَاِة الْحاِئِض وبيِع الْملَاِقيِح ) ِلعيِنِه(عنه ) نعم الْمنِهي( قَالَ ِلما سيأِْتي ِفي إفَادِتِه الصحةَ
ِضيرع هادوٍع فَفَسرشفِْي الَِّذي ) مالن نا عازجوِع مرشِر الْمِملَ ِفي غَيعتثُ اُسيِي حهِللن ضرع أَي

عتسلُ أَنْ يالْأَص هرا غَيوِع أَمرشِس الْمِجن ِمن وا هذَا ِفيمِحلِِّه هاِم مِعدِمِه ِلاندع نا عاربلَ ِفيِه إخم
وِم كَصوِم ي) ِلوصِفِه(عنه ) ثُم قَالَ والْمنِهي. (كَالزنا ِبالزاِي فَالنهي ِفيِه علَى حاِلِه وفَساده ِمن خاِرٍج

) الصحةَ(النهي ِفيِه ) يِفيد(النحِر ِللِْإعراِض ِبِه عن الضيافَِة وبيِع ِدرهٍم ِبِدرهميِن ِلاشِتماِلِه علَى الزيادِة 
نع يهِإلَّا كَانَ النوِدِه وجكَانَ وِعي إمدتسِء ييالش نع يهِلأَنَّ الن لَه ِصربى لَا تمِلك ِللْأَعا كَقَوولَغ ه

فَيِصح صوم يوِم النحِر عن نذِْرِه كَما تقَدم لَا مطْلَقًا ِلفَساِدِه ِبوصِفِه اللَّاِزِم ِبِخلَاِف الصلَاِة ِفي الْأَوقَاِت 
هنع يهطْلَقًا ِلأَنَّ النم ِصحِة فَتوهكْرةُ لَا الْماديالز ِقطَتإذَا أُس ذْكُورالْم عيالْب ِصحيو مقَدا تاِرٍج كَما ِلخ

مطْلَقًا ِلفَساِدِه ِبها وِإنْ كَانَ يِفيد ِبالْقَبِض الِْملْك الْخِبيثَ كَما تقَدم واحترز الْمصنف ِبمطْلَِق النهِي 
أَي نفْيه ) وِقيلَ إنْ نفَى عنه الْقَبولَ(ِبما يدلُّ علَى الْفَساِد أَو عدِمِه فَيعملُ ِبِه ِفي ذَِلك اتفَاقًا عن الْمقَيِد 

) ي دِليلُ الْفَساِدوِقيلَ بلْ النفْ(عن الشيِء يِفيد الصحةَ لَه ِلظُهوِر النفِْي ِفي عدِم الثَّواِب دونَ اِلاعِتداِد 
ِفي أَنه يِفيد الْفَساد أَو الصحةَ قَولَاِن ِبناًء ) ونفْي الِْإجزاِء كَنفِْي الْقَبوِل(ِلظُهوِرِه ِفي عدِم اِلاعِتداِد 

ح وِللثَّاِني علَى أَنه إسقَاطُ الْقَضاِء فَِإنَّ ما ِللْأَوِل علَى أَنَّ الِْإجزاَء الِْكفَايةُ ِفي سقُوِط الطَّلَِب وهو الراِج
ِمن ) أَولَى ِبالْفَساِد(هو ) وِقيلَ. (لَا يسِقطُه ِبأَنْ يحتاج إلَى الِْفعِل ثَاِنيا قَد يِصح كَصلَاِة فَاِقِد الطَّهوريِن

ِتدِم اِلاعدِر عادبوِل ِلتفِْي الْقَبِن نيِحيحِديثُ الصِل حاِد ِفي الْأَولَى الْفَسعِن وإلَى الذِّه هلُ {اِد ِمنقْبلَا ي
لَا تجِزئ صلَاةٌ لَا {وِفي الثَّاِني حِديثُ الدارقُطِْني وغَيِرِه } اللَّه صلَاةَ أَحِدكُم إذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ

  }.ِفيها ِبأُم الْقُرآِنيقْرأُ الرجلُ 
  

 العام
أَي يتناولُه دفْعةً خرج ِبِه النِكرةُ ِفي الِْإثْباِت مفْردةً أَو مثَناةً أَو ) يستغِرق الصاِلح لَه(لَفْظٌ      

 ما تصلُح لَه علَى سِبيِل الْبدِل لَا اِلاسِتغراِق مجموعةً أَو اسم عدٍد لَا ِمن حيثُ الْآحاد فَِإنها تتناولُ
 اِهمرِة دسمِبخ قدصتلًا وجر أَكِْرم وحٍر(نصِر حغَي ِمن ( هفَِإن ادثُ الْآحيح ِد ِمندالْع مِبِه اس جرخ

رةُ الْمثَناةُ ِمن حيثُ الْآحاد كَرجلَيِن وِمن الْعام اللَّفْظُ الْمستعملُ يستغِرقُها ِبحصٍر كَعشرٍة وِمثْلُه النِك
 دِه الْحلَيع قدصيو ِة ذَِلكِصح ِم ِمنقَدتاِجِح الْملَى الرِه عيازجم اِزِه أَوجمِقيقَِتِه وح ِه أَويِقيقَتِفي ح



قدصا يِرِه كَميِلغ لُحصاِحِد لَا يِة الْوقَِرين عم هاِحٍد ِلأَنى ونعاِد مِل ِفي أَفْرمعتسِك الْمرتشلَى الْمع 
ِفي ) تهتح(وِإنْ لَم تكُن ناِدرةً ِمن صوِر الْعام ) الناِدرِة وغَيِر الْمقْصودِة(الصورِة ) والصِحيح دخولُ(

وِقيلَ لَا نظَرا ِللْمقْصوِد ِمثَالُ الْباِدرِة الِْفيلُ ِفي حِديِث أَِبي داود . شموِل الْحكِْم لَهما نظَرا ِللْعموِم
 ناِدرةٌ والْأَصح جوازها والْمسابقَةُ علَيِه} لَا سبق إلَّا ِفي خف أَو حاِفٍر أَو نصٍل فَِإنه ذُو خف{وغَيِرِه 

 لَمعي لَمِه ولَيع قتعي نم ِفيِهمِبيِد فُلَاٍن واِء عِبِشر كَّلَهو ا لَوِة مِبالْقَِرين كردتِة وودقْصِر الْمِمثَالُ غَيِه ولَيع
 ما لَو وكَّلَه ِبِشراِء عبٍد فَاشترى من يعتق علَيِه وِإنْ قَامت ِبِه فَالصِحيح ِصحةُ الشراِء أَخذًا ِمن مسأَلَِة

  . قَِرينةٌ علَى قَصِد الناِدرِة دخلَت قَطْعا أَو قَصِد انِتفَاِء صورٍة لَم تدخلْ قَطْعا
)     و ( ِحيحالص)هأَن ( امالْع أَي)كُونُ مي اقَدازا ) جِه ملَيع قدصوٍم فَيماةُ عاِز أَدجِرنَ ِبالْمقْتِبأَنْ ي

ذُِكر كَعكِْسِه الْمعبِر ِبِه أَيضا نحو جاَءِني الْأُسود الرماةُ إلَّا زيدا وِقيلَ لَا يكُونُ الْعام مجازا فَلَا يكُونُ 
لْمجاز ثَبت علَى ِخلَاِف الْأَصِل ِللْحاجِة إلَيِه وِهي تندِفع ِفي الْمقْتِرِن ِبأَداِة عموٍم الْمجاز عاما ِلأَنَّ ا

مجاز لَا ِببعِض الْأَفْراِد فَلَا يراد ِبِه جِميعها لَا ِبقَِرينٍة كَما ِفي الِْمثَاِل الساِبِق ِمن اِلاسِتثْناِء وهذَا أَي إنَّ الْ
 ِويا رِه ملَيا عاِنيِة باِفِعيِض الشعب نع قَلُوهن مهى وضقْتِة كَالْمِفينِض الْحعب نع فنصالْم قَلَهن معلَا {ي

ك أَي مِكيلُ الصاِع ِبمِكيِل الصاعيِن أَي ما يِحلُّ ذَِل} تِبيعوا الدرهم ِبالدرهميِن ولَا الصاع ِبالصاعيِن
حيثُ قَالَ الْمراد بعض الْمِكيِل ِلما تقَدم وهو الْمطْعوم ِلما ثَبت ِمن أَنَّ ِعلَّةَ الربا ِعندنا ِفي غَيِر 

هوممع صخِل يلَى الْأَوعو مِة الطُّعالِْفضِب وِة ِبِه ِفي الذَّهِفينالْح لُّقعقُطُ تسِم فَيةَ الطُّعِعلِّي تا أَثْبِبم 
كُنا نرزق تمر الْجمِع فَكُنا {الربا ِفي الْجص ونحِوِه والْحِديثُ ِفي مسِلٍم عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري قَالَ 

 ذَِلك رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَقَالَ لَا صاعي تمٍر ِبصاٍع ولَا صاعي نِبيع صاعيِن ِبصاٍع فَبلَغَ
  }ِحنطٍَة ِبصاٍع ولَا ِدرهما ِبِدرهميِن

 )    هأَن ِحيحالصو ( وممالْع أَي)اِرِض الْأَلْفَاِظوع ِمن ( اِنيعونَ الْمد) َاِنيِقيلعالْمِقيقَةٌ ) وا حضأَي
فَكَما يصدق لَفْظٌ عام يصدق معنى عام حِقيقَةً ِذهِنيا كَانَ كَمعنى الِْإنساِن أَو خاِرِجيا كَمعنى الْمطَِر 

وعم الْمطَر والِْخصب فَالْعموم شمولُ أَمٍر والْخصِب ِلما شاع ِمن نحِو الِْإنساِن يعم الرجلَ والْمرأَةَ 
حِقيقَةً ِلوجوِد الشموِل ِلمتعدٍد ِفيِه ِبِخلَاِف ) ِفي الذِّهِني(أَي ِبعروِض الْعموِم ) وِقيلَ ِبِه. (ِلمتعدٍد

لِّ غَيحثَلًا ِفي مم بالِْخصو طَرالْمو اِرِجيلَى الْخعو اِزيجوِم ِفيِه ممالُ الْعمِتعفَاس رلٍّ آخحا ِفي مِرِهم
) ويقَالُ(الْأَوِل اسِتعمالُه ِفي الذِّهِني مجاِزي أَيضا وعلَى الْآخريِن الْحد الساِبق ِللْعام ِمن اللَّفِْظ 

وخاص تفِْرقَةً بين الدالِّ والْمدلُوِل وخص الْمعنى ِبأَفْعِل ) وِللَّفِْظ عام(خص وأَ) ِللْمعنى أَعم(اصِطلَاحا 
عقَالُ ِلمفَي اصخو مقَدا تِمم ِلما عكَم امى عنعقُولُ ِفي الْمي نم مهِمناللَّفِْظ و ِمن مأَه هفِْضيِل ِلأَنى التن

 اصالْخو صالْأَخ ِركتو اصِللَفِْظِه خو صأَخو اصخ ديى زنعالْمو امِللَفِْظِه عو مأَعو امع ِرِكنيشالْم
  .ِشقَّي ما ِقيلَ ِليظْهر الْمراداكِْتفَاًء ِبِذكِْر مقَاِبِلِهما ولَم يترك وِللَفِْظ عام الْمعلُوم ِمما قَدمه ِحكَايةً ِل



)     لُولُهدمو ( ِهلَيع كْمثُ الْحيح ِكيِب ِمنرِفي الت امالْع أَي) ٍدلَى كُلِّ فَرِفيِه ع كُومحم ةً أَيكُلِّي
 نحو جاَء عِبيِدي وما خالَفُوا فَأَكِْرمهم ولَا تِهنهم نفْيا أَو نهيا) أَو سلْبا(خبرا أَو أَمرا ) مطَابقَةً إثْباتا

ِلأَنه ِفي قُوِة قَضايا ِبعدِد أَفْراِدِه أَي جاَء فُلَانٌ وجاَء فُلَانٌ وهكَذَا ِفيما تقَدم إلَخ وكُلٌّ ِمنها محكُوم ِفيِه 
ِه ملَيالٌّ عِدِه دلَى فَرقَةً عطَابِه ملَيالٌّ عد دٍد فَرلَى كُلِّ فَرِفيِه ع كُومحا مِتهِفي قُو وا هقَةً فَملَا كُلٌّ(طَاب (

أَي لَا محكُوم ِفيِه علَى مجموِع الْأَفْراِد ِمن حيثُ هو مجموع نحو كُلُّ رجٍل ِفي الْبلَِد يحِملُ 
عِظيمةَ أَي مجموعهم وِإلَّا لَتعذَّر اِلاسِتدلَالُ ِفي النهِي علَى كُلِّ فَرٍد ِلأَنَّ نهي الْمجموِع الصخرةَ الْ

} ِتي حرم اللَّهولَا تقْتلُوا النفْس الَّ{يمتثَلُ ِبانِتهاِء بعِضِهم ولَم تزلْ الْعلَماُء يستِدلُّونَ علَيِه كَما ِفي 
أَي ولَا محكُوم ِفيِه علَى الْماِهيِة ِمن حيثُ ِهي أَي ِمن غَيِر نظٍَر إلَى الْأَفْراِد نحو ) ولَا كُلِّي(ونحِوِه 

ا يا مكَِثريا وِقيقَِتهح لُ ِمنأَفْض هِقيقَتح أَِة أَيرالْم ِمن ريلُ خجاِدِه ِلأَنَّ الرأَفْر ضعا باِدهأَفْر ضعلُ بفْض
  . النظَر ِفي الْعام إلَى الْأَفْراِد

)     هلَالَتدو ( امالْع أَي)ىنعِل الْملَى أَصع ( وا هِن ِفيمياِلاثْن الثَّلَاثَِة أَوٍع، ومج رغَي وا هاِحِد ِفيمالْو ِمن
 عمج)اِفِعيالش نع وهةٌ وقَطِْعي ( هنع اللَّه ِضير)ِةاِفِعيالش نع وهةٌ ويوِصِه ظَنصٍد ِبخلَى كُلِّ فَرعو (

) يِة قَطِْعيةٌوعن الْحنِف. (ِلاحِتماِلِه ِللتخِصيِص وِإنْ لَم يظْهر مخصص ِلكَثْرِة التخِصيِص ِفي الْعموماِت
 ِر ذَِلكغَي أَو اصِفي الْخ وزجت أَو امِصيٍص ِفي الْعخت ِمن ِخلَافُه رظْهى يتا حقَطْع ى اللَّفِْظ لَهنعوِم مِللُز

 قَام دِليلٌ علَى انِتفَاِء التخِصيِص فَيمتِنع التخِصيص ِبخبِر الْواِحِد وِبالِْقياِس علَى هذَا دونَ الْأَوِل وِإنْ
كَانت دلَالَته قَطِْعيةً } ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض} {واَللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم{كَالْعقِْل ِفي 

ِلأَنها لَا ِغنى ِللْأَشخاِص عنها ) أَزِمنِة والِْبقَاِعوعموم الْأَشخاِص يستلِْزم عموم الْأَحواِل والْ. (اتفَاقًا
أَي علَى أَي حاٍل كَانَ وِفي أَي } الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة{فَقَولُه تعالَى 

صحالْم هِمن صخكَاٍن كَانَ وماٍن ومز لَى أَيع كُمكُلٌّ ِمن هبقْرلَا ي ا أَينوا الزبقْرلَا تو لُهقَوو مجرفَي ن
 لُهقَوكَاٍن كَانَ وماٍن ومز ِفي أَياٍل كَانَ وح}ِرِكنيشلُوا الْماٍل كَانَ } فَاقْتح لَى أَيِرٍك عشكُلَّ م أَي

) الشيخ الِْإمام(أَي علَى اِلاسِتلْزاِم ) وعلَيِه(اٍن كَانَ وخص ِمنه الْبعض كَأَهِل الذِّمِة وِفي أَي زماٍن ومكَ
نِتفَاِء واِلد الْمصنِف كَالِْإماِم الراِزي وقَالَ الْقَراِفي وغَيره الْعام ِفي الْأَشخاِص مطْلَق ِفي الْمذْكُوراِت ِلا

  ِصيغِة الْعموِم ِفيها فَما خص ِبِه الْعام علَى الْأَوِل مبين الْمراد ِبما أُطِْلق ِفيِه علَى هذَا 
ِتيك واَلَِّتي نحو أَكِْرم الَِّذي يأْ) واَلَِّذي واَلَِّتي(وقَد تقَدمت ) وكُلٌّ(ِفي ِصيِغ الْعموِم ) مسأَلَةٌ     (

الشرِطيتاِن واالستفهاميتان واملوصولتان وتقَدمتا وأَطْلَقَهما ) وأَي وما(تأِْتيك أَي ِلكُلَّ آِت وآِتيٍة لَك 
 ِر ذَِلكوِم ِفي غَيمِتفَاِء الْعى(ِللِْعلِْم ِبانتمةٌ) وِطيرش ةٌ أَواِميِتفْهاِن اسمِللزوحى، ِجئْتِني :  نتِجئِْني مى تتم

ِللْمكَاِن شرِطيتيِن، نحو أَين أَو حيثُما كُنت آِتك وتِزيد أَين ِباِلاسِتفْهاِم، نحو ) وأَين وحيثُما(أَكْرمتك 
وقَد تقَدمت . ستفهامية والشرِطيِة والْموصولَِةكَجمِع الَِّذي واَلَِّتي وكَمن اال) ونحوها(أَين كُنت 



 ِمن وممِرفٍَة فَالْععإلَى م افضا تما إنها ِبأَنِفيه فنصالْم ظَرناُءوا وِم جِميِع الْقَوج وحِميٍع، نجو
وقَولُه كَالِْإسنِوي أَنَّ أَيا ومن . كَتبها عِقب كُلٍّ هناالْمضاِف إلَيِه وِلذَِلك شطَب علَيها بعد أَنْ 

الْموصولَتيِن لَا يعماِن، ِمثْلُ مررت ِبأَيِهم قَام ومررت ِبمن قَام أَي ِباَلَِّذي قَام صِحيح ِفي هذَا التمِثيِل 
) وِقيلَ ِللْخصوِص(ِلتبادِرِه إلَى الذِّهِن ) ِللْعموِم حِقيقَةً(ِرينةُ الْخصوِص لَا مطْلَقًا ونحِوِه ِمما قَامت ِفيِه قَ

لَ وِقي(حِقيقَةً أَي ِللْواِحِد ِفي غَيِر الْجمِع والثَّلَاثَِة أَو اِلاثْنيِن ِفي الْجمِع ِلأَنه الْمتيقَّن والْعموِم مجازا 
وِقيلَ (بين الْعموِم والْخصوِص ِلأَنها تستعملُ ِلكُلٍّ ِمنهما والْأَصلُ ِفي اِلاسِتعماِل الْحِقيقَةُ ) مشتركَةٌ
، )معرف ِباللَّاِموالْجمع الْ(أَي لَا يدرى أَِهي حِقيقَةٌ ِفي الْعموِم أَم ِفي الْخصوِص أَم ِفيِهما ) ِبالْوقِْف
 وحونَ{نِمنؤالْم أَفْلَح قَد {)افَِةالِْإض أَو( وحن ،}لَاِدكُمِفي أَو اللَّه وِصيكُمي {) قَّقحتي ا لَموِم ممِللْع
دهع ( ِنِرِه إلَى الذِّهادبِلت)اِشٍمِخلَافًا ِلأَِبي ه (هنع وممفِْيِه الْعِفي ن) طْلَقًااِدق ) مِس الصِللِْجن هدِعن وفَه

ِلأَنه الْمتيقَّن ما لَم تقُم قَِرينةٌ علَى الْعموِم ; تزوجت النساَء، وملَكْت الْعِبيد : ِببعِض الْأَفْراِد كَما ِفي
فَهو ِعنده ) إذَا احتملَ معهودا(ِفي نفِْيِه الْعموم عنه ) ِنِلِإماِم الْحرمي(ِخلَافًا ) و(كَما ِفي الْآيتيِن 

ِباحِتماِل الْعهِد متردد بينه وبين الْعموِم حتى تقُوم قَِرينةٌ أَما إذَا تحقَّق عهد صِرف إلَيِه جزما وعلَى 
 جموع والْأَكْثَر آحاد ِفي الِْإثْباِت وغَيِرِه وعلَيِه أَِئمةُ التفِْسِري ِفي اسِتعماِل الْقُرآِن أَفْراده: الْعموِم ِقيلَ

 وحن} :ِسِننيحالْم ِحبي اَللَّهو { ِسٍنحكُلَّ م ِثيبي أَي} :الْكَاِفِرين ِحبلَا ي إنَّ اللَّه {مها ِمنكُل أَي 
 مهاِقبعِبأَنْ ي} :كَذِِّبنيالْم ِطعاَء } فَلَا تج وحن هاِحِد ِمناِء الْوِتثْنةُ اسِصح هديؤيو مهاِحٍد ِمنكُلَّ و أَي

لَّا أَنْ يكُونَ منقَِطعا نعم الرجالُ إلَّا زيدا، ولَو كَانَ معناه جاَء كُلُّ جمٍع ِمن جموِع الرجاِل لَم يِصح إ
قَد تقُوم قَِرينةٌ علَى إرادِة الْمجموِع نحو ِرجالُ الْبلَِد يحِملُونَ الصخرةَ الْعِظيمةَ أَي مجموعهم والْأَولُ 

  . هايقُولُ قَامت قَِرينةُ الْآحاِد ِفي الْآياِت الْمذْكُوراِت ونحِو
أَي ِمثْلُ الْجمِع الْمعرِف ِبها ِفي أَنه ِللْعموِم ما لَم يتحقَّق عهد ) ِمثْلُه(ِباللَّاِم ) والْمفْرد الْمحلَّى     (

 وحِن، نِرِه إلَى الذِّهادبِلت}عيالْب لَّ اللَّهأَحالْ} و هِمن صخٍع ويكُلَّ ب ا ِخلَافًا أَيبكَالر اِم (فَاِسدِللِْإم
اِزيالر ( هنع وممفِْيِه الْعِفي ن)طْلَقًام ( بت الثَّوا ِفي لَِبساِد كَمِض الْأَفْرعاِدِق ِببِس الصِللِْجن هدِعن وفَه

إنَّ الِْإنسانَ لَِفي خسٍر إلَّا الَِّذين {علَى الْعموِم كَما ِفي وشِربت الْماَء ِلأَنه الْمتيقَّن ما لَم تقُم قَِرينةٌ 
كَالْماِء ) إذَا لَم يكُن واِحده ِبالتاِء(ِفي نفِْيِهما الْعموم عنه ) ِلِإماِم الْحرميِن والْغزاِلي(ِخلَافًا ) و(} آمنوا

)يمت أَو اِليزالْغ ادزز ( هاِحدو)ِةدحاِدِق ) ِبالْوِس الصِللِْجن ِفي ذَِلك وفَه اِحدلٌ وجقَالُ رِل إذْ يجكَالر
ِبالْبعِض، نحو شِربت الْماَء ورأَيت الرجلَ ما لَم تقُم قَِرينةٌ علَى الْعموِم، نحو الدينار خير ِمن الدرهِم 

ي كُلُّ ِديناٍر خير ِمن كُلِّ ِدرهٍم وكَانَ ينبِغي أَنْ يقُولَ وتميز ِبالْواِو بدلٌ أَو ِليكُونَ قَيدا ِفيما قَبلَه فَِإنَّ أَ
ا يعم وِإلَى ما لَا يتميز ِبها كَالذَّهِب الْغزاِلي قَسم ما لَيس واِحده ِبالتاِء إلَى ما يتميز واِحده ِبالْوحدِة فَلَ
الذَّهب ِبالذَّهِب ِربا إلَّا هاَء وهاَء {فَيعم كَالْمتميِز واِحده ِبالتاِء كَالتمِر كَما ِفي حِديِث الصِحيحيِن 



ِعريالشاَء وهاَء وا إلَّا هِرب رِبالْب رالْباَءوهاَء وا إلَّا هِر ِربمِبالت رمالتاَء وهاَء وا إلَّا هِعِري ِربكَانَ }  ِبالشو
 قَّقحا إذَا تأَم اِليزالْغ ها ذَكَرِة مدحِبالْو هاِحدو زيمتا يثِّلْ إلَّا ِبممي ثُ لَميح ِن ِمنيمراِم الْحإم ادرم

ِفي ع فنصالْم ا قَالَهِحيِح كَملَى الصوِم عمِرفٍَة ِللْععإلَى م افضالْم دفْرالْما ومزِه جإلَي ِرفص ده
 وحن دهع قَّقحتي ا لَمِني معِر يصتخِح الْمرِرِه{شأَم ناِلفُونَ عخي الَِّذين ذَرحكُلِّ } فَلْي ٍر ِللَِّه أَيأَم

ِبأَنْ تدلَّ علَيِه ِبالْمطَابقَِة كَما تقَدم ) والنِكرةُ ِفي ِسياِق النفِْي ِللْعموِم وضعا. (وخص ِمنه أَمر الندِب
واِلد الْمصنِف )  الشيخ الِْإماموِقيلَ لُزوما وعلَيِه(ِمن أَنَّ الْحكْم ِفي الْعام علَى كُلِّ فَرٍد مطَابقَةٌ 

كَالْحنِفيِة نظَرا إلَى أَنَّ النفْي أَولًا ِللْماِهيِة ويلْزمه نفْي كُلِّ فَرٍد فَيؤثِّر التخِصيص ِبالنيِة علَى الْأَوِل دونَ 
نحو ما ِفي الداِر رجلٌ ) وظَاِهرا إنْ لَم تبِن( نحو لَا رجلَ ِفي الداِر )نصا إنْ بنيت علَى الْفَتِح. (الثَّاِني

فَيحتِملُ نفْي الْواِحِد فَقَطْ ولَو ِزيد ِفيها ِمن كَانت نصا أَيضا كَما تقَدم ِفي الْحروِف أَنَّ ِمن تأِْتي 
 إمام الْحرميِن والنِكرةُ ِفي ِسياِق الشرِط ِللْعموِم نحو من يأِْتِني ِبماٍل أُجاِزِه فَلَا ِلتنِصيِص الْعموِم قَالَ

لشموِل يختص ِبما قَالَ الْمصنف مراده الْعموم الْبدِلي لَا الشموِلي أَي ِبقَِرينِة الِْمثَاِل أَقُولُ وقَد تكُونُ ِل
 وحن}هك فَأَِجرارجتاس ِرِكنيشالْم ِمن دِإنْ أَحو {مهاِحٍد ِمنكُلُّ و أَي .  
أَي مفْهوِم الْموافَقَِة ِبِقسميِه الْأَولَى والْمساِوي علَى قَوٍل تقَدم ) وقَد يعمم اللَّفْظُ عرفًا كَالْفَحوى     (
حن و}ا أُفمقُلْ لَهى} {فَلَا تامتالَ الْيوأْكُلُونَ أَمي ِرِمي } إنَّ الَِّذينحإلَى ت فرا الْعقِْلِهملَ نةُ قَبالْآي

تقَدم أَنه ِللْأُولَى جِميِع الِْإيذَاَءاِت والِْإتلَافَاِت وِإطْلَاق الْفَحوى علَى مفْهوِم الْموافَقَِة ِبِقسميِه ِخلَاف ما 
 اِويضيِه الْبلَيى عشا ما كَمضأَي ِحيحص هِمن)كُماتهأُم كُملَيع تمرحِن ) ويِرِمي الْعحت ِمن فرالْع قَلَهن

الْو اِء ِمنسالن ِة ِمنودقْصاِت الْماعتِتمِميِع اِلاسِرِمي جحلٌ إلَى تمجم هلٌ إنأِْتي قَويساِتِه ومقَدمطِْء و) أَو
فَِإنه يِفيد علَيِه الْوصف ِللْحكِْم كَما سيأِْتي ِفي الِْقياِس فَيِفيد ) عقْلًا كَترِتيِب الْحكِْم علَى الْوصِف

إذَا لَم تجعلْ اللَّام (دت الِْعلَّةُ وِجد الْمعلُولُ ِمثَالُه أُكِْرم الْعاِلم الْعموم ِبالْعقِْل علَى معنى أَنه كُلَّما وِج
دهلَا عوِم ومِفيِه ِللْع ( ذْكُورا الْمدا علَى أَنَّ ملَالَةَ اللَّفِْظ عأَنَّ د مقَدٍل تلَى قَوالَفَِة عخوِم الْمفْهكَمو

ِه ِبالْمعنى الْمعبِر عنه هنا ِبالْعقِْل وهو أَنه لَو لَم ينِف الْمذْكُور الْحكْم عما عداه لَم يكُن ِبِخلَاِف حكِْم
لَاف ِفي والِْخ(أَي ِبِخلَاِف مطِْل غَيِرِه } مطْلُ الْغِني ظُلْم{ِلِذكِْرِه فَاِئدةٌ كَما ِفي حِديِث الصِحيحيِن 

هأَن ( طْلَقًام ومفْهالْم أَي)لَفِْظي لَه ومملَا ) لَا ع ا أَوامى عمسلْ يه ِة أَيِميسالت إلَى اللَّفِْظ أَو اِئدع أَي
 وأَما ِمن ِجهِة الْمعنى فَهو شاِملٌ ِبناًء علَى أَنَّ الْعموم ِمن عواِرِض الْأَلْفَاِظ والْمعاِني أَو الْأَلْفَاِظ فَقَطْ

ِفي أَنَّ (الِْخلَاف ) و(ِلجِميِع صوِر ما عدا الْمذْكُور ِبما تقَدم ِمن عرٍف وِإنْ صار ِبِه منطُوقًا أَو عقٍْل 
حبِفي م مقَدقِْل تالَفَةَ ِبالْعخالْمِف ورى ِبالْعووِمالْفَحفْهِث الْم ( لَوٍل ولَى قَوِن علَى أَنَّ الِْمثَالَيذَا عِبه هبن

 حضأَوو رصكَانَ أَخ ا قُلْتٍل كَملَى قَوا عذَا ِفيِهملَ هداُء(قَالَ بِتثْنوِم اِلاسمالْع اريِمعو ( حا صفَكُلُّ م
ا لَا حِمم هاُء ِمنِتثْنِف اِلاسرعِع الْممالْج اُء ِمنِتثْناِلاس حص قَدى وثْنتسِلِه ِللْماونوِم تِللُز امع وِفيِه فَه رص



 ِمنها قَِرينةً وغَيِرِه ِمما تقَدم ِمن الصيِغ نحو جاَء الرجالُ إلَّا زيدا ومن نفَى الْعموم ِفيها يجعلُ اِلاسِتثْناَء
 قَام وحِبِه ن صصختا يِفيم معفَي صصخكَِّر إلَّا أَنْ تنِع الْممالْج اُء ِمنِتثْناِلاس ِصحي لَموِم وملَى الْعع

 ويِصح جاَء ِرجالٌ إلَّا زيد ِبالرفِْع ِرجالٌ كَانوا ِفي داِرك إلَّا زيدا ِمنهم كَما نقَلَه الْمصنف عن النحاِة
  }لَو كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ إلَّا اللَّه لَفَسدتا{علَى أَنَّ إلَّا ِصفَةٌ ِبمعنى غَيِر كَما ِفي 

)     كَّرنالْم عمأَنَّ الْج حالْأَصو ( ٍديِلز ِبيداَء عج وحاِت نِفي الِْإثْب)َلامِبع سِع ) يملَى أَقَلِّ الْجلُ عمحفَي
ثَلَاثَةً أَو اثْنيِن ِلأَنه الْمحقَّق وِقيلَ إنه عام ِلأَنه كَما يصدق ِبما ذُِكر يصدق ِبجِميِع الْأَفْراِد وِبما بينهما 

تسياِد وِميِع الْأَفْرلَى جلُ عمحلَى فَيالًا فَعت ِرجأَيا ِفي ركَم اِنعم عنمي ا لَمِط موذًا ِبالْأَحأَخ هى ِمنثْن
وهو الْقَولُ ) ثَلَاثَةٌ لَا اثْناِن(كَِرجاٍل ومسِلِمني ) أَنَّ أَقَلَّ مسمى الْجمِع(الْأَصح ) و. (أَقَلِّ الْجمِع قَطْعا

. أَي عاِئشةُ وحفْصةُ ولَيس لَهما إلَّا قَلْباِن} إنْ تتوبا إلَى اللَِّه فَقَد صغت قُلُوبكُما{وى أَِدلَِّتِه الْآخر وأَقْ
لَى الْمجاِز ِفي وأُِجيب ِبأَنَّ ذَِلك ونحوه مجاز ِلتبادِر الزاِئِد علَى اِلاثْنيِن دونهما إلَى الذِّهِن والداِعي إ

الْآيِة كَراهةُ الْجمِع بين تثِْنيتيِن ِفي الْمضاِف ومتضمِنِه وهما كَالشيِء الْواِحِد ِبِخلَاِف نحِو جاَء 
الْأَصٍد ويِلز اِهمرى ِبدصأَو أَو أَقَر ا لَولَى الِْخلَاِف مِني عبنيا واكُمدبثَّلُوا عا مم ثَلَاثَةً لَِكن ِحقتسي هأَن ح

ِبِه ِمن جمِع الْكَثْرِة مخاِلف ِلِإطْباِق النحاِة علَى أَنَّ أَقَلَّه أَحد عشر فَِلذَِلك قَالَ الْمصنف الِْخلَاف ِفي 
م علَى ثَلَاثٍَة كَما قَالَ الصِفي الِْهنِدي الِْخلَاف ِفي عموِم جمِع الِْقلَِّة وشاع ِفي الْعرِف إطْلَاق دراِه

ِلاسِتعماِلِه ) يصدق علَى الْواِحِد مجازا(أَي الْجمع ) أَنه(الْأَصح ) و(الْجمِع الْمنكَِّر ِفي جمِع الْكَثْرِة 
رِل ِلامجِل الرقَو وحِة ِفيِه، ناهِع ِفي كَرمالْجاِحِد واِء الْوِتواِل ِلاسجِللر ِجنيربتٍل أَتجِلر تجربت قَدأَِتِه و

تزرب ناِبِه ِلأَنَّ ملَى بذَا الِْمثَاِل عِفي ه عمالْجلْ ِفيِه ومعتسي لَمِه ولَيع قدصِقيلَ لَا يو ِج لَهربٍل التجِلر 
إذَا لَم يعاِرضه (ِبأَنْ ِسيق ِلأَحِدِهما ) تعِميم الْعام ِبمعنى الْمدِح والذَّم(الْأَصح ) و. (تبرز ِلغيِرِه عادةً

رآخ اما) ع هضارفَِإنْ ع هِميمعاِفي تنلَا ي لَه ا ِسيقإذْ م ِلذَِلك قسي ا لَمِفيم معي لَم ذْكُورالْم املْع
كَغيِرِه وينظَر ) وثَاِلثُها يعم مطْلَقًا(عوِرض ِفيِه جمعا بينهما وِقيلَ لَا يعم مطْلَقًا ِلأَنه لَم يسق ِللتعِميِم 

لَا مو ِح، ِمثَالُهجرِة إلَى الْمضارعالْم دِعن اِرضِحيٍم{علَِفي ج ارِإنَّ الْفُجِعيٍم ولَِفي ن اررإنَّ الْأَب { عمو
فَِإنه وقَد ِسيق } واَلَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ إلَّا علَى أَزواِجِهم أَو ما ملَكَت أَيمانهم{الْمعاِرِض 

فَِإنه } وأَنْ تجمعوا بين الْأُختيِن{أُختيِن ِبِملِْك الْيِمِني جمعا وعارضه ِفي ذَِلك ِللْمدِح يعم ِبظَاِهِرِه الْ
 لَه لُهاونت دري ِبأَنْ لَم ِر ذَِلكلَى غَيلُ عِملَ الْأَوِمِني فَحا ِبِملِْك الْيِعِهمماِملٌ ِلجِح شدِللْم قسي لَمو أَو

مرحم هِه ِبأَنلَيالثَّاِني ع حجرو أُِريد) .و ( حالْأَص)َونوتسلَا ي وحن ِميمعالَى ) تعله تقَو كَانَ {ِمن نأَفَم
فَهو ِلنفِْي جِميِع } لَا يستِوي أَصحاب الناِر وأَصحاب الْجنِة} {مؤِمنا كَمن كَانَ فَاِسقًا لَا يستوونَ

وجوِه اِلاسِتواِء الْممِكِن نفْيها ِلتضمِن الِْفعِل الْمنِفي ِلمصدٍر منكٍَّر وِقيلَ لَا يعم نظَرا إلَى أَنَّ اِلاسِتواَء 



ِميِم يعلَى التعوِه وجِض الْوعب ِمن اكِتراِلاش وه ِفينالْم قْدِلي علَا ي ِة الْأُولَى أَنَّ الْفَاِسقالْآي ِمن فَادتس
  .  النكَاِح وِمن الثَّاِنيِة أَنَّ الْمسِلم لَا يقْتلُ ِبالذِّمي وخالَف ِفي الْمسأَلَتيِن الْحنِفيةُ

)     و ( وحن ِميمعت حالْأَص)لَا أَكَلْت (قَو فِْي ِمنأْكُولَاِت ِبنِميِع الْمفِْي جِلن واَللَِّه لَا أَكَلْت فَهِلك و
فَزوجِتي طَاِلق مثَلًا فَهو ِللْمنِع ِمن جِميِع ) ِقيلَ وِإنْ أَكَلْت(جِميِع أَفْراِد الْأَكِْل الْمتضمِن الْمتعلِِّق ِبها 

ِصيصخت ِصحأْكُولَاِت فَيالْم ِميمعِنيفَةَ لَا تو حقَالَ أَبِتِه وادِفي إر قدصيِة ويِن ِبالنيأَلَتسا ِفي الْمِضهعب 
جِميِع ِفيِهما فَلَا يِصح التخِصيص ِبالنيِة ِلأَنَّ النفْي والْمنع ِلحِقيقَِة الْأَكِْل وِإنْ لَِزم ِمنه النفْي والْمنع ِل

الْمأْكُولَاِت حتى يحنثَ ِبواِحٍد ِمنها اتفَاقًا وِإنما عبر الْمصنف ِفي الثَّاِنيِة ِبِقيِل علَى ِخلَاِف تسِويِة ابِن 
راِق الشِة ِفي ِسيِكرالن وممأَنَّ ع ِمن ها فَِهما ِلممهنيِرِه بغَياِجِب والْح سلَيو هنع مقَدا تكَم ِليدِط ب

ِبكَسِر الضاِد وهو ما لَا يستِقيم ِمن ) لَا الْمقْتِضي(الْأَمر كَما فُِهم داِئما ِلما تقَدم ِمن مِجيِئها ِللشموِل 
فَتِح الضاِد فَِإنه لَا يعم جِميعا ِلانِدفَاِع الضرورِة ِبأَحِدها الْكَلَاِم إلَّا ِبتقِْديِر أَحِد أُموٍر يسمى مقْتضى ِب

ويكُونُ مجملًا بينها يتعين ِبالْقَِرينِة وِقيلَ يعمها حذَرا ِمن الِْإجماِل وِمثَالُه حِديثُ مسنِد أَِخي عاِصٍم 
ِث الْمحبِل الْآِتي ِفي ممانُ{جيسالنطَأُ وِتي الْخأُم نع ِفعقِْديِر } روِن تِبد الْكَلَام ِقيمتسا لَا يقُوِعِهمفَِلو

هِميعج رقَدِقيلَ يِمثِْلِه و فًا ِمنرا عِمهذَةَ ِلفَهاخؤا الْمنرفَقَد ِو ذَِلكحن اِن أَومالض ذَِة أَواخؤاالْم .
)املَى الْعع طْفالْعطُوِف ) وعكَِة الْمارشوِب مجِضيِه ِلوقْتِقيلَ يطُوِف وعِفي الْم وممِضي الْعقْتلَا ي هفَِإن

تلُ مسِلم ِبكَاِفٍر ولَا لَا يقْ{علَيِه ِفي الْحكِْم وِصفَِتِه قُلْنا ِفي الصفَِة ممنوع ِمثَالُه حِديثُ أَِبي داود وغَيِرِه 
ِقيلَ يعِني ِبكَاِفٍر وخص ِمنه غَير الْحرِبي ِبالِْإجماِع قُلْنا لَا حاجةَ إلَى ذَِلك بلْ } ذُو عهٍد ِفي عهِدِه

ِبيرِبح رقَدي) .تثْبلُ الْمالِْفعو ( َوِن كَانِبد)ِف عمجكَانَ ي وحنفَِروي الس ( معكَاِن فَلَا ينَ برا اقْتِمم
 اهوِة رباِخلَ الْكَعلَّى دص لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِديثُ ِبلَاٍل أَنَّ النِل حا ِمثَالُ الْأَوهمعِقيلَ يو هامأَقْس

} ِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم كَانَ يجمع بين الصلَاتيِن ِفي السفَِرأَنَّ الن{والثَّاِني حِديثُ أَنٍس . الشيخاِن
 اللَّفْظُ ِبأَكْثَر دهشأِْخِري إذْ لَا يالتقِْدِمي والت عملَا الثَّاِني جفْلَ والنو ضلُ الْفَرالْأَو معفَلَا ي اِريخالْب اهور

ِفي ِمن اِحدالْو عمالْجفْلًا ونا وضِة فَراِحدلَاِة الْوالص قُوعِحيلُ وتسياِحٍد وٍع ومجٍة واِحدلَاٍة وص 
 كَانَ مع الْوقْتيِن وِقيلَ يعماِن ما ذُِكر حكْما ِلِصدِقِهما ِبكُلٍّ ِمن ِقسمي الصلَاِة والْجمِع وقَد تستعملُ

 لَامالسلَاةُ وِه الصلَياِعيلَ عمِة إسالَى ِفي ِقصعله تا ِفي قَواِر كَمكْراِرِع ِللتضالْم} لَهأَه رأْمكَانَ يو
فَِإنه لَا ) لَا الْمعلَّق ِبِعلٍَّةو(وقَولُهم كَانَ حاِتم يكِْرم الضيف وعلَى ذَِلك جرى الْعرف } ِبالصلَاِة والزكَاِة

وِقيلَ يعمه لَفْظًا ِمثَالُه أَنْ يقُولَ الشاِرع ) ِقياسا(يعمه ) لَفْظًا لَِكن(يعم كُلَّ محلٍّ وِجدت ِفيِه الِْعلَّةُ 
ظًا وِقيلَ يعمه ِلِذكِْر الِْعلَِّة فَكَأَنه قَالَ حرمت الْمسِكر حرمت الْخمر ِلِإسكَاِرها فَلَا يعم كُلَّ مسِكٍر لَفْ

)اِعِمي ذَِلكِخلَافًا ِلز (مقَدا تكَم هدعا بمِضي وقْتوِم ِفي الْممالْع أَي .  



)     و ( حالْأَص)اِلِتفْصاِلاس كرأَنَّ ت ( اِلِة الْحِفي ِحكَاي)وِميمِزلَةَ الْعنِزلُ ما ِفي ) نقَاِل كَمِفي الْم
} فَاِرقا وعبأَر ِسكٍة أَموِر ِنسشلَى عع لَمأَس قَدو ةَ الثَّقَِفيلَمِن سلَانَ بيِلغ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِلِه صقَو

نهاِئرفَِإ} س هرغَيو اِفِعيالش اهوا  ربترم ا أَوعم نهجوزلْ تفِْصلْ هتسي لَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص هن
فَلَولَا أَنَّ الْحكْم يعم الْحالَيِن لَما أُطِْلق الْكَلَام ِلامِتناِع الِْإطْلَاِق ِفي موِضِع التفِْصيِل الْمحتاِج إلَيِه وِقيلَ 

ا ينِزلُ منِزلَةَ الْعموِم بلْ يكُونُ الْكَلَام مجملًا وسيأِْتي تأِْويلُ الْحنِفيِة أَمِسك ِبابتِدئ ِنكَاح أَربٍع ِمنهن لَ
يا {و } يا أَيها النِبي اتِق اللَّه {أَنَّ نحو(الْأَصح ) و(ِفي الْمِعيِة واستِمر علَى الْأَربِع الْأُوِل ِفي الترِتيِب 

ِمن حيثُ الْحكْم ِلاخِتصاِص الصيغِة ِبِه وِقيلَ يتناولُهم ِلأَنَّ أَمر ) لَا يتناولُ الْأُمةَ(} أَيها الْمزملُ قُم اللَّيلَ
وأُِجيب ِبأَنَّ هذَا ِفيما .  كَما ِفي أَمِر السلْطَاِن الْأَِمري ِبفَتِح بلٍَد أَو رد الْعدوالْقُدوِة أَمر ِلأَتباِعِه معه عرفًا

 كَذَِلك سِفيِه لَي نحا نمكَِة وارشلَى الْمِبِه ع ورأْمالْم قَّفوتي)و ( َّأَن حالْأَص)مشي اسا النها أَيي وحلُ ن
وِقيلَ لَا يشملُه مطْلَقًا ِلأَنه ورد علَى ِلساِنِه ِللتبِليِغ ِلغيِرِه ) الرسولَ علَيِه الصلَاةُ والسلَام وِإنْ اقْترنَ ِبقُلْ

أَي ) أَنه(الْأَصح ) و( وِإلَّا فَلَا يشملُه إنْ اقْترنَ ِبقُلْ فَلَا يشملُه ِلظُهوِرِه ِفي التبِليِغ) وثَاِلثُها التفِْصيلُ(
 اسا النها أَيي وحن)دبالْع معقَاِت ِضيِق ) يِر أَوا ِفي غَيا قُلْنعرِدِه شياِفِعِه إلَى سنِف مرِلص همعِقيلَ لَا يو

دونَ (وقْت وروِدِه ) ويتناولُ الْموجوِدين( علَى عدِم تكِْليِفِه ِبالْفُروِع وِقيلَ لَا ِبناًء) والْكَاِفر(الِْعباداِت 
مهدعب نم ( وهو رِليٍل آخا ِبدا قُلْناعمكِْمِه إجِفي ح وِدينجوِللْم اِتِهماوسا ِلمضأَي ملُهاونتِقيلَ يو

وِقيلَ تختص ِبالذُّكُوِر وعلَى ذَِلك ) أَنَّ من الشرِطيةَ تتناولُ الِْإناثَ(الْأَصح ) و. ( لَا ِمنهمستند الِْإجماِع
ٍم ِبغيِر من تطَلَّع ِفي بيِت قَو{لَو نظَرت امرأَةٌ ِفي بيِت أَجنِبي جاز رميها علَى الْأَصح ِلحِديِث مسِلٍم 

هنيفْقَئُوا عأَنْ ي ملَّ لَهح فَقَد ا } إذِْنِهمهِمن رتتسأَةَ لَا يرِلأَنَّ الْم وزجِقيلَ لَا يو)و ( حالْأَص) عمأَنَّ ج
دخلْن ِبقَِرينٍة تغِليبا ِللذُّكُوِر وِقيلَ وِإنما ي) لَا يدخلُ ِفيِه النساُء ظَاِهرا(كَالْمسِلِمني ) الْمذَكَِّر الساِلِم

يدخلْن ِفيِه ظَاِهرا ِلأَنه لَما كَثُر ِفي الشرِع مشاركَتهن ِللذُّكُوِر ِفي الْأَحكَاِم لَا يقِْصد الشاِرع ِبِخطَاِب 
ِهملَيكَاِم عالْأَح رالذُّكُوِر قَص .  

 )    و (َالْأ حص)اِحِدالْو أَنَّ ِخطَاب ( أَلٍَةسكٍْم ِفي مِبح)اهدعتلَا ي ( ِرِهإلَى غَي)معِقيلَ يو ( هرغَي)ًةادع (
. ى الْقَِرينِةِلجرياِن عادِة الناِس ِبِخطَاِب الْواِحِد وِإرادِة الْجمِع ِفيما يتشاركُونَ ِفيِه قُلْنا مجاز يحتاج إلَ

)و ( حالْأَص)اِبلَ الِْكتا أَهِديِث ِبيالْحآِن والْقُر الَى )أَنَّ ِخطَابعله تقَو وحلُوا {، نغاِب لَا تلَ الِْكتا أَهي
ةَ(} ِفي ِديِنكُملُ الْأُممشلَا ي ( كُونَ ِفيِهارشتا يِفيم ملُهمشِقيلَ يو)و (َالْأ حص)اِطبخِر ) أَنَّ الْمِبكَس

وهو سبحانه وتعالَى } واَللَّه ِبكُلِّ شيٍء عِليم{، نحو )داِخلٌ ِفي عموِم ِخطَاِبِه إنْ كَانَ خبرا(الطَّاِء 
ن إلَيِه من أَحسن إلَيك فَأَكِْرمه ِلبعِد أَنْ يِريد كَقَوِل السيِد ِلعبِدِه وقَد أَحس) لَا أَمرا(عاِلم ِبذَاِتِه وِصفَاِتِه 

 ِريدِد أَنْ يعطْلَقًا ِلبلُ مخدِقيلَ لَا يا ِلظَاِهِر اللَّفِْظ وظَرطْلَقًا نلُ مخدِقيلَ يِبِر وخِبِخلَاِف الْم هفْسن الْآِمر
وقَالَ النوِوي ِفي ِكتاِب الطَّلَاِق ِمن الروضِة إنه الْأَصح ِعند أَصحاِبنا ِفي الْمخاِطب نفْسه إلَّا ِبقَِرينٍة 



الْأَصح ) و(الْأُصوِل وصحح الْمصنف الدخولَ ِفي الْأَمِر ِفي مبحِثِه ِبحسِب ما ظَهر لَه ِفي الْموِضعيِن 
) وحذْ{أَنَّ نخاِلِهموأَم ٍع}  ِمنوكُلِّ ن ذَ ِمنِضي الْأَخقْتاِحٍد ) يٍع وون ِذ ِمنِثلُ ِبالْأَختملْ يِقيلَ لَا بو
)الْآِمِدي قَّفوتاِل) ووِميِع الْأَمج ى ِمننعإلَى أَنَّ الْم اِظرلُ نالْأَوِن ولَيالْقَو اِحٍد ِمنِجيِح ورت نالثَّاِني عو 

  .إلَى أَنه ِمن مجموِعها
  

  التخصيص
      صى خنعِبم صصخ ردصاِدِه(مِض أَفْرعلَى بع امالْع رقَص ( قدصيو رالْآخ ضعالْب هِمن ادرِبأَنْ لَا ي

خالْم امكَالْع وصصاِد ِبِه الْخرالْم امذَا ِبالْعاِتِه هيمساِجِب مِن الْحِل ابقَو نا قَالَ علَ كَمدعوِص وص
لَفْظًا أَو ) حكْم ثَبت ِلمتعدٍد(أَي ِللتخِصيِص ) والْقَاِبلُ لَه(ِلأَنَّ مسمى الْعام واِحد وهو كُلُّ الْأَفْراِد 

ذَا عِبه هبوِم نفْهى كَالْمنعم مأَع وا ها منه امِبالْع ادرأَنَّ الْمو كْمِقيقَِة الْحِفي الْح وصصخلَى أَنَّ الْم
 وحلَفْظًا، ن ددعتفَالْم قبا سوِد ِبمدحالْم ِمن}ِرِكنيشلُوا الْمى } فَاقْتنعمو هوحنو يالذِّم هِمن صخو

ِمن ساِئِر أَنواِع الِْإيذَاِء وخص ِمنه حبس الْولَِد ِبديِن الْواِلِد فَِإنه جاِئز } فَلَا تقُلْ لَهما أُف {كَمفْهوِم
 هرغَيو اِليزالْغ هححا صلَى مع)هازوج قالْحو ( ِصيِصخالت أَي)ُلَفْظ كُني اِحٍد إنْ لَمإلَى و امالْع 

جمعا ) إنْ كَانَ(ثَلَاثٍَة أَو اثْنيِن ) وِإلَى أَقَلِّ الْجمِع(كَمن والْمفْرد الْمحلَّى ِبالْأَِلِف واللَّاِم ) جمعا
نَّ أَفْراده آحاد كَغيِرِه نظَرا ِفي الْجمِع إلَى أَ) مطْلَقًا(يجوز إلَى واِحٍد ) وِقيلَ(كَالْمسِلِمني والْمسِلماِت 

)عنذَّ الْمشو ( اِحٍدإلَى و)طْلَقًام ( طْلَقًاِع ممإلَّا إلَى أَقَلِّ الْج وزجِبأَنْ لَا ي) رقَى غَيبِع إلَّا أَنْ ينِقيلَ ِبالْمو
أَي الْعام قَبلَ التخِصيِص فَيجوز ِحينِئٍذ ) مدلُوِلِهوِقيلَ إلَّا أَنْ يبقَى قَِريب ِمن (فَيجوز ِحينِئٍذ ) محصوٍر

ِلأَنَّ بعض الْأَفْراِد لَا يشملُه ) والْعام الْمخصوص عمومه مراد تناولًا لَا حكْما(والْأَِخرياِن متقَاِرباِن 
) بلْ(لَا حكْما ولَا تناولًا ) مرادا(عمومه ) الْمراد ِبِه الْخصوص لَيس (الْعام) و(الْحكْم نظَرا ِللْمخصِص 

 وه)كُلِّي ( ِلِب الْأَصسا ِبحادأَفْر ثُ إنَّ لَهيح ِمن)ِئيزِملَ ِفي جعتاُس ( اهٍد ِمنفَر أَي)ثَم ِمنو ( ِمن أَي
هأَن وها ونه ِل ذَِلكأَج ِمن أَي ِئيزِملَ ِفي جعتاُس ا( كُلِّيا قَطْعازجكَانَ م ( ِة ِمثَالُهِئيزِة الْجِثييا ِلحظَرن
ي تثِْبيِطِه أَي نعيم بن مسعوٍد الْأَشجِعي ِلِقياِمِه مقَام كَِثٍري ِف} الَِّذين قَالَ لَهم الناس{قَوله تعالَى 

أَي رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم } أَم يحسدونَ الناس{الْمؤِمِنني عن ملَاقَاِة أَِبي سفْيانَ وأَصحاِبِه 
وفْد ِمن عبِد الْقَيِس وِفي الثَّاِنيِة ِلجمِعِه ما ِفي الناِس ِمن الِْخصاِل الْجِميلَِة وِقيلَ الناس ِفي الْآيِة الْأُولَى 

  . الْعرب وتسمح ِفي قَوِلِه كُلِّي علَى ِخلَاِف ما قَدمه ِمن أَنَّ مدلُولَ الْعام كُلِّيةٌ
ِوفَاقًا (عِض الْباِقي بعد التخِصيِص ِفي الْب) حِقيقَةٌ(أَنه ) الْأَشبه(أَي الْعام الْمخصوص ) والْأَولُ      (

الْحناِبلَِة وكَِثٍري ِمن الْحنِفيِة وأَكْثَِر الشاِفِعيِة ِلأَنَّ تناولَ اللَّفِْظ ) والْفُقَهاِء(واِلِد الْمصنِف ) ِللشيِخ الِْإماِم
 لَه ِبلَا تخِصيٍص وذَِلك التناولُ حِقيِقي اتفَاقًا فَلْيكُن هذَا التناولُ ِللْبعِض الْباِقي ِفي التخِصيِص كَتناوِلِه



ِلبقَاِء خاصِة ) إنْ كَانَ الْباِقي غَير منحِصٍر(أَبو بكٍْر الراِزي ِمن الْحنِفيِة حِقيقَةٌ ) وقَالَ(حِقيِقيا أَيضا 
كَِصفٍَة أَو شرٍط أَو اسِتثْناٍء ِلأَنَّ ما لَا ) إنْ خص ِبما لَا يستِقلُّ(حِقيقَةٌ ) وقَوم(لَّا فَمجاز الْعموِم وِإ

 ِه فَقَطْ وظَِر إلَيِبالن وممِد ِبِه فَالْعقَيالْم ٌء ِمنزِقلُّ جتسي)ِباع ازجمِقيقَةٌ وِن حيمرالْح امِلِه إماونِن تيارِتب
أَي هو ِباعِتباِر تناوِل الْبعِض حِقيقَةٌ وِباعِتباِر اِلاقِْتصاِر علَيِه مجاز وِفي نسخٍة ) واِلاقِْتصاِر علَيِه

 نسأَح وهافًا وضوٍن مِبلَا ن اِريِتبطْلَقًا(ِباعم ازجم الْأَكْثَرو (لًا ِلاسأَو لَه ِضعا وِض معاِلِه ِفي بمِتع
إنْ (مجاز ) وِقيلَ(والتناولُ ِلهذَا الْبعِض حيثُ لَا تخِصيص إنما كَانَ حِقيِقيا ِلمصاحبِتِه ِللْبعِض الْآخِر 

هِمن ثِْنيتاِء الَِّذي) اُسِتثْنِباِلاس نيبتي هاِء ِلأَنِتثْنِر اِلاسى ِبِخلَاِف غَيثْنتسِبالْم أُِريد هلَ أَنخا دم اجرإخ وه 
) إنْ خص ِبغيِر لَفٍْظ(مجاز ) وِقيلَ(ِمن الصفَِة وغَيِرها فَِإنه يفْهم ابِتداًء أَنَّ الْعموم ِبالنظَِر إلَيِه فَقَطْ 

مطْلَقًا ) الْمخصص قَالَ الْأَكْثَر حجةً(الْعام ) و(اِف اللَّفِْظ فَالْعموم ِبالنظَِر إلَيِه فَقَطْ كَالْعقِْل ِبِخلَ
هلَ إلَّا أَ} اُقْتلُوا الْمشِرِكني{، نحو أَنْ يقَالَ )وِقيلَ إنْ خص ِبمعيٍن. (ِلاسِتدلَاِل الصحابِة ِبِه ِمن نِكٍري

جرخالْم وكُونَ هأَنْ ي وزجيٍد إلَّا وفَر ا ِمنإذْ م مهضعإلَّا ب وحِم، نهبِة ِبِخلَاِف الْمالذِّم . هِبأَن أُِجيبو
علَى أَنه ِفي الْمبهِم غَير حجٍة يعملُ ِبِه إلَى أَنْ يبقَى فَرد وما اقْتضاه كَلَام الْآِمِدي وغَيِرِه ِمن اِلاتفَاِق 

) ِبمتِصٍل(حجةٌ إنْ خص ) وِقيلَ(مدفُوع ِبنقِْل ابِن برهاٍن وغَيِرِه الِْخلَاف ِفيِه مع ترِجيِحِه أَنه حجةٌ ِفيِه 
نَّ الْعموم ِبالنظَِر إلَيِه فَقَطْ ِبِخلَاِف الْمنفَِصِل فَيجوز أَنْ كَالصفَِة ِلما تقَدم  ِفي أَنه ِحينِئٍذ حِقيقَةٌ ِمن أَ

، )إنْ أَنبأَ عنه الْعموم(هو حجةٌ ِفي الْباِقي ) وِقيلَ(يكُونَ قَد خص ِبِه غَير ما ظَهر فَيشك ِفي الْباِقي 
 وحن}ِرِكنيشلُوا الْمِبئُ فَ} فَاقْتنا لَا يِج ِبِخلَاِف مرخالْم يِه كَالذِّمِن إلَيِر الذِّهادبِلت ِبيرالْح نِبئُ عني هِإن

 وحن ،وممالْع هنا{عمهِديوا أَياِرقَةُ فَاقْطَعالسو اِرقالسِع } وبِر راِرِق ِلقَدالس نِبئُ عنلَا ي هاٍر فَِإنِدين
فَصاِعدا عن ِحرٍز ِمثِْلِه كَما لَا ينِبئُ عن الساِرِق ِلغيِر ذَِلك الْمخرِج إذْ لَا يعرف خصوص هذَا التفِْصيِل 

 رٍد آخاِر قَيِتباِل اعِتمِفيِه ِباح كشي ِو ذَِلكحاِقي ِفي ناِرِع فَالْبالش ِق(إلَّا ِمنيلَو ( ٌةجح وه) ِِّفي أَقَل
ثَلَاثٍَة أَو اثْنيِن ِلأَنه الْمتيقَّن وما عداه مشكُوك ِفيِه ِلاحِتماِل أَنْ يكُونَ قَد خص وهذَا مبِني علَى ) الْجمِع

ِلأَنه ) وِقيلَ غَير حجٍة مطْلَقًا(قَلِّ الْجمِع مطْلَقًا  قَوٍل قَد تقَدم إنه لَا يجوز التخِصيص إلَى أَقَلَّ ِمن أَ
 فنصٍة قَالَ الْمإلَّا ِبقَِرين نيبتفَلَا ي هِمن ادرا يِفيم كشي را ظَهِر ميِبغ صخ كُونَ قَداِل أَنْ يِتمِلاح

ويتمسك ِبالْعام ِفي حياِة النِبي صلَّى اللَّه (قَةٌ فَِإنْ قُلْنا ذَِلك اُحتج ِبِه جزما والِْخلَاف إنْ لَم نقُلْ إنه حِقي
وكَذَا بعد (اتفَاقًا كَما قَالَه الْأُستاذُ أَبو إسحاق اإلسفراييين ) علَيِه وسلَّم قَبلَ الْبحِث عن الْمخصِص

ٍجالْويرِن سِص) فَاِة ِخلَافًا ِلابصخاِل الْمِتمِث ِلاححلَ الْبِبِه قَب كسمتِلِه لَا يِفي قَو هِبعت نمو . أُِجيبو
نَّ التمسك ِبالْعام إذْ ذَاك ِبأَنَّ الْأَصلَ عدمه وهذَا اِلاحِتمالُ منتٍف ِفي حياِة النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلأَ

 قَلَها نمأِْتي ويا سالْأَكْثَِر كَم دِعن وِل لَِكنخالد قَطِْعي وهقَاِئِع والْو ِلِه ِمنِلأَج درا واِقِع ِفيمِب الْوسِبح
رس ناب ا قَالَهلَى مفَاِق عاِلات ِمن هرغَيو الْآِمِدي اقحِخ أَِبي إسيالشاِذ وتِة الْأُسِبِحكَاي فُوعدٍج مي



 هارتاخِث وحلَ الْبِك قَبسمالَ إلَى التمو هرغَيو اِزيالر امى الِْإمرِه جلَيعِفيِه و الِْخلَاف اِزيريالش
نصالْم مهِبعتو هرغَيو اِويضيالْب الْآِمِدي رصتاخو اِزياِم الرالِْإم نع قَلَها نكَم ِفيريلُ الصقَو وهو ف

وغَيره ِفي النقِْل عن الصيرِفي علَى وجوِب اعِتقَاِد الْعموِم قَبلَ الْبحِث علَى الْمخصِص وعلَى قَوِل ابِن 
اقْت ٍج لَويرس لَا ِخلَاف اطًا أَوِتيوِم احملُ ِبالْعمعلْ يِث هحالْب نع قْتالْو اقضا وقَّتؤلًا ممع امى الْعض

رت ثُم قْتالْو اقا إنْ ضثَاِلثُهِلِه ولًا ِبقَوا أَونه هذَكَراِغ وبِن الصِة ابِحكَاي نع فنصالْم كَاهح هِلأَن كَه
ِبأَنْ لَا مخصص ) الظَّن(علَى قَوِل ابن سريٍج ) ثُم يكِْفي ِفي الْبحِث(لَيس ِخلَافًا ِفي أَصِل الْمسأَلَِة 

تكِْريِر النظَِر والْبحِث أَِبي بكٍْر الْباِقلَّاِني ِفي قَوِلِه لَا بد ِمن الْقَطِْع قَالَ ويحصلُ ِب) ِخلَافًا ِللْقَاِضي(
  . واشِتهاِر كَلَاِم الْأَِئمِة ِمن غَيِر أَنْ يذْكُر أَحد ِمنهم مخصصا

)     صصخالْم ( ِصيِصخِللت ِفيدالْم أَي)اِنمِصلُ) (ِقستلُ الْمالْأَو ( ِمن فِْسِه ِمنِقلُّ ِبنتسا لَا يم أَي
 امقَاِرنَ الْعةٌ(اللَّفِْظ ِبأَنْ يسمخ وهو ( اهدأَح)اُءِتثْناِلاس ( ِهلَيالِّ عى الدنعِبم)وهو ( هفْساُء نِتثْناِلاس أَي

)اجرالِْإخ ( ٍددعتم ِمن)ااِتهوى أَخدإح ِبِإلَّا أَو(اِدرى صِسوا ودعلَا وخ وحن ، عم اجرالِْإخ ا ذَِلك
 هِج ِمنرخطْلَقًا(الْمِقيلَ ماِحٍد وكَلٍِّم وتم اٌء ) ِمنِتثْنالُ اسجاَء الرِرِه جِل غَيقَو ِقبا عديلُ الْقَاِئِل إلَّا زفَقَو

لَّى اللَّهص ِبيقَالَ الن لَوِل ولَى الْأَوع ولَى الثَّاِني لَغالَى ععله توِل قَوزن ِقبِة علَ الذِّمإلَّا أَه لَّمسِه ولَيع 
}ِرِكنيشلُوا الْما} فَاقْتآنذَا قُر كُني ِإنْ لَماللَِّه و نلِّغٌ عبم ها ِلأَناًء قَطْعِتثْنكَانَ اس) .الُهصات ِجبيو ( أَي

ى الدنعاِء ِبمِتثْناِلاس هى ِمنثْنتسِه الْملَيةً(الِّ عادع ( اٍلعس فٍُّس أَونِبت الُهِفصان رضفَلَا ي)اٍسبِن عاب نعو (
 الُهِفصان وزجا(يدِقيلَ أَبةً ونِقيلَ سٍر وهإلَى ش ( هنع اتايِرو)ٍريبِن جِعيِد بس نعو (الُهِفصان وزجي)  إلَى

يجوز انِفصالُه إلَى ) مجاِهٍد(عن ) ِفي الْمجِلِس و(يجوز انِفصالُه ) أَربعِة أَشهٍر وعن عطَاٍء والْحسِن
ِط أَنْ ينوى ِفي ِبشر(يجوز انِفصالُه ) ما لَم يأْخذْ ِفي كَلَاٍم آخر وِقيلَ(يجوز انِفصالُه ) سنتيِن وِقيلَ(

ِلأَنه تعالَى لَا يِغيب عنه شيٌء فَهو ) ِفي كَلَاِم اللَِّه فَقَطْ(يجوز انِفصالُه ) وِقيلَ(ِلأَنه مراد أَولًا ) الْكَلَاِم
لَا {نزلَ بعد } غَير أُوِلي الضرِر{تعالَى مراد لَه أَولًا ِبِخلَاِف غَيِرِه وقَد ذَكَر الْمفَسرونَ أَنَّ قَوله 

ِمِننيؤالْم ونَ ِمنِوي الْقَاِعدتسا } ياِء كَمِتثْنلَى اِلاسع ِب أَيصِبالن هرغَيو اِفعن أَهقَرِلِس وجِفي الْم إلَخ
لَى الصع فِْع أَيِبالر هرغَيرو ومو عأَب أَهقَر هنع ِويا رِوِه كَمحناٍس وبِن عاب نع ِويا رلُ ِفيمالْأَصفَِة و

أَي إذَا } ولَا تقُولَن ِلشيٍء إني فَاِعلٌ ذَِلك غَدا إلَّا أَنْ يشاَء اللَّه واذْكُر ربك إذَا نِسيت{قَوله تعالَى 
ثْلُه اِلاسِتثْناُء وتذَكَّرت فَاذْكُره ولَم يعين وقْتا فَاختلَفَت الْآراُء ِفيِه علَى ما نِسيت قَولَ إنْ شاَء اللَّه وِم

 لُها فَقَوعسواٍن تيقِْييٍد ِبِنسِر تغَي ِمن مقَدت}كبر اذْكُرو {كبِشيئَةَ رم ا. (أَيأَم ( اُءِتثْناِلاس)نالْمقَِطع (
 دِعن مِه اِلاسِرِف إلَيصناِبِق الْمِصِل الستالْم كْسع هى ِمنثْنتسالْم ضعى ِفيِه بثْنتسكُونَ الْمِبأَنْ لَا ي

 ارإلَّا الِْحم داِر أَحا ِفي الدم وحا(الِْإطْلَاِق، نفَثَاِلثُه (ِتاِل لَفْظُ اِلاسالْأَقْو اِء أَيثْن)ِفي ) متواطئِفيِه و
الْمتِصِل أَي موضوع ِللْقَدِر الْمشترِك بينهما أَي الْمخالَفَِة ِبِإلَّا أَو إحدى أَخواِتها حذَرا ِمن اِلاشِتراِك 



ِع ِلتبادِر غَيِرِه أَي الْمتِصِل إلَى الذِّهِن والثَّاِني أَنه والْمجاِز الْآِتييِن والْأَولُ الْأَصح أَنه مجاز ِفي الْمنقَِط
حِقيقَةٌ ِفيِه كَالْمتِصِل ِلأَنها الْأَصلُ ِفي اِلاسِتعماِل ويحد ِبالْمخالَفَِة الْمذْكُورِة ِمن غَيِر إخراٍج وهذَا 

بينهما فَهو مكَرر إلَّا أَنْ يِريد ِبالْمطِْوي الثَّاِني أَنه حِقيقَةٌ ِفي ) اِبع مشتركوالر(الْقَوِل ِبمعنى قَوِلِه 
أَي لَا يدرى أَهو حِقيقَةٌ ) والْخاِمس الْوقْف(الْمنقَِطِع مجاز ِفي الْمتِصِل ولَا قَاِئلَ ِبذَِلك ِفيما عِلمت 

ما أَم ِفي أَحِدِهما أَم ِفي الْقَدِر الْمشترِك بينهما ولَما كَانَ ِفي الْكَلَاِم اِلاسِتثْناِئي ِشبه التناقُِض حيثُ ِفيِه
عدِد ِلنصوِصيِتِه ِفي يثْبت الْمستثْنى ِفي ِضمِن الْمستثْنى ِمنه ثُم ينفَى صِرحيا وكُلُّ ذَِلك أَظْهر ِفي الْ

  .آحاِدِه دفَع ذَِلك ِفيِه ِببياِن الْمراِد ِبِه ِبقَوِلِه
عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةَ الْعشرةُ (مثَلًا ِلزيٍد علَي ) والْأَصح ِوفَاقًا ِلابِن الْحاِجِب أَنَّ الْمراد ِبعشرٍة ِفي قَوِلك     (
ِتباِدِباعاِر الْأَفْر ( اِميِعهاِد جالْآح أَي)ٌثَلَاثَة تِرجأُخ ثُم ( ًِلِه إلَّا ثَلَاثَةِبقَو)اِقيإلَى الْب ِندأُس ةٌ ) ثُمعبس وهو

الَ لَه علَي الْباِقي ِمن عشرٍة فَكَأَنه قَ) ِذكْرا(أَي قَبلَ إخراِج الثَّلَاثَِة ) قَبلَه(الِْإسناد ) تقِْديرا وِإنْ كَانَ(
 اقُضنلًا فَلَا تأَص فْيلَا نو اتإلَّا الِْإثْب ِفي ذَِلك سلَيا ثَلَاثَةٌ وهِمن ِرجأُخ)ادرالْم قَالَ الْأَكْثَرا ) وٍة ِفيمرشِبع

 ِإلَّا(ذُِكرةٌ وعبةٌ(ثَلَاثَةٌ ) سقَِرين (يب ا ِلذَِلكازجِم الْكُلِّ مِء ِباسزةَ الْجادإر تن)قَالَ الْقَاِضيكٍْر ) وو بأَب
 اِقلَّاِنيةٌ إلَّا ثَلَاثَةً(الْبرشع ( اِءِبِإز اهنعم أَي)دفْرِن ميماس ( ٌةعبس وهو)كَّبرملَا ) وةٌ إلَّا ثَلَاثَةً ورشع وهو
ضأَي فْين اجراَء إخِتثْنأَنَّ اِلاس ِمن مقَدا تةً ِبمِفيوِل أَنَّ ِفيِه تِحيِح الْأَوصت هجوو اقُضنِن فَلَا تلَيلَى الْقَوا ع
نى ِمنه أَي لَا أَثَر لَه ِفي ِبأَنْ يستغِرق الْمستثْنى الْمستثْ) الْمستغِرق(اِلاسِتثْناُء ) ولَا يجوز. (ِبِخلَاِفِهما

أَشار ِبذَِلك إلَى ما نقَلَه الْقَراِفي ) ِخلَافًا ِلشذُوٍذ(الْحكِْم فَلَو قَالَ لَه علَي عشرةٌ إلَّا عشرةً لَِزمه عشرةٌ 
ِلق ثَلَاثًا إلَّا ثَلَاثًا أَنه لَا يقَع علَيِه طَلَاق ِفي أَحِد عن الْمدخِل ِلابِن طَلْحةَ ِفيمن قَالَ ِلامرأَِتِه أَنِت طَا

 الْآِمِديو اِزياِم الرِق كَالِْإمرغتساِع الْمِتنلَى اماِع عمقِْل الِْإجن ِمن ِبذَِلك ظْفَري لَمِن ولَيلَا(الْقَوِقيلَ و (
 وزجي)الْأَكْثَر (ْال الْأَقَلِّ ِمناِوي وسِبِخلَاِف الْم وزجةً فَلَا يةٌ إلَّا ِسترشع لَيع لَه وحاِقي، نب)َِقيللَا ) و
 اِوي(الْأَكْثَرسلَا الْمِقيلَ(ِبِخلَاِف الْأَقَلِّ ) وو ( لَا الْأَكْثَر)ددإنْ كَانَ الْع (هى ِمنثْنتسالْمى وثْنتسِفي الْم 

، نحو ما تقَدم ِبِخلَاِف غَيِر الصِريِح، نحو خذْ الدراِهم إلَّا الزيوف وِهي أَكْثَر كَذَا حكَى )صِرحيا(
 لَا يستثْنى ِمن وِقيلَ(الْقَولَ ِفي شرحيِه كَغيِرِه ِفي الْأَكْثَِر وِإنْ شِملَت الِْعبارةُ هنا ِحكَايته ِفي الْمساِوي 

ِحيحص قْدِد عدالْع(ًةعةً ِبِخلَاِف إلَّا ِتسرشِمائَةٌ إلَّا ع لَه وحن ، .)َِقيلو ( هى ِمنثْنتسلَا ي)طْلَقًاله ) موقَو
 تقُولُ ِلمن يستعِجلُك اصِبر أَلْف أَي زمنا طَِويلًا كَما} فَلَِبثَ ِفيِهم أَلْف سنٍة إلَّا خمِسني عاما{تعالَى 

 اِء إذْ قَالُوا لَوالْفُقَه ظَمعِه ملَيعطْلَقًا والْأَكْثَِر م ازوج حالْأَصِمِه وفَهاِئِه وِتقْرِب اسسكُلُّ قَاِئٍل ِبحٍة ونس
اِحدو هةً لَِزمعةٌ إلَّا ِتسرشع لَيع ِنيفَةَ (.قَالَ لَهكِْس  ِخلَافًا ِلأَِبي حِبالْعو اتفِْي إثْبالن اُء ِمنِتثْناِلاسو (

ِفيِهما وِقيلَ ِفي الْأَوِل فَقَطْ فَقَالَ إنَّ الْمستثْنى ِمن حيثُ الْحكْم مسكُوت عنه فَنحو ما قَام أَحد إلَّا 
 زيدا يدلُّ الْأَولُ علَى إثْباِت الِْقياِم ِلزيٍد والثَّاِني علَى نفِْيِه عنه وقَالَ لَا وزيد زيدا وقَام الْقَوم إلَّا



 ِمن جرخم كْمثُ الْحيح ى ِمنثْنتسلَى أَنَّ الْمى الِْخلَاِف عنبمو همدعو امثُ الِْقييح ِمن هنع كُوتسم
محكُوِم ِبِه فَيدخلُ ِفي نِقيِضِه ِمن ِقياٍم وعدِمِه مثَلًا أَو مخرج ِمن الْحكِْم فَيدخلُ ِفي نِقيِضِه أَي لَا الْ

 ِبعرِف حكْم إذْ الْقَاِعدةُ أَنَّ ما خرج ِمن شيٍء دخلَ ِفي نِقيِضِه وجِعلَ الِْإثْبات ِفي كَِلمِة التوِحيِد
امِف الْعرِبالْع ديإلَّا ز ا قَامم وحِغ، نفَرِفي الْمِع ورالش).و ( اَءاتِتثْناِلاس) اطَفَتعةُ إنْ تددعتالْم

لَاثَةً وِإلَّا اثْنيِن فَيلْزمه واِحد فَقَطْ أَي فَِهي عاِئدةٌ ِللْأَوِل، نحو لَه علَي عشرةٌ إلَّا أَربعةً وِإلَّا ثَ) فَِللْأَوِل
، نحو لَه علَي عشرةٌ إلَّا خمسةً )ِلما يِليِه ما لَم يستغِرقْه(ِمنها عاِئد ) فَكُلٌّ(أَي وِإنْ لَم تتعاطَف ) ولَا(

 ِلأَنَّ الثَّلَاثَةَ تخرج ِمن الْأَربعِة يبقَى واِحد يخرج ِمن الْخمسِة يبقَى أَربعةٌ إلَّا أَربعةً إلَّا ثَلَاثَةً فَيلْزمه ِستةٌ
لَه وحِل، نالْأَو رغَي قرغتِإنْ اسطَلَ الْكُلُّ وِليِه با يكُلَّ م قرغتةٌ فَِإنْ اسقَى ِستبِة ترشالْع ِمن جرخي لَيع 

 وحلُ، نالْأَو ِرقغتِإنْ اُسفَقَطْ و اِحدو هملْزفَي هى ِمنثْنتسالْكُلُّ ِللْم ادةً ععبِن إلَّا ثَلَاثَةً إلَّا أَريةٌ إلَّا اثْنرشع
ةٌ ِلبرشع هملْزةً ِقيلَ يعبةً إلَّا أَررشةٌ إلَّا عرشع لَيع اِء لَهِتثْنا ِلاسارِتبةٌ اععبِقيلَ أَرا وعبالثَّاِني تِل وطْلَاِن الْأَو
عاِئد ) الْواِرد بعد جمٍل متعاِطفٍَة(اِلاسِتثْناُء ) و. (الثَّاِني ِمن الْأَوِل وِقيلَ ِستةٌ اعِتبارا ِللثَّاِني دونَ الْأَوِل

واِحٍد عاد ِللْكُلِّ، نحو حبست ) وِقيلَ إنْ ِسيق الْكُلُّ ِلغرٍض( صلَح لَه ِلأَنه الظَّاِهر مطْلَقًا حيثُ) ِللْكُلِّ(
ادِإلَّا عوا واِفرساِني إلَّا أَنْ يِتي ِلِجريلْت ِسقَايبساِلي وولَى أَخاِني عتسقَفْت بواِمي وملَى أَعاِري عد 

 مهقَةَ ِمنك إلَّا الْفَسِبيدع ِتقأَعلَى أَقَاِرِبك وك عارِدي ِبساحاَء ولَمالْع أَكِْرم وحِة فَقَطْ، نِقيلَ إنْ (ِللْأَِخريو
ي حيثُ فَرض الْمسأَلَةَ ِفي عاد ِللْكُلِّ ِبِخلَاِف الْفَاِء وثُم مثَلًا فَِللْأَِخريِة وعلَى هذَا الْآِمِد) عِطف ِبالْواِو
  .الْعطِْف ِبالْواِو

)     امالِْإمِنيفَةَ وو حقَالَ أَبو ( اِزيالر)ِةِللْأَِخري ( قَّنيتالْم هفَقَطْ ِلأَن)كرتشِقيلَ مِدِه ِللْكُلِّ ) ووع نيب
أَي لَا يدرى ) وِقيلَ ِبالْوقِْف(لٍّ ِمنهما والْأَصلُ ِفي اِلاسِتعماِل الْحِقيقَةُ وعوِدِه ِللْأَِخريِة ِلاسِتعماِلِه ِفي كُ

ما الْحِقيقَةُ ِمنهما ويتبين الْمراد علَى الْأَِخرييِن ِبالْقَِرينِة وحيثُ وِجدت انتفَى الِْخلَاف كَما ِفي قَوله 
فَِإنه عاِئد إلَى جِميِع ما تقَدمه } إلَّا من تاب{إلَى قَوِلِه } لَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه إلَها آخرواَ{تعالَى 

إلَّا الَِّذين  {إلَى قَوِلِه} إنما جزاُء الَِّذين يحاِربونَ اللَّه ورسولَه{قَالَ السهيِلي ِبلَا ِخلَاٍف وقَوله تعالَى 
إلَى قَوِلِه } ومن قَتلَ مؤِمنا خطَأً{فَِإنه عاِئد إلَى الْجِميِع قَالَ ابن السمعاِني إجماعا وقَوله تعالَى } تابوا

واَلَِّذين يرمونَ {ِة قَطْعا أَما قَوله تعالَى فَِإنه عاِئد إلَى الْأَِخريِة أَي الديِة دونَ الْكَفَّار} إلَّا أَنْ يصدقُوا{
فَِإنه عاِئد إلَى الْأَِخريِة غَير } إلَّا الَِّذين تابوا{إلَى قَوله تعالَى } الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداَء

أَنه حق آدِمي فَلَا يسقُطُ ِبالتوبِة وِفي عوِدِه إلَى الثَّاِنيِة أَي عدِم قَبوِل عاِئٍد إلَى الْأَوِل أَي الْجلِْد قَطْعا ِل
نحو تصدق علَى ) الْواِرد بعد مفْرداٍت(اِلاسِتثْناُء ) و. (الشهادِة الِْخلَاف فَِعندنا نعم وِعند أَِبي حِنيفَةَ لَا

أَي ِبعوِدِه ِللْكُلِّ ِمن الْواِرِد بعد جمٍل ) أَولَى ِبالْكُلِّ(لْفُقَراِء والْمساِكِني وأَبناِء السِبيِل إلَّا الْفَسقَةَ ِمنهم ا
فَلَا (ف إحداهما علَى الْأُخرى ِبأَنْ تعطَ) أَما الِْقرانُ بين الْجملَتيِن لَفْظًا(ِلعدِم اسِتقْلَاِل الْمفْرداِت 



أَي ِفيما لَم يذْكَر ِمن الْحكِْم الْمعلُوِم ِلِإحداهما ) ِفي غَيِر الْمذْكُوِر حكْما(بينهما ) يقْتِضي التسِويةَ
مناِفي قَوِلِهما يقْتِضي التسِويةَ ِفي ذَِلك ِمثَالُه ) والْمزِني(ِمن الْحنِفيِة ) ِخلَافًا ِلأَِبي يوسف(ِمن خاِرٍج 

فَالْبولُ ِفيِه ينجسه } لَا يبولَن أَحدكُم ِفي الْماِء الداِئِم ولَا يغتِسلْ ِفيِه ِمن الْجنابِة{حِديثُ أَِبي داود 
ِحكْم ذَِلكو لُومعم وا هِطِه كَمرِبش افَقَهوا ومهنياِن بالُ ِفيِه ِللِْقرفَكَذَا اِلاغِْتس فوسو يِي قَالَ أَبهةُ الن

أَصحابه ِفي الْحكِْم ِلدِليِل غَيِر الِْقراِن وخالَفَه الْمزِني ِفيِه ِلما ترجح علَى الِْقراِن ِفي أَنَّ الْماَء الْمستعملَ 
  . لْحِديِث طَاِهر لَا نِجس ويكِْفي ِفي ِحكْمِة النهِي ذَهاب الطَّهوِريِةِفي ا

ما يلْزم ِمن (أَي الشرطُ نفْسه ) وهو(ِبمعنى ِصيغِتِه ) الشرطُ(ِمن الْمخصصاِت الْمتِصلَِة ) الثَّاِني     (
لْزلَا يو مدِمِه الْعدِلذَاِتِهع مدلَا عو ودجوِدِه وجو ِمن م ( ِمن ملْزلَا ي هاِئِع فَِإنالْم ِل ِمنِد الْأَوِبالْقَي زرتاح

رِة الشنقَارم ِبالثَّاِلِث ِمنو ودجوِدِه الْوجو ِمن ملْزي هِب فَِإنبالس ِبالثَّاِني ِمنٌء، ويِمِه شدِب عبِط ِللس
فَيلْزم الْوجود كَموجوِد الْحوِل الَِّذي هو شرطٌ ِلوجوِب الزكَاِة مع النصاِب الَِّذي هو سبب ِللْوجوِب، 

كَاِة فَيوِب الزجو ِمن اِنعم هِل ِبأَنلَى الْقَوِن عياِنِع كَالدِتِه ِللْمنقَارم ِمنِم ودالْعوِد وجالْو ومفَلُز مدالْع ملْز
ِفي ذَِلك ِلوجوِد السبِب، والْماِنع لَا ِلذَاِت الشرِط ثُم هو عقِْلي كَالْحياِة ِللِْعلِْم وشرِعي كَالطَّهارِة 

غِوي وهو الْمخصص كَما ِفي أَكِْرم بِني تِميٍم إنْ ِللصلَاِة وعاِدي كَنصِب السلَِّم ِلصعوِد السطِْح ولُ
 رِثلَ الْأَمتوِدِه إذَا اُمجِبو دوجيِجيِء واِم الْمِعدِبان ورأْمالْم امالِْإكْر ِدمعنفَي مهِمن اِئنيالْج اُءوا أَيج

)وهو ( صصخطُ الْمرالش أَي)الًاكَاِلاسصاِء اتالْآِتي ) ِتثْن حلَى الْأَصع مقَدتالْم ا الِْخلَافنوِبِه هجفَِفي و
 رصِه اقْتلَيعفَاقًا وِط اترالُ الشصات ِجبِقيلَ يٍط ورِصفَةُ ش وهو اَء اللَّهِفي إنْ ش لَهأَنَّ أَص ِمن مقَدا تِلم

ِبالْعوِد إلَى (ِمن اِلاسِتثْناِء ) وأَولَى(لَا نعلَم ِفي ذَِلك ِنزاعا : ي شرِح الِْمنهاِج حيثُ قَالَالْمصنف ِف
إنْ أَي كُلِّ الْجمِل الْمتقَدمِة علَيِه نحو أَكِْرم بِني تِميٍم وأَحِسن إلَى رِبيعةَ واخلَع علَى مضر ) الْكُلِّ

يعود إلَى الْكُلِّ اتفَاقًا، والْفَرق أَنَّ الشرطَ لَه صدر الْكَلَاِم فَهو مقَدم : وِقيلَ) علَى الْأَصح(جاُءوك 
) وز إخراج الْأَكْثَِر ِبِه ِوفَاقًاويج(تقِْديرا ِبِخلَاِف اِلاسِتثْناِء وضعف ِبأَنه إنما يتقَدم علَى الْمقَيِد ِبِه فَقَطْ 

نحو أَكِْرم بِني تِميٍم إنْ كَانوا علَماَء، ويكُونُ جهالُهم أَكْثَر ِبِخلَاِف اِلاسِتثْناِء فَِفي إخراِج الْأَكْثَِر ِبِه 
 هما قَدِلم حمسِة الِْوفَاِق تِفي ِحكَايو ،مقَدت ِخلَاف املُوِل الْعدم ِمن قَى قَِريببأَنْ ي دلَا ب هِل ِبأَنالْقَو ِمن

  .إلَّا أَنْ يِريد ِوفَاق من خالَف ِفي اِلاسِتثْناِء فَقَطْ
 غَيرهم، وِهي نحو أَكِْرم بِني تِميٍم الْفُقَهاُء) الصفَةُ(ِمن الْمخصصاِت الْمتِصلَِة ) الثَّاِلثُ     (

نحو وقَفْت علَى أَولَاِدي ) ولَو تقَدمت(فَتعود إلَى كُلِّ الْمتعدِد علَى الْأَصح ) كَاِلاسِتثْناِء ِفي الْعوِد(
ودعفَي لَاِدِهمأَولَاِدي واِجي أَوتحلَى مقَفْت عوو ،اِجنيتحالْم لَاِدِهمأَوو عِل مِل إلَى الْأَوِفي الْأَو فصالْو 

نحو وقَفْت علَى أَولَاِدي ) أَما الْمتوسطَةُ(لَا : أَولَاِدِهم، وِفي الثَّاِني إلَى أَولَاِد الْأَولَاِد مع الْأَولَاِد وِقيلَ
) فَالْمختار اخِتصاصها ِبما وِليته(لَا نعلَم ِفيها نقْلًا : وِلِهالْمحتاِجني وأَولَاِدِهم قَالَ الْمصنف بعد قَ



نحو أَكِْرم بِني ) الْغايةُ(ِمن الْمخصصاِت الْمتِصلَِة ) الراِبع(تعود إلَى ما وِليها أَيضا : ويحتملُ أَنْ يقَالَ
فَتعود إلَى كُلِّ ) كَاِلاسِتثْناِء ِفي الْعوِد( خرج حالُ ِعصياِنِهم فَلَا يكْرمونَ ِفيِه، وِهي تِميٍم إلَى أَنْ يعصوا

ما تقَدمها علَى الْأَصح نحو أَكِْرم بِني تِميٍم وأَحِسن إلَى رِبيعةَ وتعطَّف علَى مضر إلَى أَنْ يرحلُوا 
قَاِتلُوا {ما تقَدم، وِمثْلُ قَوله تعالَى ) غَايةٌ تقَدمها عموم يشملُها لَو لَم تأِْت ِمثْلُ(ِبالْغايِة ) مرادوالْ(

اتلْناهم أَعطَوا الِْجزيةَ أَم فَِإنها لَو لَم تأِْت لَقَ) }حتى يعطُوا الِْجزيةَ{(إلَى قَوِلِه } الَِّذين لَا يؤِمنونَ ِباَللَِّه
ِمن غَايٍة لَم يشملْها عموم ما قَبلَها فَِإنَّ } سلَام ِهي حتى مطْلَِع الْفَجِر{قَوله تعالَى ) وأَما ِمثْلُ(لَا 

 لَهمشى تتلَِة حاللَّي ِمن سِر لَيالْفَج ِقيِق ا(طُلُوعحوِمفَِلتمِة ) لْعا ِفي الْآياِئهزلَِة ِلأَجوِم اللَّيما كَعلَها قَبِفيم
ِبكَسِر أَوِلِهما وثَاِلِثِهما فَِإنَّ ) قُِطعت أَصاِبعه ِمن الِْخنِصِر إلَى الِْبنِصِر(قَولُهم ) وكَذَا(لَا ِللتخِصيِص 

ِم أَي أَصاِبعه جِميعها ِبأَنْ قُِطع ما عدا الْمذْكُوريِن بين قَطْعيِهما وأَوضح ِمن الْغايةَ ِفيِه ِلتحِقيِق الْعمو
ذَِلك ِمن الِْخنِصِر إلَى الِْإبهاِم كَما عبر ِبِه ِفي شرحي الْمختصِر والِْمنهاِج وعدلَ عنه إلَى ما هنا ِلما 

ِلأَنَّ الْغايةَ ِفي الثَّاِني ِمن ; ن السجِع مع الْبلَاغَِة الْمحوِج إلَى التدِقيِق ِفي فَهِم الْمراِد، وذَكَر ِمثَالَيِن ِفيِه ِم
كَما ذَكَره ) ِمن الْكُلِّبدلُ الْبعِض (ِمن الْمخصصاِت الْمتِصلَِة ) الْخاِمس.(الْمغيا ِبِخلَاِفِهما ِفي الْأَوِل

; واِلد الْمصنِف ) ولَم يذْكُره الْأَكْثَرونَ، وصوبهم الشيخ الِْإمام(ابن الْحاِجِب نحو أَكِْرم الناس الْعلَماَء 
  .  يخرج ِمنه فَلَا تخِصيص ِبِهِلأَنَّ الْبدلَ ِمنه ِفي ِنيِة الطَّرِح فَلَا تحقُّق ِفيِه ِلمحلٍّ

أَي ما يستِقلُّ ِبنفِْسِه ِمن لَفٍْظ أَو غَيِرِه وبدأَ ِبالْغيِر ِلِقلَِّتِه ) الْمنفَِصلُ(ِمن الْمخصِص ) الِْقسم الثَّاِني     (
} تدمر كُلَّ شيٍء{الَى ِفي الريِح الْمرسلَِة علَى عاٍد كَما ِفي قَوله تع) يجوز التخِصيص ِبالِْحس(فَقَالَ 

كَما ِفي قَوله تعالَى ) والْعقْلُ(أَي تهِلكُه فَِإنا ندِرك ِبالِْحس أَي الْمشاهدِة ما لَا تدِمري ِفيِه كَالسماِء 
) ِخلَافًا ِلشذُوٍذ(لَيس خاِلقًا ِلنفِْسِه  -  تعالَى-ك ِبالْعقِْل ضرورةَ أَنه فَِإنا ندِر} اللَّه خاِلق كُلِّ شيٍء{

 امالْع لْهاونتي لَم هنع امالْع كْمقْلُ حفَى الْعا نإنَّ م قِْل قَاِئِلنيِبالْع ِصيصخالت ِعِهمناِس ِفي مالن ِمن ; هِلأَن
لَا ت هتادإر ِصح)اِفِعيالش عنمو ( هنع اللَّه ِضير)اِصيصخت هتِميسقِْل لَا ) تِبالْع صصخا تا إلَى أَنَّ مظَرن

اتفَاِق علَى الرجوِع أَي عاِئد إلَى اللَّفِْظ، والتسِميةُ ِلِل) لَفِْظي(أَي الِْخلَاف ) وهو(تِصح إرادته ِبالْحكِْم 
إلَى الْعقِْل ِفيما نفَى عنه حكْم الْعام وهلْ يسمى نفْيه ِلذَِلك تخِصيصا فَِعندنا نعم، وِعندهم لَا ويأِْتي 

 ِصيِص ِبالِْحسخكُلِِّه ِفي الت ِصيِص الْ(ِمثْلُ ذَِلكخت ازوج حالْأَصاِب ِبِهوِقيلَ لَا ) ِكتاِب وِبالِْكت أَي
فَوض الْبيانَ إلَى رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه } وأَنزلْنا إلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ إلَيِهم{ِلقَوِلِه تعالَى 

والْمطَلَّقَات {ا ِبقَوِلِه لَنا الْوقُوع كَتخِصيِص قَوله تعالَى علَيِه وسلَّم والتخِصيص بيانٌ فَلَا يحصلُ إلَّ
وأُولَات الْأَحماِل أَجلُهن أَنْ {الشاِملُ ِلأُولَاِت الْأَحماِل ِبقَوِلِه تعالَى } يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَلَاثَةَ قُروٍء

نلَهمح نعضفَِإنْ قَا} ياِنعا: لَ الْمِة قُلْننالس ِمن ِر ذَِلكيِبغ ِصيصخكُونَ التأَنْ ي وزجي : ،همدلُ عالْأَص
لْنا ونز{: وبيانُ الرسوِل صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يصدق ِبالْبياِن ِبما نزلَ علَيِه ِمن الْقُرآِن، وقَد قَالَ تعالَى



وأَنزلْنا إلَيك الذِّكْر {أَي ِبالسنِة وِقيلَ لَا ِلقَوِلِه تعالَى ) والسنةُ ِبها(} علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء
ِهملَ إلَيزا ناِس مِللن نيبِلت {َك قُوعا الْوآِن لَنلَى الْقُرع هانيب رِن فَقَصيِحيحِديِث الصِصيِص حخت} اِفيم

رشاُء الْعمالس قَتس { اِديِثِهمِبح}ٌقَةدٍق صسِة أَوسمونَ خا دِفيم سلَي {  
)     و ( ُةنالس)اِبالَى ) ِبالِْكتعِلِه تِقيلَ لَا ِلقَوو}ِهملَ إلَيزا ناِس مِللن نيبِلت {لَهعآِن فَلَا جا ِللْقُرنيبم 

وما ينِطق عن {: ِلأَنهما ِمن ِعنِد اللَِّه قَالَ تعالَى; لَا ماِنع ِمن ذَِلك : يكُونُ الْقُرآنُ مبينا ِللسنِة قُلْنا
وِإنْ خص ِمن } قُرآنَ ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍءونزلْنا علَيك الْ{، ويدلُّ علَى الْجواِز قَوله تعالَى }الْهوى

لَا يجوز ِبالسنِة الْمتواِترِة الِْفعِليِة ِبناًء علَى : وِقيلَ) والِْكتاب ِبالْمتواِترِة(عموِمِه ما خص ِبغيِر الْقُرآِن 
خوِل لَا يسلَ الرِل الْآِتي إنَّ ِفعالْقَوصكَذَا. (صو ( اِبالِْكت ِصيصخت وزجي) داِحِد ِعنِر الْوبِبخ

محلُّ التخِصيِص دلَالَةُ الْعام، وِهي : لَا مطْلَقًا، وِإلَّا لَترك الْقَطِْعي ِبالظَّني، قُلْنا: مطْلَقًا، وِقيلَ) الْجمهوِر
كَالْعقِْل ) إنْ خص ِبقَاِطٍع(قَالَ ابن أَبانَ يجوز ) وثَاِلثُها(ظَّنيِن أَولَى ِمن إلْغاِء أَحِدِهما ظَنيةٌ، والْعملُ ِبال

ا خأَنَّ م مقَدٍل تلَى قَوع ِنيبذَا مهو ،يِبظَن صخ أَو ،صخي ا لَمِئٍذ ِبِخلَاِف ملَالَِتِه ِحينِف دعِلض ص
 فنصِقيقَةٌ، قَالَ الْمِباللَّفِْظ ح :)هكْسِدي عِعنو (يالظَّنو الْقَطِْعي نيب قثُ فُريقَالَ حِغي أَنْ يبني أَي :

 يِبظَن صإنْ خ وزجي ;كَانَ الْع هتادإر ِصحت ا لَملَم ِبالْقَطِْعي جرخِلأَنَّ الْم ا لَمِبم قلْحفَي لْهاونتي لَم ام
 صخي)ِخيقَالَ الْكَرو ( صإنْ خ وزجي)فَِصٍلنِبم ( ا لَمِئٍذ ِبِخلَاِف ملَالَِتِه ِحينِف دعِلض يظَن أَو قَطِْعي

 إلَيِه فَقَطْ، وهذَا مبِني علَى قَوٍل تقَدم أَنَّ يخص أَو خص ِبمتِصٍل فَالْعموم ِفي الْمتِصِل ِبالنظَِر
أَبو بكٍْر الْباِقلَّاِني عن الْقَوِل ِبالْجواِز وعدِمِه لَنا ) وتوقَّف الْقَاِضي(الْمخصوص ِبما لَا يستِقلُّ حِقيقَةٌ 
إلَخ الشاِمِل ِللْولَِد الْكَاِفِر ِبحِديِث } كُم اللَّه ِفي أَولَاِدكُميوِصي{الْوقُوع كَتخِصيِص قَوله تعالَى 

ويأِْتي الِْخلَاف ِفي تخِصيِص الْمتواِترِة ِبخبِر } لَا يِرثُ الْمسِلم الْكَاِفر ولَا الْكَاِفر الْمسِلم{الصِحيحيِن 
يجوز التخِصيص ) و. (اِم الْقَاِضي الْباِقلَّاِني ثُم الْبيضاِوي ِزيادةً علَى إماِمِهالْواِحِد كَما يؤخذُ ِمن كَلَ

الراِزي ِفي منِعِه ) ِخلَافًا ِللِْإماِم(الْمستِنِد إلَى نص خاص ولَو كَانَ خبر واِحٍد ) ِبالِْقياِس(ِلِكتاٍب أَو سنٍة 
بعد أَنْ جوزه حذَرا ِمن تقِْدِمي الِْقياِس علَى النص الَِّذي هو أَصلٌ لَه ِفي الْجملَِة ) مطْلَقًا(ك ذَِل
)اِئيبِللْجو ( ِعِه ذَِلكنِفي م ِليأَِبي ع)َإنْ كَان ( اسالِْقي)اِفيأْ) خيسو ِليِفِه ِبِخلَاِف الْجعذَا ِلضهاِن، وِتي

التفِْصيلُ منقُولٌ عن ابِن سريٍج والْمنقُولُ عن الْجباِئي الْمنع مطْلَقًا وقَد مشى الْمصنف علَى ذَِلك ِفي 
لَالَِتِه ِحينِئٍذ، وقَد أَطْلَق ِبِخلَاِف ما خص فَيجوز ِلضعِف د) وِلابِن أَبانَ إنْ لَم يخص مطْلَقًا(شرحيِه 

 مقَدا تاِحِد ِبالْقَاِطِع كَمِر الْوبِفي خ هدقَيا، ونه ازوالْج ; ا لَماِحِد مِر الْوبخ ى ِمنأَقْو هدِعن اسِلأَنَّ الِْقي
أَي أَصلُ الِْقياِس وهو الْمِقيس علَيِه ) نْ لَم يكُن أَصلُهإ(ِفي منِعِهم ) ِلقَوٍم(ِخلَافًا ) و(يكُن راِويِه فَِقيها 

ِبأَنْ لَم يخص أَو خص ِمنه غَير أَصِل ) ِبنص(أَي مخرجا ِمنه ) ِمن الْعموِم(ِبفَتِح الصاِد ) مخصصا(
ِبأَنْ لَم ) إنْ لَم يخص ِبمنفَِصٍل(ِفي منِعِه ) وِللْكَرِخي(يص ِبنصِه الِْقياِس ِبِخلَاِف أَصِلِه فَكَأَنَّ التخِص



عن الْقَوِل ) وتوقَّف إمام الْحرميِن(يخص أَو خص ِبمتِصِل ِبِخلَاِف الْمنفَِصِل ِلضعِف دلَالَِة الْعام ِحينِئٍذ 
الزاِنيةُ { لَنا أَنَّ إعمالَ الدِليلَيِن أَولَى ِمن إلْغاِء أَحِدِهما، وقَد خص ِمن قَوله تعالَى ِبالْجواِز وعدِمِه

ِصن فَِإنْ فَِإذَا أُح{الْأَمةُ فَعلَيها ِنصف ذَِلك ِبقَوِلِه تعالَى } والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد ِمنهما ِمائَةَ جلْدٍة
والْعبد ِبالِْقياِس علَى الْأَمِة النصف } أَتين ِبفَاِحشٍة فَعلَيِهن ِنصف ما علَى الْمحصناِت ِمن الْعذَاِب

: علَيِه ِقياِسيةٌ ِبأَنْ يقَالَالدلَالَةُ : أَي مفْهوِم الْموافَقَِة وِإنْ قُلْنا) ِبالْفَحوى(يجوز التخِصيص ) و.(أَيضا
أَي مفْهوم ) وكَذَا دِليلُ الِْخطَاِب(إنْ أَساَء لَك زيد فَلَا تقُلْ لَه أُف : من أَساَء إلَيك فَعاِقبه، ثُم يقَالَ
 دلَالَةَ الْعام علَى ما دلَّ علَيِه الْمفْهوم ِلأَنَّ; وِقيلَ لَا ) ِفي الْأَرجِح(الْمخالَفَِة يجوز التخِصيص ِبِه 

 اماِد الْعأَفْر ِمن وا هلَا م اصخ طُوقنِه ملَيع مقَدِبأَنَّ الْم ابجيوِم، وفْهلَى الْمع مقَدم وهطُوِق ونِبالْم
الَ الدِليلَيِن أَولَى ِمن إلْغاِء أَحِدِهما وقَد خص حِديثُ ابِن ماجه وغَيِرِه ِلأَنَّ إعم; فَالْمفْهوم مقَدم علَيِه 

إذَا {ِبمفْهوِم حِديِث ابِن ماجه وغَيِرِه } الْماُء لَا ينجسه شيٌء إلَّا ما غَلَب علَى ِرِحيِه وطَعِمِه ولَوِنِه{
السلَام وتقِْريِرِه ِفي (الصلَاةُ و ) ويجوز التخِصيص ِبِفعِلِه علَيِه. (}تيِن لَم يحِملْ الْخبثَبلَغَ الْماُء قُلَّ

حقَالَ) الْأَص ا لَوا، كَمِقيلَ: ِفيِهمو لَهفَع نم أَقَر أَو لَهفَع ِلٍم ثُمسلَى كُلِّ مع امرالُ حا لَ: الِْوص
 امالْع كْماِن حخسنلْ ياِن بصصخكِْم; ياِس ِفي الْحاِوي النسلَ تِلأَنَّ الْأَص . ِصيصخِبأَنَّ الت أُِجيبو

سه الْمشهور وعكْ) والْأَصح أَنَّ عطْف الْعام علَى الْخاص(أَولَى ِمن النسِخ ِلما ِفيِه ِمن إعمال الدِليلَيِن 
)صصخطُوِف ) لَا يعالْم نياِك بِتروِب اِلاشجِلو اصالْخ لَى ذَِلكع هرقْصي أَي هصصخِقيلَ يو امالْع

ولَا {ِبي داود وغَيِرِه والْمعطُوِف علَيِه ِفي الْحكِْم وِصفَِتِه قُلْنا ِفي الصفَِة ممنوع ِمثَالُ الْعكِْس حِديثُ أَ
يعِني كَاِفر حرِبي ِللِْإجماِع علَى قَتِلِه ِبغيِر الْحرِبي فَقَالَ } يقْتلُ مسِلم ِبكَاِفٍر ولَا ذُو عهٍد ِفي عهِدِه

ِفينالْح :ِتروِب اِلاشجِه ِلولَيطُوِف ععِفي الْم ِبيرالْح رقَداِفي ينكِْم فَلَا يِن ِفي ِصفَِة الْحطُوفَيعالْم نياِك ب
لَا يقْتلُ الذِّمي ِبكَاِفٍر ولَا الْمسِلم ِبكَاِفٍر : ما قَالَ ِبِه ِمن قَتِل الْمسِلِم ِبالذِّمي، وِمثَالُ الْأَوِل أَنْ يقَالَ

والْمراد ِبالْكَاِفِر الثَّاِني الْحرِبي أَيضا ِلوجوِب اِلاشِتراِك : حرِبي فَيقُولُ الْحنِفيفَالْمراد ِبالْكَاِفِر الْأَوِل الْ
وِف إنَّ الْعطْف علَى الْعام لَا يقْتِضي الْعموم ِفي الْمعطُ: الْمذْكُوِر، وقَد تقَدم التمِثيلُ ِبالْحِديِث ِلمسأَلَِة

حلَى الْأَصع.  
)     و ( َّأَن حالْأَص)ِضعالْب ِمِري أَوالض وعجر ( لَى ذَِلكع هرقْصي أَي هصصخلَا ي امِض الْععب أَي

الَفَِة ِلقَِرينٍة ِمثَالُه قَوله وأُِجيب ِبأَنه لَا محذُور ِفي الْمخ. الْبعِض حذَرا ِمن مخالَفَِة الضِمِري ِلمرِجِعِه
فَضِمري بعولَِتِهن } وبعولَتهن أَحق ِبردِهن{مع قَوِلِه بعده } والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن{تعالَى 

والْب نهعم طَلَّقَاتالْمو لُهلُ قَومشياِت وِعيجِللر رِليٍل آخد اِئِن ِمنوالْب كْمذُ حخؤيِقيلَ لَا وو اِئن)و (
وِقيلَ يخصصه مطْلَقًا ) صحاِبيا(كَانَ ) ولَو(ِللْعام ِبِخلَاِفِه لَا يخصصه ) مذْهب الراِوي(الْأَصح أَنَّ 

هب الصحاِبي غَير الراِوي ِللْعام ِبِخلَاِفِه يخصصه أَيضا أَي يقْصره وِقيلَ إنْ كَانَ صحاِبيا وِقيلَ إنَّ مذْ



ِفي ظَن الْمخاِلِف لَا ِفي نفِْس الْأَمِر : ِلأَنها إنما تصدر عن دِليٍل، قُلْنا; علَى ما عدا محلَّ الْمخالَفَِة 
ِلأَنَّ الْمجتِهد لَا يقَلِّد مجتِهدا كَما سيأِْتي، ِمثَالُه حِديثُ الْبخاِري ِمن ِروايِة ابِن ; اتباعه ولَيس ِلغيِرِه 

 أَنه كَانَ يرى أَنَّ إنْ ثَبت عنه أَنَّ الْمرتدةَ لَا تقْتلُ، ويحتملُ: مع قَوِلِه} من بدلَ ِدينه فَاقْتلُوه{عباٍس 
مقَدلٌ تقَو وا هثَ كَمنؤلُ الْماونتةَ لَا تِطيرالش نم).و ( َّأَن حالْأَص)اماِد الْعِض أَفْرعب ِذكْر ( امكِْم الْعِبح

)صصخِقيلَ) لَا يو ،املَى ذَِل: الْعع هرقْصي أَي هصصخوِمِه يفْهِض ِبمعالْب ةَ ِلِذكِْرِه إلَّا ; كإذْ لَا فَاِئد
ذَِلك قُلْنا مفْهوم اللَّقَِب لَيس ِبحجٍة، وفَاِئدةُ ِذكِْر الْبعِض نفْي احِتماِل تخِصيِصِه ِمن الْعام ِمثَالُه حِديثُ 

أَنه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم مر ِبشاٍة {مع حِديِث مسِلٍم } غَ فَقَد طَهرأَيما إهاٍب دِب{الترِمِذي وغَيِرِه 
وروى . }إنما حرم أَكْلُها: إنها ميتةٌ فَقَالَ: هلَّا أَخذْتم إهابها فَدبغتموه فَانتفَعتم ِبِه فَقَالُوا: ميتٍة فَقَالَ

سلَ ِبلَفِْظ مالْأَو ِلم} :رطَه فَقَد ابِبغَ الِْإهإذَا د { ِبلَفِْظ الثَّاِني اِريخالْبو}ااِبهِبِإه متعتمتلَّا اسه { إلَخ
 هوحِلٍم نسِلمو)و ( حالْأَص)وِرأْمِض الْمعِك برةَ ِبتادأَنَّ الْع (عِل بِبِفع وِم ِبِه أَومِة الْعِبِصيغ هنع ِهينِض الْم

)صصخت ( َولفْعالْم أَو وكرتا الْمدا علَى مع هرقْصت أَي امالْع)لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا النهإنْ أَقَر (
ِبأَنْ فَعلَها الناس ِمن غَيِر إنكَاٍر علَيِهم، ) و الِْإجماعأَ(ِبأَنْ كَانت ِفي زماِنِه وعِلم ِبها ولَم ينِكرها 

والْمخصص ِفي الْحِقيقَِة التقِْرير أَو الِْإجماع الِْفعِلي ِبِخلَاِف ما لَيست كَذَِلك كَأَنْ لَم تكُن ِفي زماِنِه 
لَمو لَامالسلَاةُ وِه الصلَيا عهلَيوا عِمعجاِم ;  يطٌ ِللِْإمسوذَا تهِع، ورٍة ِفي الشجِبح ساِس لَيلَ النِلأَنَّ ِفع

الراِزي ومن تِبعه بين إطْلَاِق بعِضِهم التخِصيص نظَرا إلَى أَنها إجماع ِفعِلي، وبعِضِهم عدمه نظَرا إلَى 
  . أَنَّ ِفعلَ الناِس لَيس ِبحجٍة

)     و ( حالْأَص)اَءهرا ولَى ملَا عاِد، وتعلَى الْمع رقْصلَا ي امأَنَّ الْع ( اِدتعاَء الْمرو أَي)لَه حطْرلْ تب (
يقْصر علَى ما ذُِكر : ِري علَى عموِمِه ِفي الِْقسميِن، وِقيلَعلَيِه فَيج) الْعادةُ الساِبقَةُ(أَي ِللْعام ِفي الثَّاِني 

يقْصر الطَّعام علَى : الْأَولُ كَما لَو كَانَ عادتهم تناولَ الْبر ثُم نهى عن بيِع الطَّعاِم ِبِجنِسِه متفَاِضلًا فَِقيلَ
اِني كَما لَو كَانَ عادتهم بيع الْبر ِبالْبر متفَاِضلًا ثُم نهى عن بيِع الطَّعاِم ِبِجنِسِه الْبر الْمعتاِد، والثَّ
 قَوِل )أَنَّ نحو(الْأَصح ) و(يقْصر الطَّعام علَى غَيِر الْبر الْمعتاِد، والْأَصح لَا ِفيِهما : متفَاِضلًا فَِقيلَ

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص هأَن اِبيحاِر(الصِة ِللْجفْعى ِبالشلَفْظٌ ) قَض وه ِثنيدحالْم ِرِه ِمنيكَغ فنصقَالَ الْم
} لَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبالِْجواِرقَضى النِبي ص{لَا يعرف ويقْرب ِمنه ما رواه النساِئي عن الْحسِن قَالَ 

ِلأَنَّ قَاِئلَه عدلٌ عاِرف ِباللُّغِة ; يعم ذَِلك : وِقيلَ) ِوفَاقًا ِللْأَكْثَِر(كُلَّ جاٍر ونحوه ) لَا يعم(وهو مرسلٌ 
ردا صكِْم ِمموِم الْحمع ورلَا ظُهى فَلَونعالْمِة وِفي الِْحكَاي وأِْت هي لَم لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن نع 

ظُهور عموِم الْحكِْم ِبحسِب ظَنِه، ولَا يلْزمنا اتباعه ِفي ذَِلك، ونحو قَضى : لَه ِبلَفٍْظ عام كَالْجاِر قُلْنا
رواه مسِلم فَِقيلَ يعم كُلَّ } إنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم نهى عن بيِع الْغرِر {إلَخ قَولُ أَِبي هريرةَ

  . غَرٍر



)     هونِقلِّ دتسِر الْماِئِل غَيالس ابوأَلَةٌ جسم ( اِلؤونَ السد أَي)وِمِهماِل ِفي عؤِللس اِبعت (
ِرِه وغَيو ِمِذيرِديِث التكَح ومموِصِه، الْعصطَِب {خِع الريب نِئلَ عس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيأَنَّ الن

طَِب ِبالتمِر، فَيعم كُلَّ بيٍع ِللر} نعم قَالَ فَلَا إذَنْ: أَينقُص الرطَب إذَا يِبس قَالُوا: ِبالتمِر، فَقَالَ
فَلَا } توضأْت ِمن ماِء الْبحِر فَقَالَ يجِزيك: قَالَ ِللنِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم قَاِئلٌ{والْخصوص كَما 

 هرغَي معِقلُّ(يتسالْمو ( اِلؤونَ السد)صالْأَخ ( هِمن) تكَنإذَا أَم اِئزكُوِتجسِرفَةُ الْمعكَأَنْ ) م هِمن
لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيقُولَ النةٌ{: يِه كَفَّارلَيانَ فَعضماِر رهِفي ن عامج ناِب } موظَاِهِر ِفي جكَالْم

 جامع أَنَّ الِْإفْطَار ِبغيِر الِْجماِع لَا كَفَّارةَ ِفيِه فَِإذَا :من أَفْطَر ِفي نهاِر رمضانَ ماذَا علَيِه فَيفْهم ِمن قَوِلِه
والْمساِوي (لَم تمِكن معِرفَةُ الْمسكُوِت ِمن الْجواِب فَلَا يجوز ِلتأِْخِري الْبياِن عن وقِْت الْحاجِة 

اِضحقَالَ) واِر : كَأَنْ يهِفي ن عامج نم عامج نلَى ماذَا عاِب مواِر ِفي جةٌ كَالظِّهِه كَفَّارلَيانَ فَعضمر
. علَيك كَفَّارةٌ كَالظِّهاِر: جامعت ِفي نهاِر رمضانَ ماذَا علَي: ِفي نهاِر رمضانَ، وكَأَنْ يقَالَ ِلمن قَالَ

معتبر عمومه ِعند (ِفي سؤاٍل أَو غَيِرِه ) سبٍب خاص(الْواِرد علَى ) لْعاموا(والْأَعم ذَكَره ِفي قَوِلِه 
هو مقْصور علَى السبِب ِلوروِدِه ِفيِه، ِمثَالُه حِديثُ الترِمِذي وغَيِرِه : وِقيلَ, نظَرا ِلظَاِهِر اللَّفِْظ) الْأَكْثَِر

أَِبي س نع ِريدِعيٍد الْخ} وملُحو ضا الِْحيلْقَى ِفيهي ِبئْر ِهيةَ واعضِبئِْر ب أُ ِمنضوتولَ اللَِّه أَتسا رِقيلَ ي
ا ذُِكر، وهو ِمم: أَي ِمما ذُِكر وغَيره، وِقيلَ} إنَّ الْماَء طَهور لَا ينجسه شيٌء: الِْكلَاِب والنتن ؟ فَقَالَ

أَي أَولَى ِباعِتباِر الْعموِم ِمما لَو لَم ) قَِرينةُ التعِميِم فَأَجدر(أَي وِجدت ) فَِإنْ كَانت(ساِكت عن غَيِرِه 
 نزوِلِه علَى ما ِقيلَ رجلٌ سرق وسبب} والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما{تكُن ِمثَالُه قَوله تعالَى 

إنَّ اللَّه {ِرداَء صفْوانَ فَذَكَر الساِرقَةَ قَِرينةً علَى أَنه لَم يِرد ِبالساِرِق ذَِلك الرجلَ فَقَطْ وقَوله تعالَى 
 قَالَ الْمفَسرونَ ِفي شأِْن ِمفْتاِح الْكَعبِة لَما أَخذَه عِلي نزلَ كَما} يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت إلَى أَهِلها

رِضي اللَّه عنه ِمن عثْمانَ بِن طَلْحةَ قَهرا ِبأَمِر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم يوم الْفَتِح ِليصلِّي ِفيها فَصلَّى 
خِن، ويتكْعانَ ِبلُطٍْف رثْملَى عع هدةُ فَرالْآي لَتزِة فَنقَايةَ إلَى الساندالس مضِلي احالِْمفْت اسبالْع أَلَهفَس جر

ي الْآيةَ فَجاَء إلَى النِبي ِبأَمِر النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم لَه ِبذَِلك فَتعجب عثْمانُ ِمن ذَِلك فَقَرأَ لَه عِل
  . صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم فَأَسلَم فَِذكْر الْأَماناِت ِبالْجمِع قَِرينةٌ علَى إرادِة الْعموِم

ِمن الْعلَماِء ِلوروِدِه )  الْأَكْثَِرِعند(ِفيِه ) قَطِْعيةُ الدخوِل(الَِّتي ورد علَيها الْعام ) وصورةُ السبِب     (
كَغيِرها ) ظَنيةٌ(ِهي : واِلد الْمصنِف كَغيِرِه) ِباِلاجِتهاِد، وقَالَ الشيخ الِْإمام(ِمنه ) فَلَا يخص(ِفيها 

إنَّ ولَد الْأَمِة الْمستفْرشِة لَا يلْحق سيدها : ِبي حِنيفَةَفَيجوز إخراجها ِمنه ِباِلاجِتهاِد كَما لَِزم ِمن قَوِل أَ
الْولَد {ما لَم يقْربه نظَرا إلَى أَنَّ الْأَصلَ ِفي اللَّحاِق الِْإقْرار إخراجه ِمن حِديِث الصِحيحيِن وغَيِرِهما 

مِة زمعةَ الْمختِصِم ِفيِه عبد بن زمعةَ وسعد بن أَِبي وقَّاٍص وقَد قَالَ صلَّى اللَّه الْواِرِد ِفي ابِن أَ} ِللِْفراِش
 دبا عوك يأَخ ود هاوِة أَِبي دايِفي ِروةَ وعمز نب دبا علَك ي وه لَّمسِه ولَيا ) قَالَ(عضِف أَينصالْم اِلدو



خاص ِفي الْقُرآِن تلَاه ِفي (أَي ِمن صورِة السبِب حتى يكُونَ قَطِْعي الدخوِل أَو ظَنيه ) ويقْرب ِمنها(
بين التاِلي ) بِةعام ِللْمناِس(أَي رسِم الْقُرآِن ِبمعنى وضعه مواِضعه، وِإنْ لَم يتلُه ِفي النزوِل ) الرسِم

} أَلَم تر إلَى الَِّذين أُوتوا نِصيبا ِمن الِْكتاِب يؤِمنونَ ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت{والْمتلُو كَما ِفي قَوله تعالَى 
ِوِه ِمن علَماِء الْيهوِد لَما قَِدموا مكَّةَ إشارةٌ إلَى كَعِب بِن الْأَشرِف ونح: إلَخ فَِإنه كَما قَالَ أَهلُ التفِْسِري

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيِة النبارحمو ِذ ِبثَأِْرِهملَى الْأَخع ِرِكنيشوا الْمضرٍر حدلَى بوا قَتداهشو
 هابحأَصو دمحِبيلًا مى سدأَه نم مأَلُوه؟ فَقَالُوافَس نحن ِت : أَمعن ِمن اِبِهما ِفي ِكتِبم ِعلِْمِهم عم متأَن

النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْمنطَِبِق علَيِه وأَخِذ الْمواِثيِق علَيِهم أَنْ لَا يكْتموه فَكَانَ ذَِلك أَمانةً لَاِزمةً 
 لَمو مثُ قَالُوا ِللْكُفَّاِرلَهيا حوهدؤي : تنمضت قَدو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيا ِللندسِبيلًا حى سدأَه متأَن

 الْأَمانِة الَِّتي ِهي بيانُ ِصفَِة الْآيةُ مع هذَا الْقَوِل التوعد علَيِه الْمِفيد ِللْأَمِر ِبمقَاِبِلِه الْمشتِمِل علَى إرادِة
إنَّ اللَّه {النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِبِإفَادِتِه أَنه الْموصوف ِفي ِكتاِبِهم، وذَِلك مناِسب ِلقَوِلِه تعالَى 

ا عام ِفي كُلِّ أَمانٍة، وذَِلك خاص ِبأَمانٍة ِهي بيانُ ِصفَِة فَهذَ} يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت إلَى أَهِلها
 وِل ِبِستزِفي الن هناٍخ عرتِم مسِفي الر اصاٍل ِللْخت امالْعاِبِق وِبالطَِّريِق الس لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبيالن

نيا بةُ مدم ِسِنني بقْريا قَالَ ومِإنِة والثَّاِمن انَ ِمنضمِح ِفي رالْفَتِة وِة الثَّاِنينالس انَ ِمنضمٍر ِفي ردب 
  . ِلأَنه لَم يِرد الْعام ِبسبِبِه ِبِخلَاِفها; ِمنها كَذَا 

) الْعام(الْخاص ) نسخ(لْعام الْمعاِرِض لَه أَي عن وقِْتِه ِبا) مسأَلَةٌ إنْ تأَخر الْخاص عن الْعمِل     (
ِبأَنْ تأَخر الْخاص عن الِْخطَاِب ِبالْعام دونَ الْعمِل أَو تأَخر الْعام عن ) وِإلَّا(ِبالنسبِة ِلما تعارضا ِفيِه 
وِقيلَ إنْ (الْخاص الْعام ) خصص(رنا ِبأَنْ عِقب أَحدهما الْآخر أَو جِهلَ تاِرخيُهما الْخاص مطْلَقًا أَو تقَا

أَي كَالْمختِلِفني ِبالنصوِصيِة ِبأَنْ يكُونا خاصيِن فَيحتاج ) تقَارنا تعارضا ِفي قَدِر الْخاص كَالنصيِن
مِض الْععالْب لَى ذَِلكلَالَِة عِفي الد امالْع ى ِمنأَقْو اصا الْخقُلْن ٍح لَهجرإلَى م اصأَنْ ; لُ ِبالْخ وزجي هِلأَن

ٍح لَهجرةَ إلَى ماجفَلَا ح اصِبِخلَاِف الْخ امالْع ِمن ادرلَا ي) .ِإمةُ وِفينالْح قَالَتورأَختِن الْميمرالْح ام (
 اصالْخ نع)اِسخا) نِر قُلْنأَخاِمِع التكِْسِه ِبجكَع لَه : املِْغي الْعِر لَا يأَختالْم اصلَ ِبالْخمأَنَّ الْع قالْفَر

التاِريخ ) فَِإنْ جِهلَ(وجب تقِْدميه علَيِه قَالُوا ِبِخلَاِف الْعكِْس والْخاص أَقْوى ِمن الْعام ِفي الدلَالَِة فَ
لَهما قَولَاِن لَهم متقَاِرباِن ِلاحِتماِل كُلٍّ ِمنهما ) أَو التساقُطُ(عن الْعمِل ِبواِحٍد ِمنهما ) فَالْوقْف(بينهما 

ا ِباحوخسنكُونَ مِلأَنْ ي مهدِعن امِر ِمثَالُ الْعلَى الْآخِمِه عقَداِل تِتم}ِرِكنيشلُوا الْمأَنْ } فَاقْت اصالْخو
بينهما ) فَالترِجيح(خاصا ِمن وجٍه ) عاما علَى وجٍه(كُلٌّ ِمنهما ) لَا تقْتلُوا أَهلَ الذِّمِة وِإنْ كَانَ: يقَالَ

ِللْمتقَدِم ِمثَالُ ) الْمتأَخر ناِسخ: وقَالَ الْحنِفيةُ(واِجب ِلتعادِلِهما تقَارنا أَو تأَخر أَحدهما ِمن خاِرٍج 
 اِريخِديثُ الْبح ذَِلك}لُوهفَاقْت هلَ ِديندب نم{. ِنيِحيحِديثُ الصحو ،}َلع لَّى اللَّهص هى أَنهن لَّمسِه وي



فَالْأَولُ عام ِفي الرجاِل والنساِء خاص ِبأَهِل الردِة والثَّاِني خاص ِبالنساِء عام ِفي } عن قَتِل النساِء
  .الْحرِبياِت والْمرتداِت

  
  املطلق واملقيد

وزعم الْآِمِدي وابن (ِمن وحدٍة أَو غَيِرها ) الدالُّ علَى الْماِهيِة ِبلَا قَيٍدالْمطْلَق ( هذَا مبحثُهما يأَ     
هلَالَتاِجِب دالْح ( اِوهحنِة وِثلَِة الْآِتيالْأَم طْلَِق ِمنى ِبالْممسلَالَةَ الْمد أَي)ِةاِئعِة الشدحلَى الْوثُ ) عيح

ِلأَنها دالَّةٌ علَى ; أَي وقَع ِفي وهِمِهما أَي ِفي ِذهِنِهما أَنه ِهي ) توهماه النِكرةَ(اه ِبما يأِْتي عنهما عرفَ
مالْج ِة أَوثِْنياِد إلَى التالِْإفْر ِل ِمنالْأَص نع جرخت ثُ لَميِة حاِئعِة الشدحالْو ا كَذَِلكمهدِعن طْلَقالْمِع، و

إذْ عرفَه الْأَولُ ِبالنِكرِة ِفي ِسياِق الِْإثْباِت والثَّاِني ِبما دلَّ علَى شاِئٍع ِفي ِجنِسِه وخرج الدالُّ ; أَيضا 
 فنصٍة قَالَ الْمِمنؤٍة مقَبر وحِعِه نواِئٍع ِفي نلَى شع لُوبِة أُسِكرالنطْلَِق والْم نيِق بلَى الْفَرعو

إنْ كَانَ حملُك ذَكَرا فَأَنِت : الْمنِطِقيني والْأُصوِليني وكَذَا الْفُقَهاُء حيثُ اختلَفُوا ِفيمن قَالَ ِلامرأَِتِه
. تطْلُق حملًا علَى الِْجنِس ا ه: ا ِللتنِكِري الْمشِعِر ِبالتوِحيِد، وِقيلَلَا تطْلُق نظَر: طَاِلق فَكَانَ ذَكَريِن، ِقيلَ

وِمن هنا يعلَم أَنَّ اللَّفْظَ ِفي الْمطْلَِق والنِكرِة واِحد، وأَنَّ الْفَرق بينهما ِباِلاعِتباِر إنْ اُعتِبر ِفي اللَّفِْظ 
ع هلَالَتد يمِة ساِئعِة الشدحِد الْوقَي عم أَو مقَدا تا كَمضٍس أَيِجن ماسطْلَقًا وم يمٍد سِة ِبلَا قَياِهيلَى الْم

ِثلَِتِه الْآِتيأَم طْلَِق ِمنى الْممسلَ ِفي ماِن الْأَوكِّرناِجِب يالْح نابو الْآِمِديةً وِكرلَاِنِه نعجيا وِوهحنِة و
إذْ لَا ; الثَّاِني فَيدلُّ ِعندهما علَى الْوحدِة الشاِئعِة وِعند غَيِرِهما علَى الْماِهيِة ِبلَا قَيٍد، والْوحدةُ ضروِريةٌ 

الْأَواِحٍد وو ِة ِبأَقَلَّ ِمنطْلُوبِة الْماِهيِللْم ودجطْلَِق وِه ِبالْملَيةُ عِميسالتِة وِبيرِل الْعِلكَلَاِم أَه اِفقولُ م
ِلمقَابلَِة الْمقَيِد وعدولُ الْمصنِف ِفي النقِْل عن الْآِمِدي وابِن الْحاِجِب عما قَالَاه ِمن التعِريِف إلَى لَاِزِمِه 

ِنيباِبِق ِلياِءالسا ِللِْبنضرعتي ِإنْ لَمو لَهِه قَولَيع ) .ثَم ِمنطْلَِق ) ولَالَِة الْمد ِمن اهمعا زم وها، ونه ِمنو أَي
 ِل ذَِلكأَج ِمن ِة أَياِئعِة الشدحلَى الْوِة: قَالَا(عاِهيطْلَِق الْمِبم رالْأَم ( ِب ِمنرٍد كَالضِر قَيغَي) رأَم

ِئيزِبج ( ِر ذَِلكغَي ا أَوصع ٍط أَووِب ِبسرا كَالضاِتهِئيزج ِمن ; ودجلَا وو ،ودجالْو ودقْصِلأَنَّ الْم
لَه ِئيزا ِبجرا أَمِبه ركُونُ الْأَما فَيهاتِئيزج دوجا تمِإنِة، واِهيا ِللْم)سلَيو ( ا ذَِلكملُهقَو)ٍءيوِد ) ِبشجِلو

لَها ِلِإشعاِر ) ِبكُلِّ جزِئي(أَمر ) وِقيلَ(ِلأَنها جزؤه وجزُء الْموجوِد موجود ; الْماِهيِة ِبوجوِد جزِئياِتها 
  . أَي ِفي كُلِّ جزِئي أَنْ يفْعلَ ويخرج عن الْعهدِة ِبواِحٍد) يِهإذَنْ ِف: وِقيلَ(عدِم التقِْييِد ِبالتعِميِم 

فَما جاز تخِصيص الْعام ِبِه يجوز تقِْييد الْمطْلَِق ِبِه )  الْمطْلَق والْمقَيد كَالْعام والْخاصٌ:مسأَلَة     (
يد الِْكتاِب ِبالِْكتاِب وِبالسنِة والسنِة ِبالسنِة وِبالِْكتاِب، وتقِْييِدِهما ِبالِْقياِس وما لَا فَلَا يجوز تقِْي

ِئيزج ضعب ذَكَراِوي، وِب الرذْهقِْريِرِه ِبِخلَاِف متو لَامالسلَاةُ وِه الصلَيع ِبيِل النِفعِن ويومفْهالْماِت و
) أَنهما إنْ اتحد حكْمهما وموِجبهما(يِزيد الْمطْلَق والْمقَيد ) و(الْمطْلَِق علَى الْأَصح ِفي الْجِميِع 



وتأَخر الْمقَيد (ةً مؤِمنةً أَعِتق رقَب: كَأَنْ يقَالَ ِفي كَفَّارِة الظِّهاِر) وكَانا مثْبتيِن(ِبكَسِر الِْجيِم أَي سببهما 
وطْلَِق فَهِل ِبالْممقِْت الْعو نع ( دقَيالْم أَي)اِسخن ( ِدقَيِر الْميِقِه ِبغِة إلَى ِصدبسطْلَِق ِبالنِللْم)ِإلَّاِبأَنْ ) و

 أَو تأَخر الْمطْلَق عن الْمقَيِد مطْلَقًا أَو تقَارنا أَو جِهلَ تأَخر عن وقِْت الِْخطَاِب ِبالْمطْلَِق دونَ الْعمِل
إنْ (ِللْمطْلَِق ) الْمقَيد ناِسخ: وِقيلَ(أَي علَى الْمقَيِد جمعا بين الدِليلَيِن ) حِملَ الْمطْلَق علَيِه(تاِرخيُهما 

رأَخت (قِْت او نأِْخِري عاِمِع التِل ِبِه ِبجمقِْت الْعو نع رأَخت ا لَولِْخطَاِب ِبِه كَم)َِقيلو : دقَيلُ الْممحي
 ِذكْر فَرٍد ِلأَنَّ ِذكْر الْمقَيِد ِذكْر ِلجزِئي ِمن الْمطْلَِق فَلَا يقَيده كَما أَنَّ; ِبأَنْ يلِْغي الْقَيد ) علَى الْمطْلَِق

" الْقَيد حجةٌ " الْفَرق بينهما أَنَّ مفْهوم الْقَيِد حجةٌ ِبِخلَاِف مفْهوِم : ِمن أَفْراِد الْعام لَا يخصصه، قُلْنا
يعِني غَير مثْبتيِن ) وِإنْ كَانا منِفييِن(دم ِبِخلَاِف مفْهوِم اللَّقَِب الَِّذي ذُِكر ِفيِه فَرد ِمن الْعام ِمنه كَما تقَ

وحِن نييهنم ِن أَويِفينم : ِتقعا لَا تبكَاتم ِتقعٍب كَاِفٍر لَا تكَاتم قِعت ِزئجٍب لَا يكَاتم قِعت ِزئجلَا ي
أَي يقَيد ) يقَيده ِبِه(ي الْقَاِئلُ ِبحجيِة مفْهوِم الْمخالَفَِة، وهو الراِجح أَ) فَقَاِئلٌ الْمفْهوم(مكَاتبا كَاِفرا 

 ِد ِفي ذَِلكقَيِبالْم طْلَقالْم)ِهيو ( ِئٍذأَلَةُ ِحينسالْم أَي)امعو اصفِْي ) خاِق النطْلَِق ِفي ِسيوِم الْممِلع
  . مفْهوِم يلِْغي الْقَيد ويجِري الْمطْلَق علَى إطْلَاِقِهوناِفي الْ

نحو أَعِتق رقَبةً، لَا تعِتق رقَبةً كَاِفرةً، أَعِتق رقَبةً مؤِمنةً، لَا ) أَمرا، والْآخر نهيا وِإنْ كَانَ أَحدهما     (
ِفي الْمقَيِد ِليجتِمعا فَالْمطْلَق ِفي الِْمثَاِل الْأَوِل مقَيد ِبالِْإمياِن، ) قَيد ِبِضد الصفَِةفَالْمطْلَق م(تعِتق رقَبةً 

 الظِّهاِر مع اتحاِد الْحكِْم كَما ِفي قَوله تعالَى ِفي كَفَّارِة) وِإنْ اختلَف السبب(وِفي الثَّاِني مقَيد ِبالْكُفِْر 
الْمطْلَق علَى ) لَا يحملُ: فَقَالَ أَبو حِنيفَةَ(} فَتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة{وِفي كَفَّارِة الْقَتِل } فَتحِرير رقَبٍة{

أَي ِبمجرِد وروِد ) لَفْظًا(علَيِه ) يحملُ: وِقيلَ(الْمقَيِد ذَِلك ِلاخِتلَاِف السبِب فَيبقَى الْمطْلَق علَى إطْلَاِقِه 
فَلَا بد ِمن ) ِقياسا(رِضي اللَّه عنه يحملُ علَيِه ) وقَالَ الشاِفِعي(اللَّفِْظ الْمقَيِد ِمن غَيِر حاجٍة إلَى جاِمٍع 

ِفيِهما ) وِإنْ اتحد الْموِجب. ( سبِبِهما أَي الظِّهاِر والْقَتِلجاِمٍع بينهما، وهو ِفي الِْمثَاِل الْمذْكُوِر حرمةُ
وِفي الْوضوِء } فَامسحوا ِبوجوِهكُم وأَيِديكُم{كَما ِفي قَوله تعالَى ِفي التيمِم ) واختلَف حكْمهما(

مراِفِق، والْموِجب لَهما الْحدثُ، واخِتلَاف الْحكِْم ِمن مسِح فَاغِْسلُوا ِبوجوِهكُم وأَيِديكُم إلَى الْ
 اِضحاِفِق ورِد الْمقَيِل الْمغَسطْلَِق ولَى الِْخلَاِف(الْملُ ) فَعمحي ِد، أَوقَيلَى الْمع طْلَقلُ الْممحلَا ي هأَن ِمن

، وهو الراِجح، والْجاِمع بينهما ِفي الِْمثَاِل الْمذْكُوِر اشِتراكُهما ِفي سبِب حكِْمها علَيِه لَفْظًا أَو ِقياسا
)دقَيالْمو ( ِنيِضعوِفي م)ِنياِفينتانَ ) ِبمضماِم راِء أَيالَى ِفي قَضعله تا ِفي قَوِضٍع كَموِفي م أَطْلَق قَدو
فَِصيام ثَلَاثَِة {وِفي صوِم التمتِع } فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن{وِفي كَفَّارِة الظِّهاِر } دةٌ ِمن أَياٍم أُخرفَِع{

متعجٍة إذَا رعبسو جاٍم ِفي الْحِني(} أَيغتسي ( ِفيِه ا أَطْلَقِفيم)َأ كُني ا إنْ لَممهنع ا ِمنِدِهملَى ِبأَحو
كَما ِفي الِْمثَاِل الْمذْكُوِر ِبأَنْ بِقي علَى إطْلَاِقِه ِلامِتناِع تقِْييِدِه ِبِهما ِلتناِفيِهما وِبواِحٍد ) الْآخِر ِقياسا

 تفِْريق أَما إذَا كَانَ أَولَى ِبالتقِْييِد ِبأَحِدِهما ِمنهما ِلانِتفَاِء مرجِحِه فَلَا يِجب ِفي قَضاِء رمضانَ تتابع ولَا



 اِجِح ِمنلَى الراًء عِبِه ِبن دِر قُيونَ الْآخِدِه دقَيم نيبو هنيب اِمعالْج ِجدكَأَنْ و اسثُ الِْقييح ِر ِمنالْآخ ِمن
   لَفِْظي فَلَا :أَنَّ الْحملَ ِقياِسي فَِإنْ ِقيلَ

  
 الظاهر واملؤول

أَي راِجحةً فَيحتِملُ غَير ذَِلك الْمعنى ) دلَالَةً ظَنيةً(علَى الْمعنى ) الظَّاِهر ما دلَّ(أَي هذَا مبحثُهما      
الرجِل الشجاِع  والْغاِئِط راِجح ِفي مرجوحا كَالْأَسِد راِجح ِفي الْحيواِن الْمفْتِرِس مرجوح ِفي 

; الْخاِرِج الْمستقْذَِر ِللْعرِف مرجوح ِفي الْمكَاِن الْمطْمِئن الْموضوِع لَه لُغةً أَولًا وخرج النص كَزيٍد 
ِلدِليٍل فَصِحيح، أَو (علَيِه ) لَى الْمحتمِل الْمرجوِح فَِإنْ حِملَوالتأِْويلُ حملُ الظَّاِهِر ع(ِلأَنَّ دلَالَته قَطِْعيةٌ 
هذَا كُلُّه ظَاِهر ثُم التأِْويلُ ) فَفَاِسد أَو لَا ِلشيٍء فَلَِعب لَا تأِْويلٌ(ولَيس ِبدِليٍل ِفي الْواِقِع ) ِلما يظَن دِليلًا

ِجيٍح عرِبت قَِريب وحِليٍل نى دنلَاِة{لَى الظَّاِهِر ِبأَدإلَى الص متإذَا قُم { ِعيدبا وهاِم إلَيلَى الِْقيع متمزع أَي
أَربعا ) مِسكوِمن الْبِعيِد تأِْويلُ أَ(لَا يترجح علَى الظَّاِهِر إلَّا ِبأَقْوى ِمنه وذَكَر الْمصنف ِمنه كَِثريا فَقَالَ 

)ِدئتلَى ابِة ) عِفينأِْويلُ الْحت لَى {أَيع لَمأَس قَدو ةَ الثَّقَِفيلَمِن سلَانَ بيِلغ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص لَهقَو
نهاِئرس فَاِرقا وعبأَر ِسكٍة أَموِر ِنسشِض} عر اِفِعيالش اهوٍة رعبأَر ِنكَاح ِدئتلَى ابع هرغَيو هنع اللَّه ي

 هجواِئلَ والْأَو عبالْأَر ِسكما فَيبترم ِلِم ِبِخلَاِف ِنكَاِحِهنسطْلَاِنِه كَالْما ِلبعم نهكَحا إذَا كَانَ نِفيم نهِمن
 قَِريب عهٍد ِبالِْإسلَاِم لَم يسِبق لَه بيانُ شروِط النكَاِح مع حاجِتِه إلَى ذَِلك، بعِدِه أَنَّ الْمخاطَب ِبمحلِِّه

قَعو قِْلِه لَولَى نِة عِريعلَِة الشماِعي حوفُِّر دوتو ِتِهمكَثْر عِرِه مغَي لَا ِمنو ،هِنكَاٍح ِمن ِديدجقَلْ تني لَمو.  
)    و ( مأِْويلُهِعيِد تالْب ِمن)اِكينِمس نيِست ( الَىعله تقَو ا{ِمنِكينِمس نيِست امفَِإطْع {)ادم نيلَى ِستع (

 واِحٍد ِفي ِستني ِبأَنْ يقَدر مضاف أَي طَعام ِستني ِمسِكينا، وهو ِستونَ مدا، فَيجوز إعطَاؤه ِلِمسِكٍني
ِلأَنَّ الْقَصد ِبِإعطَاِئِه دفْع الْحاجِة ودفْع حاجِة ; يوما كَما يجوز إعطَاؤه ِلِستني ِمسِكينا ِفي يوٍم واِحٍد 

ب هجواِحٍد، وٍم ووِفي ي نيتِة الساجفِْع حا كَدموي نياِحِد ِفي ِستالْو ِمن ذْكَري ا لَمِفيِه م ِبرتاُع هِدِه أَنع
 ظَافُِر قُلُوِبِهمتو كَِتِهمربِة، واعمِل الْجِلفَض هداِكِني الظَّاِهِر قَصسِد الْمدع ِمن ا ذُِكرم أُلِْغياِف وضالْم

أَيما امرأٍَة نكَحت نفْسها ِبغيِر {هم حِديثَ أَِبي داود وغَيِرِه ِمن الْبِعيِد تأِْويلُ) و(علَى الدعاِء ِللْمحِسِن 
علَى (ِبما أَصاب ِمنها } فَِإنْ أَصابها فَلَها مهر ِمثِْلها{وِفي ِروايِة الْبيهِقي } إذِْن وِليها فَِنكَاحها باِطلٌ

أَي حملَه أَولًا بعضهم علَى الصِغريِة ِلِصحِة تزِويِج الْكَِبريِة نفْسها ِعندهم ) مكَاتبِةالصِغريِة والْأَمِة الْ
مِة كَساِئِر تصرفَاِتها فَاعتِرض ِبأَنَّ الصِغريةَ لَيست امرأَةً ِفي حكِْم اللِّساِن فَحملَه بعض آخر علَى الْأَ

فَلَها مهر ِمثِْلها فَِإنَّ مهر الْأَمِة ِلسيِدها فَحملَه بعض متأَخِريِهم علَى الْمكَاتبِة فَِإنَّ الْمهر : فَاعتِرض ِبقَوِلِه
 علَى صورٍة ناِدرٍة مع ظُهوِر قَصِد الشاِرِح لَها ووجه بعِدِه علَى كُلٍّ أَنه قَصر ِللْعام الْمؤكَِّد عمومه ِبما

) و(عمومه ِبأَنْ تمنع الْمرأَةُ مطْلَقًا ِمن اسِتقْلَاِلها ِبالنكَاِح الَِّذي لَا يِليق ِبمحاِسِن الْعاداِت اسِتقْلَالُها ِبِه 



أَي ِللصياِم ِمن اللَّيِل رواه أَبو داود وغَيره ِبلَفِْظ } م ِلمن لَم يبيتلَا ِصيا{ِمن الْبِعيِد تأِْويلُهم حِديثَ 
}امِل فَلَا ِصياللَّي ِمن اميالص تيبي لَم نذِْر(} مالناِء ولَى الْقَضع ( مهداِر ِعنهالن ذٍْر ِمنا ِبنِرِهمِة غَيِلِصح

جوِم ووِة إلَى الصبسذِْر ِبالنالناِء وِة الْقَضرداِدٍر ِلنلَى نوِم عمِفي الْع صالن امِللْع رقَص هِدِه أَنعب ه
ذَكَاةُ الْجِنِني {(ِمن الْبِعيِد تأِْويلُ أَِبي حِنيفَةَ حِديثَ ابِن ِحبانَ وغَيِرِه ) و(ِبالْمكَلَِّف ِفي أَصِل الشرِع 

ِبالرفِْع والنصِب علَى التشِبيِه أَي ِمثْلَ ذَكَاِتها أَو كَذَكَاِتها فَيكُونُ الْمراد الْجِنني الْحي ) }ذَكَاةُ أُمِه
ِدِه معب هجوو اِفِعيكَالش اهاِحبص لَّهأَحو مهدِت ِعنيِة الْممرلَى ِلحا عأَم هنى عنغتسقِْديِر الْمالت ا ِفيِه ِمن

ِروايِة الرفِْع وِهي الْمحفُوظَةُ كَما قَالَه الْخطَّاِبي وغَيره ِمن حملَِة الْحِديِث فَِبأَنْ يعِرب ذَكَاةَ الْجِنِني 
وِفي } ذَكَاةُ الْجِنِني ِفي ذَكَاِة أُمِه{اةٌ يدلُّ علَيِه ِروايةُ الْبيهِقي خبرا ِلما بعده أَي ذَكَاةُ الْجِنِني ذَكَ

 ك طُلُوعا ِفي ِجئْتِة كَمِفيلَى الظَّرلَ ععجفَِبأَنْ ي تتِب إنْ ثَبصِة النايلَى ِروا عأَمِه وٍة ِبذَكَاِة أُمايِرو
لُوِعها، والْمعنى ذَكَاةُ الْجِنِني حاِصلَةٌ وقْت ذَكَاِة أُمِه وهو مواِفق ِلمعنى ِروايِة الشمِس أَي وقْت طُ

ا لَهعبا تهلَّتا أَحهلَّتِه الَِّتي أَحأَنَّ ذَكَاةَ أُمو ،تيالْم ِننيالْج ادركُونُ الْمفَي اهنفِْع الَِّذي ذَكَرالر ذَِلك ديؤا ي
 ِديِث ِمنِق الْحِض طُرعا ِفي بم}اِئِلنيِل الساةَ : قَوالشو قَرالْب حذْبنالِْإِبلَ و رحنا نولَ اللَِّه إنسا ري

كُلُوه إنْ ِشئْتم فَِإنَّ : لَّه علَيِه وسلَّمفَنِجد ِفي بطِْنها الْجِنني أَفَنلِْقيِه، أَو نأْكُلُه فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى ال
ِلأَنه محلُّ الشك ِبِخلَاِف الْحي الْممِكِن الذَّبِح فَِمن ; فَظَاِهر أَنَّ سؤالَهم عن الْميِت } ذَكَاته ذَكَاةُ أُمِه

  . فَيكُونُ الْجواب عن الْميِت ِليطَاِبق السؤالَالْمعلُوِم أَنه لَا يِحلُّ إلَّا ِبالتذِْكيِة
 )     و ( الَىعله تاِلٍك قَوكَم مأِْويلُهِد تعالْب ِمن)}قَاتدا الصمإن (اِكِنيسالْماِء وِللْفُقَر { إلَخ) لَىع

 -إلَخ ذَمهم اللَّه } وِمنهم من يلِْمزك ِفي الصدقَاِت{بلَه أَي محلِّ الصرِف ِبدِليِل ما قَ) بياِن الْمصِرِف
إلَخ أَي } إنما الصدقَات ِللْفُقَراِء{ علَى تعرِضِهم لَها ِلخلُوِهم عن أَهِليِتها ثُم بين أَهلَها ِبقَوِلِه -تعالَى 

نِذِه الْأَصِله ِهي ،مهٍف ِمنِصن ِلأَي فركِْفي الصا فَيضأَي ِضِهمعونَ بد ادرالْم سلَيو ،ِرِهمونَ غَياِف د
 اٍف لَهنِر مياِف ِلغناِب الْأَصِتيعاس ظَاِهِرِه ِمن نِف اللَّفِْظ عرص ا ِفيِه ِمنِدِه ِلمعب هجوانُ ; ويإذْ ب

 لَا يناِفيِه فَلْيكُونا مراديِن فَلَا يكِْفي الصرف ِلبعِض الْأَصناِف إلَّا إذَا فُِقد الْباِقي ِللضرورِة الْمصِرِف
 فَهو محرٍم) من ملَك ذَا رِحٍم{(ِمن الْبِعيِد تأِْويلُ بعِض أَصحاِبنا حِديثَ السنِن الْأَربعِة ) و(ِحينِئٍذ 
رِه } حلَيع قتع هاجِن مابو اِئيسِة النايِفي ِرووِع(والْفُروِل ولَى الْأُصا ) عمإن هأَن ا ِمنندِعن رقَرا تِلم

الْع نع امِف الْعرص ا ِفيِه ِمنِد معب هجوو ،ا ذُِكرِد الِْملِْك مرجِبم قتعا يم ِجيهوتاِرٍف وِر صيوِم ِلغم
 وِلفاٍق ختوِن إعِبد قلَا ِعت هأَن وهقُوِل، وعِل الْموِع ِللْأَصالْفُروِل وِر الْأُصغَي نِق عالِْعت فْيأَنَّ ن رقَرت

} اِلده إلَّا أَنْ يِجده مملُوكًا فَيشتِريه فَيعِتقَهلَا يجِزي ولَد و{هذَا الْأَصلُ ِفي الْأُصوِل ِلحِديِث مسِلٍم 
وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا {أَي ِبالشراِء ِمن غَيِر حاجٍة إلَى ِصيغِة الِْإعتاِق، وِفي الْفُروِع ِلقَوِلِه تعالَى 

 - قَالَ النساِئي -لَى نفِْي اجِتماِع الْولَِديِة والْعبِديِة، والْحِديثُ دلَّ ع} سبحانه بلْ ِعباد مكْرمونَ



منكَر، والترِمِذي لَا يتابع ضمرةُ علَيِه، وهو خطَّاٌء ِعند أَهِل الْحِديِث نعم رواه الْأَربعةُ ِمن غَيِر طَِريِق 
ضةَ أَيرمضِمِذيرقَالَ التو ،اِكمالْح هححصِئٍذ إلَى : ا وِحين نحن اجتحِل الِْعلِْم فَنأَه دِه ِعنلَيلُ عمالْع

دنا ِلغيِر يخصصه الِْقياس علَى النفَقَِة، فَِإنها تِجب ِعن: بياِن مخصٍص لَه ِبِخلَاِف الْحنِفيِة، وقَد يقَالُ
أَي وِمن الْبِعيِد تأِْويلُ يحيى بِن أَكْثَم وغَيِرِه حِديثَ ) والساِرق يسِرق الْبيضةَ(الْأُصوِل والْفُروِع 

بيضٍة ) علَى(} قْطَع يدهلَعن اللَّه الساِرق يسِرق الْبيضةَ فَتقْطَع يده، ويسِرق الْحبلَ فَت{الصِحيحيِن 
)ِديداِب ِفي الْقَطِْع ) الْحصاِر النِتباِديثَ اعأَح اِفقوِة ِليِفينِل السبلَى حعقَاِتِل، وأِْس الْمر قالَِّتي فَو أَي

ب ِمن هِمن رادبتا يمِف اللَّفِْظ عرص ا ِفيِه ِمنِدِه معب هجوِد ويؤا الْموِد غَاِلبهعِل الْمبالْحِة واججِة الدضي
إرادته ِبالتوِبيِخ ِباللَّعِن ِلجرياِن عرِف الناِس ِبتوِبيِخ ساِرِق الْقَِليِل دونَ الْكَِثِري وترِتيِب الْقَطِْع علَى سِرقَِة 

أَي وِمن الْبِعيِد ) وِبلَالٌ يشفَع الْأَذَانَ(ها ِمما يقْطَع ِفيِه، وهذَا تأِْويلٌ قَِريب ذَِلك ِلجرها إلَى سِرقَِة غَيِر
أُِمر ِبلَالٌ أَي أَمره رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه {تأِْويلُ بعِض السلَِف حِديثَ أَنٍس ِفي الصِحيحيِن 

لَّمسو {اكَم اِئيسِفي الن }َةالِْإقَام وِتريالْأَذَانَ و فَعشوٍم(} أَنْ يكْتم ِن أُما ِلأَذَاِن ابفْعش لَهعجلَى أَنْ يع (
ك ما قَالَه ِمن إفْراِد ِبأَنْ يؤذِّنَ قَبلَه ِللصبِح ِمن اللَّيِل كَما هو الْواِقع ولَا يِزيد علَى إقَامِتِه حملَه علَى ذَِل

كَِلماِت الْأَذَاِن، ووجه بعِدِه ما ِفيِه ِمن صرِف اللَّفِْظ عما يتبادر ِمنه ِمن تثِْنيِة كَِلماِت الْأَذَاِن وِإفْراِد 
ِفي ِروايٍة ِلأَنٍس ِفي الصِحيحيِن أَيضا ِمن ِزيادٍة إلَّا كَِلماِت الِْإقَامِة أَي الْمعظَِّم ِفيِهما الْمؤيِد إرادته ِبما 

  .الِْإقَامةَ أَي كَِلماِتها فَِإنها تثَنى
  

  امل
    ) هلَالَتد ِضحتت ا لَمم ( ُلمهالْم جرخٍل وِفع ٍل أَوقَو ِمن ; نيبالْمو ،لَالَةَ لَهلَالَِتِه إذْ لَا داِح دضِلات) فَلَا

لَا ِفي الْيِد، ولَا ِفي الْقَطِْع، } الساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما{وِهي ) إجمالَ ِفي آيِة السِرقَِة
وِإلَى الِْمرفَِق وِإلَى الْمنِكِب، ِلأَنَّ الْيد تطْلَق علَى الْعضِد إلَى الْكُوِع : وخالَف بعض الْحنِفيِة قَالَ

 اِحٍد ِمنِلو ورلَا ظُها وهكِِّني فَقَطَعِبالس هدي حرج نقَالُ ِلمِح يرلَى الْجعِة، وانلَى الِْإبع طْلَقي الْقَطْعو
 لَا نسلِّم عدم الظُّهوِر ِلواِحٍد ِمن ذَِلك فَِإنَّ الْيد ظَاِهر :ذَِلك، وِإبانةُ الشاِرِع ِمن الْكُوِع مبين ِلذَِلك قُلْنا

ِفي الْعضِو إلَى الْمنِكِب، والْقَطْع ظَاِهر ِفي الِْإبانِة، وِإبانةُ الشاِرِع ِمن الْكُوِع مبين أَنَّ الْمراد ِمن الْكُلِّ 
 ضعالْب ذَِلك) وحنو}حكُماتهأُم كُملَيع تمر{ ( ك}ُةتيالْم كُملَيع تمرالَ ِفيِه } حملَا إج أَي

إسناد التحِرِمي إلَى الْعيِن لَا يِصح أَنه إنما يتعلَّق ِبالِْفعِل فَلَا بد : وخالَف الْكَرِخي وبعض أَصحاِبنا قَالُوا
الْمرجح : ن تقِْديِرِه، وهو محتِملٌ ِلأُموٍر لَا حاجةَ إلَى جِميِعها، ولَا مرجح ِلبعِضها فَكَانَ مجملًا قُلْناِم

طٍْء واِع ِبوتِتماِلاس ِرميحِل تِفي الْأَو ادرقَاٍض ِبأَنَّ الْم هفَِإن فرالْع وهو ،ودجوِفي الثَّاِني مِوِه، وحن
 هوحنالْأَكِْل، و ِرميحت)}ُءوِسكُموا ِبرحسامِة قَالَ) }وِفينالْح ضعب الَفخالَ ِفيِه، وملَا إج : نيب ددرالت



لَا نسلِّم تردده بين ذَِلك، وِإنما هو : مسِح الْكُلِّ والْبعِض ومسِح الشاِرِع الناِصيةَ مبين ِلذَِلك قُلْنا
 ذَِلك ةَ ِمناِصياِرِع النالش حسمِرِه، ويِبغو مِه اِلاسلَيع طْلَقا ياِدِق ِبأَقَلِّ مِح الصسطْلَِق الْمِلم)} لَا ِنكَاح

ِليإلَّا ِبو{ (هرغَيو ِمِذيرالت هححفَقَالَص اِقلَّاِنيكٍْر الْبو بالْقَاِضي أَب الَفخالَ ِفيِه وملَا إج  : ِصحلَا ي
النفْي ِلِنكَاٍح ِبدوِن وِلي مع وجوِدِه ِحسا فَلَا بد ِمن تقِْديِر شيٍء وهو متردد بين الصحِة والْكَماِل ولَا 

علَى تقِْديِر تسِليِم ما ذُِكر الْمرجح ِلنفِْي الصحِة موجود، وهو : ٍد ِمنهما فَكَانَ مجملًا قُلْنامرجح ِلواِح
ى كَمالُه فَقَد قُربه ِمن نفِْي الذَّاِت، فَِإنَّ ما انتفَت ِصحته لَا يعتد ِبِه فَيكُونُ كَالْمعدوِم ِبِخلَاِف ما انتفَ

لَا إجمالَ ِفيِه وخالَف الْبصِرياِن أَبو } رِفع عن أُمِتي الْخطَأُ والنسيانُ وما اُستكِْرهوا علَيِه{يعتد ِبِه 
ذْكُوراِت مع وجوِدها ِحسا فَلَا بد ِمن لَا يِصح رفْع الْم: الْحسيِن وأَبو عبِد اللَِّه وبعض الْحنِفيِة قَالُوا

: تقِْديِر شيٍء، وهو متردد بين أُموٍر لَا حاجةَ إلَى جِميِعها، ولَا مرجح ِلبعِضها فَكَانَ مجملًا، قُلْنا
لْمراد ِمنه رفْع الْمؤاِخِذ، والْحِديثُ ِبهذَا اللَّفِْظ رواه الْمرجح موجود، وهو الْعرف فَِإنه يقِْضي ِبأَنَّ ا

 هاجم ناب اهوراِت وِفي الِْخلَاِفي ِقيهيالْبِدِه وناِصٍم ِفي سِبأَِخي ع وفرعالْم ِمييو الْقَاِسِم التاِفظُ أَبالْح
و ِبلَفِْظ إنَّ اللَّه هرغَيو مقَدا تإلَى آِخِر م عاِب{(ضِة الِْكتلَاةَ إلَّا ِبفَاِتحلَا ص{ ( الَفخالَ ِفيِه، وملَا إج

والْحِديثُ ِفي الصِحيحيِن } لَا ِنكَاح إلَّا ِبوِلي{الْقَاِضي أَبو بكٍْر الْباِقلَّاِني، والْكَلَام ِفيِه كَما تقَدم ِفي 
وخالَف (كَما تقَدم بيانه ) ِلوضوِح دلَالَِة الْكُلِّ(} لَا صلَاةَ ِلمن لَم يقْرأْ ِفيها ِبفَاِتحِة الِْكتاِب {ِبلَفِْظ
مقَو ( هانيب مقَدا تِميِع كَمِفي الْج)ِءالُ ِفي ِمثِْل الْقَرما الِْإجمِإنو (الطُّه نيب ددرتاِكِه مِترِض ِلاشيالْحِر و

صاِلح ِللسماِء والْأَرِض ) والِْجسم(صاِلح ِللْعقِْل، ونور الشمِس ِلتشابِهِهما ِبوجٍه ) والنور(بينهما 
ِإعلَاِلِه ِبقَلِْب ياِئِه الْمكْسورِة أَو الْمفْتوحِة أَِلفًا ِب) وِمثْلُ الْمختاِر ِلتردِدِه بين الْفَاِعِل والْمفْعوِل(ِلتماثُِلِهما 

ِلتردِدِه بين الزوِج والْوِلي قَد حملَه الشاِفِعي علَى ) }أَو يعفُو الَِّذي ِبيِدِه عقْدةُ النكَاِح{وقَوله تعالَى (
ِليلَى الْوع اِلكمِج ووا الزمهدِعن ا قَامِلم )}كُملَيلَى عتا يإلَّا م{ ( ِنِه أَييبوِل مزلَ نقَب اهنعِل ِبمهِللْج

} أُِحلَّت لَكُم بِهيمةُ الْأَنعاِم{إلَخ ويسِري الِْإجمالُ إلَى الْمستثْنى ِمنه أَي } حرمت علَيكُم الْميتةُ{
)}ا ِبِهونقُولُونَ آمونَ ِفي الِْعلِْم ياِسخالرو إلَّا اللَّه أِْويلَهت لَمعا يِد لَفِْظ } مدرونَ " ِلتاِسخالر " نيب

ما قَدِه ملَيعو ،مهدِعن ا قَاماِء ِلمِتدلَى اِلابع ورهمالْج لَهمحاِء، وِتداِلابطِْف وأَلَِة الْعسِفي م فنصالْم ه
ِفيما ) السلَام(الصلَاةُ و ) وقَولُه علَيِه(حدوِث الْموضعاِت اللُّغِويِة ِمن أَنَّ الْمتشاِبه ما استأْثَر اللَّه ِبِعلِْمِه 

ِلتردِد ضِمِري ِجداِرِه ) }نْ يضع خشبةً ِفي ِجداِرِهلَا يمنع أَحدكُم جاره أَ{(رواه الشيخاِن وغَيرهما 
بين عوِدِه إلَى الْجاِر، وِإلَى الْأَحِد وتردد الشاِفِعي ِفي الْمنِع ِلذَِلك، والْجِديد الْمنع ِلحِديِث خطْبِة 

رواه الْحاِكم ِبِإسناٍد علَى } ِل أَِخيِه إلَّا ما أَعطَاه عن ِطيِب نفٍْسلَا يِحلُّ ِلامِرٍئ ِمن ما{حجِة الْوداِع 
شرِط الشيخيِن ِفي معظَِمِه، وكُلٌّ ِمنهما منفَِرد ِفي بعِضِه وخشبةً ِفي الْأَوِل رِوي ِبالِْإفْراِد منونا، 

ضِع ممِبالْج الْأَكْثَرافًا و)اِهرم طَِبيب ديلُك زقَوٍد ) ويِإلَى زوِعِه إلَى طَِبيٍب وجر نياِهٍر بِد مدرِلت



ا، ِلتردِد الثَّلَاثَِة ِفيِه بين جِميِع أَجزاِئها وجِميِع ِصفَاِته) الثَّلَاثَةُ زوج وفَرد(ويختِلف الْمعنى ِباعِتباِرِهما 
أَي ) والْأَصح وقُوعه(إذْ حملُه علَى الثَّاِني يوِجب كَِذبه ; وِإنْ تعين الْأَولُ نظَرا إلَى ِصدِق الْمتكَلِِّم ِبِه 

 أَنْ ينفَِصلَ عنها ِبأَنَّ الْأَولَ ِللْأَمِثلَِة الساِبقَِة ِمنهما ونفَاه داود ويمِكن) ِفي الِْكتاِب والسنِة(الْمجمِل 
هو ظَاِهر ِفي اِلابِتداِء والراِبع : والثَّاِلثُ. ِلأَنه الْماِلك ِللنكَاِح، والثَّاِني مقْتِرنٌ ِبمفَسِرِه; ظَاِهر ِفي الزوِج 

  .كَلَاِمِلأَنه محطُّ الْ; ظَاِهر ِفي عوِدِه إلَى الْأَحِد 
)     و ( حالْأَص)ِعيرى الشمس(اللَّفْظَ ) أَنَّ الْمِمن حضأَو ( ىمسالْم)ِويِع ) اللُّغرِف الشرِفي ع لَه ;

لَا ِفي النهِي فَقَالَ :  وِقيلَِلأَنَّ النِبي صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم بِعثَ ِلبياِن الشرِعياِت فَيحملُ علَى الشرِع
اِليزالْغ : ِويلَى اللُّغلُ عمحي الْآِمِديلٌ ومجم وه)مقَدت قَدأَلَِة) وسِفي م ذَِلك : ِقيقَةٌ أَوا حاللَّفْظُ إم

محافَظَةً ) حِقيقَةً فَيرد إلَيِه ِبتجوٍز(ى الشرِعي ِللَّفِْظ الْمسم) فَِإنْ تعذَّر(مجاز، وذُِكر هنا توِطئَةً ِلقَوِلِه 
 كَنا أَمم  ِعيرلَى الشع)أَو ( وه)ٌلمجم ( ِويى اللُّغمسالْمو ِعيراِز الشجالْم نيِدِه بدرِلت) ُلمحي أَو

ِويلَى اللُّغع (ْا ِللقِْدمياِز تجلَى الْمِقيقَِة عح)ٌالِرِه ) أَقْويِر كَغصتخِح الْمرِفي ش فنصا الْمهِمن ارتاخ
تعذَّر ِفيِه } الطَّواف ِبالْبيِت صلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّه أَحلَّ ِفيِه الْكَلَام{الْأَولَ، ِمثَالُه حِديثُ الترِمِذي وغَيِرِه 

كَالصلَاِة ِفي اعِتباِر الطَّهارِة والنيِة ونحِوِهما، أَو : مسمى الصلَاِة شرعا فَيرد إلَيِه ِبتجوٍز ِبأَنْ يقَالَ
ِه فَلَا تلَياِف عاِل الطَّوِتمٍر ِلاشياُء ِبخعالد وهو ،ِويى اللُّغمسلَى الْملَ عمحي وها، وا ِذكْرِفيِهم ربتع

والْمختار أَنَّ اللَّفْظَ الْمستعملَ ِلمعنى تارةً وِلمعنييِن لَيس ذَِلك الْمعنى (مجملٌ ِلتردِدِه بين الْأَمريِن 
يترجح : ِلتردِدِه بين الْمعنى والْمعنييِن، وِقيلَ) لٌمجم(تارةً أُخرى علَى السواِء، وقَد أُطِْلق ) أَحدهما
جزما ِلوجوِدِه ِفي االستعمالني ) أَحدهما فَيعملُ ِبِه(ذَِلك الْمعنى ) فَِإنْ كَانَ(ِلأَنه أَكْثَر فَاِئدةً ; الْمعنياِن 

)رالْآخ وقَفيِد) ودرا ِللتضلُ ِبِه أَيمعقَالَ يِلِه;  ِفيِه وِبقَو قِْييدالتةً، وفَاِئد أَكْثَر هِلأَن : را ظَهِمم إلَخ سلَي
ِبناًء } حلَا ينِكح الْمحِرم ولَا ينكَ{والظَّاِهر أَنه مرادهم أَيضا ِمثَالُ الْأَوِل حِديثُ مسِلٍم : لَه كَما قَالَ

علَى أَنَّ النكَاح مشترك بين الْعقِْد والْوطِْء، فَِإنه إنْ حِملَ علَى الْوطِْء اُستِفيد ِمنه معنى واِحد، وهو أَنَّ 
 علَى الْعقِْد اُستِفيد ِمنه معنياِن بينهما الْمحِرم لَا يطَأُ، ولَا يوطَأُ أَي لَا يمكِّن غَيره ِمن وطِْئِه، وِإنْ حِملَ

الثَّيب {قَدر مشترك، وهو أَنَّ الْمحِرم لَا يعِقد ِلنفِْسِه، ولَا يعِقد ِلغيِرِه، وِمثَالُ الثَّاِني حِديثُ مسِلٍم 
عِقد ِلنفِْسها أَو تأْذَنَ ِلوِليها فَيعِقد لَها ولَا يجِبرها، وقَد قَالَ ِبعقِْدها أَي ِبأَنْ ت} أَحق ِبنفِْسها ِمن وِليها

 سوني قَلَهنو اِكملَا حِفيِه و ِليكَاٍن لَا وِفي م تإذَا كَان ا لَِكناِبنحأَص ضعب كَذَِلكِنيفَةَ وو حا أَبفِْسهِلن
ع نبهنع اللَّه ِضير اِفِعيالش نلَى عِد الْأَعب.  

  



 البيان
أَي اِلاتضاِح فَالِْإتيانُ ِبالظَّاِهِر ) إخراج الشيِء ِمن حيِز الِْإشكَاِل إلَى حيِز التجلِّي(ِبمعنى التبِيِني      

يى بمسكَاٍل لَا يِق إشبِر سغَي ا ِمنان)ِجبا يمِإنو ( ُانيالْب)همفَه أُِريد نِلم ( َِكلشالْم)ِتِهاجفَاقًا ِلحات (
لَا : كَالْقَوِل، وِقيلَ) قَد يكُونُ الِْفعلُ(أَي الْبيانَ ) والْأَصح أَنه(إلَيِه ِبأَنْ يعملَ ِبِه أَو يفِْتي ِبِه ِخلَاف غَيِرِه 

) و(لَا نسلِّم امِتناعه : طُوِل زمِن الِْفعِل فَيتأَخر الْبيانُ ِبِه مع إمكَاِن تعِجيِلِه ِبالْقَوِل، وذَِلك ممتِنع قُلْناِل
 حالْأَص)لُومعالْم نيبونَ يظْنِقيلَ) أَنَّ الْملَا : و ;جي ففَكَي ،هوند هِلأَن ذْكُورالْم هى كَأَنتلِِّه ححلُ ِفي مع

الْمتِفقَيِن ِفي الْبياِن ) أَنَّ الْمتقَدم، وِإنْ جِهلْنا عينه ِمن الْقَوِل والِْفعِل(الْأَصح ) و(بدلَه، قُلْنا ِلوضوِحِه 
إنْ كَانَ كَذَِلك فَهو : أِْكيد لَه، وِإنْ كَانَ دونه ِفي الْقُوِة، وِقيلَأَي الْمبين، والْآخر ت) وهو الْبيانُ(

هذَا ِفي التأِْكيِد ِبغيِر الْمستقْبِل، أَما ِبالْمستقْبِل فَلَا، أَلَا : ِلأَنَّ الشيَء لَا يؤكَّد ِبما هو دونه، قُلْنا; الْبيانُ 
الْقَولُ والِْفعلُ كَأَنْ زاد الِْفعلُ علَى مقْتضى ) وِإنْ لَم يتِفق الْبياناِن( الْجملَةَ تؤكَّد ِبجملٍَة دونها ترى أَنَّ
 علَى الطَّواِف الْمشتِملَِة) الْحج(نزوِل آيِة ) بعد(صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ) كَما لَو طَاف(الْقَوِل 

صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الزاِئد علَى مقْتضى ) وِفعلُه(أَي فَالْبيانُ الْقَولُ ) طَوافَيِن، وأُِمر ِبواِحٍد فَالْقَولُ(
جمعا بين ) أَو متأَخرا(لَى الِْفعِل كَانَ الْقَولُ ع) متقَدما(ِفي حقِِّه دونَ أَمِتِه ) ندب أَو واِجب(قَوِلِه 

ِمنهما كَما ِفي ِقسِم اتفَاِقِهما أَي فَِإنْ كَانَ ) الْمتقَدم(الْبصِري الْبيانُ هو ) وقَالَ أَبو الْحسيِن(الدِليلَيِن 
،قبا سِل كَمالِْفع كْملَ فَحالْقَو مقَدتاالْمقُلْن ،هاِئِد ِمنِللز اِسخلُ نلَ فَالْقَوالِْفع أَو  : اها قُلْنِخ ِبمسالن مدع

أَولَى، ولَو نقَص الِْفعلُ عن مقْتضى الْقَوِل كَأَنْ طَاف واِحد، وأُِمر ِباثْنيِن فَِقياس ما تقَدم لَنا أَنَّ الْبيانَ 
 ونقْص الِْفعِل عنه تخِفيف ِفي حقِِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تأَخر الِْفعلُ أَو تقَدم، وِقياس ما تقَدم الْقَولُ،

 أَو ،قبا سِل كَمالِْفع كْملَ فَحفَِإنْ كَانَ الْقَو مقَدتانَ الْميِن أَنَّ الْبيسِه ِلأَِبي الْحلَيلُ عالْقَو هادا زلَ فَمالِْفع
  .مطْلُوب ِبالْقَوِل

وقِْت الِْفعِل غَير  عن(ِلمجمٍل أَو ظَاِهٍر لَم يِرد ظَاِهره ِبقَِرينِة ما سيأِْتي )  تأِْخري الْبياِن:مسأَلَةٌ     (
ازِإنْ جاِقٍع، وِت) وأَِئم دِعن هقُوعولُهقَوو ،طَاقا لَا يم كِْليفت ِزينوجا الْمن : ا قَالَ ِمنكَم نسلُ أَحالِْفع

ِلأَنها كَما قَالَ الْأُستاذُ أَبو إسحاق اإلسفراييين لَاِئقَةٌ ِبالْمعتِزلَِة الْقَاِئِلني ِبأَنَّ ; قَوِل غَيِرِه الْحاجةُ 
ح ِمِننيؤِتثَاِل ِبالْمِباِلام ابِحقُّوا الثَّوتسكِْليِف ِليةً إلَى التاج)و ( قِْت الِْخطَاِبو ناِن عيالْب أِْخريت) إلَى

 يبين وهو غَير الْمجمِل كَعام) واِقع ِعند الْجمهوِر سواٌء كَانَ لَلْمبيِن ظَاِهر(أَي الِْفعِل جاِئز ) وقِْتِه
 هخسن نيبكٍْم يلَى حاٍل عدو ،هقِْييدت نيبطْلٍَق يمو ،هِصيصخلَا(ت أَم ( دأَح نيبٍك يرتشلُ كَممجالْم وهو

ت ِنعتمِقيلَ يثَلًا، وقَاِتِه مدا صم دأَح نيباِطٍئ يوتمثَلًا، وِه ميينعم داِد ِعنرِم الْملَاِلِه ِبفَهطْلَقًا ِلِإخم هأِْخري
ِلِإيقَاِعِه الْمخاطَب ) ِفي غَيِر الْمجمِل، وهو ما لَه ظَاِهر(التأِْخري ) يمتِنع(أَي الْأَقْواِل ) وثَاِلثُها(الِْخطَاِب 

ِمثْلُ هذَا ) وراِبعها يمتِنع تأِْخري الْبياِن الِْإجماِلي ِفيما لَه ظَاِهر(مجمِل ِفي فَهِم غَيِر الْمراِد ِبِخلَاِفِه ِفي الْ



الْعام مخصوص وهذَا الْمطْلَق مقَيد، وهذَا الْحكْم منسوخ يدلُّ الْوجود الْمحذُور قَبلَه ِفي تأِْخِري 
د اِليمالِْإج اِليمِة الِْإجنقَارِلم فِْصيِلياِطِئ(ونَ التوتالْمِك ورتشِبِخلَاِف الْم ( وزجفَي ظَاِهر لَه سا لَيِمم

ترِك وأَحد الْمراد أَحد الْمعنييِن مثَلًا ِفي الْمش: تأِْخري بياِنِهما الِْإجماِلي كَالتفِْصيِلي كَأَنْ يقُولَ
) ِفي غَيِر النسِخ(يمتِنع التأِْخري ) وخاِمسها(الْماصادقَاِت مثَلًا ِفي الْمتواِطِئ ِلانِتفَاِء الْمحذُوِر الساِبِق 

  .ِم أَو بيانٌ ِلانِتهاِء أَمِدِه كَما سيأِْتيِلأَنه رفْع ِللْحكْ; ِلِإخلَاِلِه ِبفَهِم الْمراِد ِمن اللَّفِْظ ِبِخلَاِف النسِخ 
)     أِْخريت وزجِقيلَ يو ( اِن ِفييالْب)فَاقًاِخ اتسالن ( ا ذُِكرِلم هنِم علَاِل ِبالْفَهِتفَاِء الِْإخِلان) ا لَاهاِدسسو

ِلأَنَّ تأِْخري الْبعِض يوِقع الْمخاطَب ِفي فَهِم أَنَّ الْمقَدم ; ) دونَ بعٍض(ِمن الْبياِن ) يجوز تأِْخري بعٍض
علَيِه لَا يجوز ِفي الْبعِض ِلما : جِميع الْبياِن وهو غَير الْمراِد وهذَا مفَرع علَى الْجواِز ِفي الْكُلِّ أَي ِقيلَ

والْج حالْأَصو الَى ذُِكرعله تقُوِع قَولَى الْوأَلَِة عسلُّ ِفي الْمدا يِممو قُوعالْوو از} متا غَِنمموا أَنلَماعو
هسمٍء فَأَنَّ ِللَِّه خيش ِمن { ِنيِحيحِديِث الصِبح وصصخم منغا يِفيم امع هفَِإن إلَخ}لَ قَِتيلًا لَهقَت نم 

هلَبس ةٌ فَلَهنيِه بلَيكَانَ ِفي } ع هأَن فنصا قَالَ الْمِديِث كَمِل الْحقِْل أَهِة ِلنوِل الْآيزن نع رأَختم وهو
فَِإنها مطْلَقَةٌ } أَنْ تذْبحوا بقَرةًإنَّ اللَّه يأْمركُم {غَزوِة حنيٍن وأَنَّ الْآيةَ قَبلَه ِفي غَزوِة بدٍر وقَوله تعالَى 

ثُم بين تقِْييدها ِبما ِفي أَجِوبِة أَسِئلَِتِهم، وِفيِه تأِْخري بعِض الْبياِن عن بعٍض أَيضا وقَوله تعالَى ِحكَايةً 
 لَامالسلَاةُ وِه الصلَيِليِل عالْخ نع}ينا بكيحي أَذْباِم أَننى ِفي الْمي أَرِر }  إنلَى الْأَملُّ عدي هفَِإن إلَخ

الْمختاِر أَنه (ِمن التأِْخِري ) وعلَى الْمنِع(} وفَديناه ِبِذبٍح عِظيٍم{ِبذَبِح ابِنِه ثُم بين نسخه ِبقَوِلِه تعالَى 
ِلما أُوِحي إلَيِه ِمن قُرآٍن أَو غَيِرِه إلَى وقِْت ) ِل صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم تأِْخري التبِليِغيجوز ِللرسو

غْ ما أُنِزلَ يا أَيها الرسولُ بلِّ{لَا يجوز ِلقَوِلِه تعالَى : إلَيِه ِلانِتفَاِء الْمحذُوِر الساِبِق عنه وِقيلَ) الْحاجِة(
ِلأَنَّ وجوب التبِليِغ معلُوم ِبالْعقِْل ضرورةً فَلَا فَاِئدةَ ِللْأَمِر ِبِه إلَّا الْفَور ; أَي علَى الْفَوِر } إلَيك ِمن ربك

ِلأَنه ;  والْآِمِدي يقْتِضي الْمنع ِفي الْقُرآِن قَطْعا فَاِئدته تأِْييد ِللْعقِْل ِبالنقِْل وكَلَام الِْإماِم الراِزي: قُلْنا
 نأَلُ عسكَانَ ي هأَن ِمن ِلما عِرِه ِلمِبِخلَاِف غَي هِليغبت لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص رخؤي لَمِتِه وِبِتلَاو دبعتم

ةً ِممارت ِجيبكِْم فَيالْحيحِزلَ الْونى إلَى أَنْ يرأُخ ِقفيو هدا ِعن.  
)     و ( اضِع أَينلَى الْمع ارتخالْم)لَمعأَنْ لَا ي وزجي هأَن ( كَلَّفالْم)ودجوِص ) الْمصخوِد الْمجو دِعن

 لَا يعلَم ِبذَاِت الْمخصِص، ولَا ِبوصِف أَنه مخصص مع ِبالْمخصِص ولَا ِبأَنه مخصص أَي يجوز أَنْ
 وزجِقيلَ لَا يو ِبذَِلك الِْعلْم لَه اللَّه ببسقْلَ ِبأَنْ يالْع لَه صصخكُونَ الْمِعلِْمِه ِبذَاِتِه كَأَنْ ي عٍص مصخم

ِعيمِص السصخِفي الْم ٍف ذَِلكتنم وهاِن ويالْب أِْخريت ذُورحا الْماِن قُلْنيلَاِمِه ِبالْبأِْخِري إعت ا ِفيِه ِمنِلم 
ع هنا وعدم ِعلِْم الْمكَلَِّف ِبالْمخصِص ِبأَنْ لَم يبحثْ عنه تقِْصري أَما الْعقِْلي فَاتفَقُوا علَى جواِز أَنْ يسِم

 ضعأَنَّ ب قَعو قَدظَِرِه وكُولًا إلَى نو هصصخا يقِْل مأَنَّ ِفي الْع هِلمعِر أَنْ يغَي ِمن امالْع كَلَّفالْم اللَّه
لَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الصحابِة لَم يسمع الْمخصص السمِعي إلَّا بعد ِحٍني ِمنهم فَاِطمةُ ِبنت رسوِل ال



يوِصيكُم اللَّه ِفي {طَلَبت ِمرياثَها ِمما تركَه رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِلعموِم قَوله تعالَى 
لَاِدكُمأَو {ا رِبم هنع اللَّه ِضيكٍْر رو با أَبهلَيع جتفَاح لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِلِه صقَو ا ِمنلَه اهو} ُثورلَا ن

أَخرجه الشيخاِن وِمنهم عمر رِضي اللَّه عنه لَم يسمع مخصص الْمجوِس ِمن قَوله } ما تركْناه صدقَةٌ
ما أَدِري كَيف أَصنع أَي ِفيِهم فَروى لَه عبد : كَرهم، فَقَالَحيثُ ذَ} فَاقْتلُوا الْمشِرِكني{تعالَى 

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص لَهٍف قَووع نِن بمحاِب{الرِل الِْكتةَ أَهنس وا ِبِهمنس { اللَّه ِضير اِفِعيالش اهور
هنع .اِريخى الْبورٍف أَنَّ ووع نِن بمحالر دبع ِهدى شتوِس حجالْم ةَ ِمنيذْ الِْجزأْخي لَم رمأَنَّ ع 

رجوِس هجم ا ِمنذَهأَخ لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسر .  
  

  النسخ
     ) فْعر هِفي أَن ِلفتاُخ ( كِْمِللْح)يب انٌأَو ( ِدِهاِء أَمِتهِلان)ارتخالْملَ ) وقَب خسوِلِه النملُ ِلشالْأَو

 فَعر هِل أَنالْأَو ِمن ادرالْمِحيِح، ولَى الصع هازوأِْتي جيسكُِّن ومالت)ِعيرالش كْمثُ ) الْحيح ِمن أَي
فَخرج ِبالشرِعي أَي الْمأْخوِذ ِمن الشرِع رفْع الِْإباحِة الْأَصِليِة أَي الْمأْخوِذ ِمن ) ِبِخطَاٍب(تعلُّقُه ِبالِْفعِل 

ى ما الْعقِْل، وِبِخطَاٍب الرفْع ِبالْموِت والْجنوِن والْغفْلَِة، وكَذَا ِبالْعقِْل والِْإجماِع وذَكَرهما ِلينبه علَ
ِفي طَهارِتِه ) من نِسخ ِرجلَاه نِسخ غَسلُهما(الراِزي ) فَلَا نسخ ِبالْعقِْل وقَولُ الِْإماِم(ِفيِهما ِبقَوِلِه 

 نسخا فَِإنه أَي ِفيِه دخلٌ أَي عيب حيثُ جعلَ رفْع وجوِب الْغسِل ِبالْعقِْل ِلسقُوِط محلِِّه) مدخولٌ(
ِلأَنه إنما ينعِقد بعد وفَاِتِه صلَّى اللَّه ; ) ِبالِْإجماِع(نسخ ) ولَا(مخاِلف ِلِلاصِطلَاِح وكَونه توسع ِفيِه 

لَِكن ) و(ولَا نسخ بعد وفَاِتِه دونهم : إذْ ِفي حياِتِه الْحجةُ ِفي قَوِلِه; علَيِه وسلَّم كَما سيأِْتي 
)مهالَفَتخم ( ِهلَيلَّ عا دِفيم صِللن ِمِعنيجالْم أَي)ااِسخن نمضتت ( اِعِهممإج دنتسم وهو لَه) وزجيو

دأَح ا أَوكْمحةً وآِن ِتلَاوِض الْقُرعب خسِحيِح نلَى الصا فَقَطْعمِقيلَ) هِضِه كَكُلِِّه : وعب خسن وزجلَا ي
ِلأَنَّ الْحكْم مدلُولُ ; لَا يجوز ِفي الْبعِض نسخ التلَاوِة دونَ الْحكِْم والْعكْس : الْمجمِع علَيِه، وِقيلَ

إنما يلْزم إذَا روِعي وصف الدلَالَِة، وما نحن ِفيِه : فَاُء الْآخِر قُلْنااللَّفِْظ فَِإذَا قُدر انِتفَاُء أَحِدِهما لَِزم انِت
لَم يراع ِفيِه ذَِلك فَِإنَّ بقَاَء الْحكِْم دونَ اللَّفِْظ لَيس يوصف كَونه مدلُولًا لَه، وِإنما هو مدلُولٌ ِلما دلَّ 

 وانِتفَاِء الْحكِْم دونَ اللَّفِْظ لَيس ِبوصِف كَوِنِه مدلُولًا، فَِإنَّ دلَالَته علَيِه وضِعيةٌ لَا تزولُ، علَى بقَاِئِه
للَّه عنها كَانَ ِفيما وِإنما يرفَع الناِسخ الْعملَ ِبِه وقَد وقَع الْأَقْسام الثَّلَاثَةُ روى مسِلم عن عاِئشةَ رِضي ا

 اِفِعيى الشوركِْم والْحِة ولَاوالت وخسنذَا ماٍت فَهلُومعٍس ممِبخ نِسخاٍت فَنلُومعاٍت معضر رشِزلَ عأُن
 ِكتاِب اللَِّه لَكَتبتها الشيخ والشيخةُ إذَا وغَيره عن عمر رِضي اللَّه عنه لَولَا أَنْ يقُولَ الناس زاد عمر ِفي

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِرِه صكِْم ِلأَمونَ الْحِة دلَاوالت وخسنذَا ما فَهاهأْنقَر ا قَدةَ، فَِإنتا أَلْبموهمجا فَارينز
خيالش اهوِن رينصحِم الْمجِبر هِمن ِة كَِثريلَاوونَ التكِْم دالْح وخسنمِة، وخيالشِخ ويِبالش ادرا الْممهاِن و



 ِفي ِلتأَخِرِه} واَلَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن ِبأَنفُِسِهن أَربعةَ أَشهٍر وعشرا{قَوله تعالَى 
  . النزوِل عن الْأَوِل كَما قَالَ أَهلُ التفِْسِري، وِإنْ تقَدمه ِفي التلَاوِة

)     و ( ِحيِحلَى الصع وزجي)كُِّنملَ التِل قَبالِْفع خسِض ) نمي لَملَ وخد أَو هقْتلْ وخدي ِبأَنْ لَم هِمن
سا يم هِقيلَِمنو ،ها: عكِْليِف قُلْناِر التِتقْرِم اسدِلع وزجلَا ي : قَِطعنكِْليِف فَيِل التأَص ودجِخ وسكِْفي ِللني

ما الصلَاةُ والسلَام ِبِه، وقَد وقَع النسخ قَبلَ التمكُِّن ِفي ِقصِة الذَِّبيِح، فَِإنَّ الْخِليلَ أُِمر ِبذَبِح ابِنِه علَيِه
 هنةً عالَى ِحكَايعِلِه تاِم{ِلقَونى ِفي الْمي أَرإن ينا بك يحي أَذْبأَن { هكُِّن ِمنملَ التقَب هحذَب ِسخن ثُم إلَخ

 النسخ ِفيِه بعد التمكُِّن ِخلَاف الظَّاِهِر ِمن حاِل واحِتمالُ أَنْ يكُونَ} وفَديناه ِبذَبٍح عِظيٍم{ِلقَوِلِه تعالَى 
  .الْأَنِبياِء ِفي امِتثَاِل الْأَمِر ِمن مبادرِتِهم إلَى ِفعِل الْمأْموِر ِبِه وِإنْ كَانَ موسعا

)     و ( ِحيِحلَى الصع وزجي)نسآٍن وآٍن ِلقُرِبقُر خسِقيلَ) ٍةالنِلِه : وآِن ِلقَوِة ِبالْقُرنالس خسن وزجلَا ي
جعلَه مبينا ِللْقُرآِن فَلَا يكُونُ الْقُرآنُ مبينا } وأَنزلْنا إلَيك الذِّكْر ِلتبين ِللناِس ما نزلَ إلَيِهم{تعالَى 

} وما ينِطق عن الْهوى{ِلأَنهما ِمن ِعنِد اللَِّه تعالَى قَالَ اللَّه تعالَى ;  ِمن ذَِلك لَا ماِنع: ِللسنِة، قُلْنا
وِإنْ خص ِمن عموِمِه ما نِسخ } ونزلْنا علَيك الِْكتاب ِتبيانا ِلكُلِّ شيٍء{ويدلُّ علَى الْجواِز قَوله تعالَى 

  . غيِر الْقُرآِنِب
)     و ( خسِحيِح النلَى الصع وزجي)ِةنِبالس ( اادآح ةً أَواِتروتم)آِنِقيلَ) ِللْقُرالَى : وعِلِه تِلقَو وزجلَا ي

يلٌ ِمنه قُلْنا لَيس تبِديلًا ِمن ِتلْقَاِء نفِْسِه والنسخ ِبالسنِة تبِد} قُلْ ما يكُونُ ِلي أَنْ أُبدلَه ِمن ِتلْقَاِء نفِْسي{
) وِقيلَ يمتِنع(} ِلتبين ِللناِس ما نزلَ إلَيِهم{ويدلُّ علَى الْجواِز قَوله تعالَى } وما ينِطق عن الْهوى{

قْطُوع، والْآحاد مظْنونٌ قُلْنا محلُّ النسِخ الْحكْم ودلَالَةُ الْقُرآِن ِلأَنَّ الْقُرآنَ م; ) ِبالْآحاِد(نسخ الْقُرآِن 
وِقيلَ وقَع ِبالْآحاِد كَحِديِث الترِمِذي وغَيِرِه ) إلَّا ِبالْمتواِترِة(نسخ الْقُرآِن ) والْحق لَم يقَع(علَيِه ظَنيةٌ 

}ِصياِرٍثلَا وةَ ِلو { الَىعِلِه تِلقَو اِسخن هفَِإن} اريخ كرإنْ ت توالْم كُمدأَح رضإذَا ح كُملَيع كُِتب
ِبنيالْأَقْرِن وياِلدةُ ِللْوِصيا} الْواِكِم: قُلْنالْح ِهِدينتجِوِه ِللْمحنو ِر ذَِلكاتوت مدع لِّمسِخ لَا نسِبالن ني

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياِن النمز ِمن ِبِهمِلقُر)اِفِعيقَالَ الش ( هنع اللَّه ِضير)قَعثُ ويحآِن ) والْقُر خسن
ِبالْقُرآِن فَمعه سنةٌ (نسخ السنِة ) أَو (عاِضد لَها يبين توافُق الِْكتاِب والسنِة) ِبالسنِة فَمعها قُرآنٌ(

هذَا فَِهمه الْمصنف ِمن قَوِل الشاِفِعي رِضي اللَّه عنه ِفي الرسالَِة ) عاِضدةٌ لَه تبين توافُق الِْكتاِب والسنِة
 هاباللَِّه إلَّا ِكت ابِكت خسنقَالَلَا ي ثُم : هننا إلَّا سهخسنلَا ي لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهوِل اللَِّه صسةُ رنكَذَا سهو

ه ولَو أَحدثَ اللَّه ِفي أَمٍر غَير ما سن ِفيِه رسولُه لَسن رسولُه ما أَحدثَ اللَّه حتى يبين ِللناِس أَنَّ لَ، 
سنةً ناِسخةً ِلسنِتِه أَي موافَقَةً ِللِْكتاِب الناِسِخ لَها  إذْ لَا شك ِفي موافَقَِتِه لَه كَما ِفي نسِخ التوجِه ِفي 

عِلِه تِبقَو لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِلِه صقِْدِس الثَّاِبِت ِبِفعِت الْميلَاِة إلَى بِجِد {الَى الصسالْم طْرك شهجلِّ وفَو
وقَد فَعلَه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وهذَا الِْقسم ظَاِهر ِفي الْفَهِم والْوجوِد، والْأَولُ محمولٌ علَيِه } الْحراِم



د ِمن صدِر كَلَاِم الشاِفِعي أَنه لَم يقَع نسخ  الِْكتاِب ِفي الْفَهِم محتاج إلَى بياِن وجوِدِه، ويكُونُ الْمرا
 ا أَيلَه اِسخن ابِكت ِإنْ كَانَ ثَمِة، ونِة إلَّا ِبالسنالس خسلَا نو ةٌ لَهاِسخةٌ ننس ِإنْ كَانَ ثَماِب وإلَّا ِبالِْكت

 ِمنهما ِبالْآخِر إلَّا، ومعه ِمثْلُ الْمنسوِخ عاِضد لَه، ولَم يباِل الْمصنف ِفي هذَا الَِّذي لَم يقَع النسخ ِلكُلٍّ
ةُ ِبالِْكتنالس خسنلَا ت هأَن ِمن هناِب عحالْأَص ِمن هرغَي كَاها حم ِنِه ِخلَافِبكَو هنع كَاهحو ،هاِب ِفي فَِهم

 ِع فَلَممِبالس لْ ذَِلكلَفُوا هتاخ ِن ثُملَيِد الْقَوِقيلَ ِفي أَحا، ومزِة، ِقيلَ جنِبالس ابلَا الِْكتِن، ولَيِد الْقَوأَح
ك ِمنه ِلوقُوِع نسِخ كُلٍّ ِمنهما يقَع، أَو ِبالْعقِْل فَلَم يجز ؟ وقَالَ ِبكُلٍّ ِمنهما بعض وبعض استعظَم ذَِل

ِبالْآخِر كَما تقَدم، وما فَِهمه الْمصنف عنه داِفع ِلمحلِّ اِلاسِتعظَاِم وسكَت عن نسِخ السنِة ِبالسنِة 
لْمتواِترِة ِبِمثِْلها والْآحاِد ِبِمثِْلها وباملتواترة وكَذَا ِللِْعلِْم ِبِه ِمن نسِخ الْقُرآِن ِبالْقُرآِن فَيجوز نسخ ا

 خسِة ننِة ِبالسنِخ السسن ِمناِد وآِن ِبالْآحِخ الْقُرسِفي ن مقَدا تِحيِح كَملَى الصاِد عةُ ِبالْآحاِتروتالْم
لَيِه وسلَّم ِقيلَ لَه الرجلُ يعجلُ عن امرأَِتِه ولَم يمِن ماذَا يِجب علَيِه أَنه صلَّى اللَّه ع{حِديثُ مسِلٍم 

إذَا جلَس بين شعِبها الْأَربِع ثُم جهدها فَقَد وجب {ِبحِديِث الصِحيحيِن } فَقَالَ إنما الْماُء ِمن الْماِء
ِلتأَخِر هذَا عن الْأَوِل ِلما روى أَبو داود وغَيره عن أُبي } وِإنْ لَم ينِزلْ{سِلم ِفي ِروايٍة زاد م} الْغسلُ

 هنع اللَّه ِضيٍب رِن كَعقُولُونَ{بوا يا الَِّتي كَانيو: أَنَّ الْفُتسا رهصخةٌ رصخاِء رالْم اُء ِمنلُ اللَِّه الْم
وِمن نسِخ الْقُرآِن ِبالْقُرآِن ما تقَدم من } صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم ِفي أَوِل الِْإسلَاِم ثُم أَمر ِبالْغسِل بعدها

  .}شراأَربعةَ أَشهٍر وع{ِبقَوِلِه تعالَى } متاعا إلَى الْحوِل{نسِخ قَوله تعالَى 
)     و ( صِللن خسِحيِح النلَى الصع وزجي)اِسِقيلَ) ِبالِْقيو ،اِسخالن هفَكَأَن صاِدِه إلَى النِتنلَا : ِلاس

) إنْ كَانَ(يجوز ) وثَاِلثُها(يجوز حذَرا ِمن تقِْدِمي الِْقياِس علَى النص الَِّذي هو أَصلٌ لَه ِفي الْجملَِة 
 اسا(الِْقيِليج ( ِفِهعِلض ِفيِبِخلَاِف الْخ)اِبعالرو ( وزجي)َإنْ كَان ( اسالِْقي)ِهلَيِنِه عملَاةُ ) ِفي زالص

د ِبعذٍْر ِمن النِبي صلَّى اللَّه علَيِه ِبِخلَاِف ما ِعلَّته مستنبطَةٌ ِلضعِفِه وما وِج) والسلَام والِْعلَّةُ منصوصةٌ(
نسخ (يجوز علَى الصِحيِح ) و. (وسلَّم ِلانِتفَاِء النسِخ ِحينِئٍذ قُلْنا تبين ِبِه أَنَّ مخاِلفَه كَانَ منسوخا

ِلأَنه مستِند ; لَا يجوز نسخه : ِبنص أَو ِقياٍس وِقيلَ) سلَامِفي زمِنِه علَيِه الصلَاةُ وال(الْموجوِد ) الِْقياِس
وشرطُ (لَا نسلِّم لُزوم دواِمِه كَما لَا يلْزم دوام حكِْم النص ِبأَنْ ينسخ : إلَى نص فَيدوم ِبدواِمِه، قُلْنا

الراِزي وِخلَافًا ِللْآِمِدي ِفي اكِْتفَاِئِه ) ِوفَاقًا ِللِْإماِم(ِمنه )  أَنْ يكُونَ أَجلَىناِسِخِه إنْ كَانَ ِقياسا
ِبالْمساِوي فَلَا يكِْفي الْأَدونُ جزما ِلانِتفَاِء الْمقَاومِة، ولَا الْمساِوي ِلانِتفَاِء الْمرجِح، ويجوز أَنْ يقُولَ 

إذْ لَا بد ِمن تأَخِر نص الِْقياِس الناِسِخ عن نص الِْقياِس الْمنسوِخ ِبِه وعن ; تأَخر نصِه مرجح : ِديالْآِم
  .النص الْمنسوِخ ِبِه كَما لَا يخفَى

)     و ( وزجي)ىوالْفَح خسن ( افَقَِةووِم الْمفْهم اِوي أَيسالْمو ِليِه الْأَويمِبِقس)ِلِهونَ أَصد ( أَي
ِلأَنَّ الْفَحوى وأَصلَه ; ِفيِهما ) علَى الصِحيِح(أَي نسِخ أَصِل الْفَحوى دونه ) كَعكِْسِه(الْمنطُوِق 



الْواِلديِن دونَ تحِرِمي التأِْفيِف  نسِخ تحِرِمي ضرِبمدلُولَاِن متغاِيراِن فَجاز نسخ كُلٍّ ِمنهما وحده كَ
ِلأَنَّ الْفَحوى لَاِزم ِلأَصِلِه فَلَا ينسخ واِحد ِمنهما ِبدوِن الْآخِر ِلمنافَاِة ذَِلك ; لَا ِفيِهما : والْعكِْس، وِقيلَ

ارتاخِقيلَ وا، ومهنيوِم بفِْي اللَّاِزِم ِبِخلَاِف اللُّزن عوِم ملْزقَاِء الْماِع بِتنلُ ِلامالْأَو ِنعتماِجِب يالْح ناب ه
ونَ وِبيِه دشِبكَاٍف الت فنصى ِفيِه الْماِز الثَّاِني أَتوِة جِلقُووِم، ولْزفْي الْمن عقَاِء اللَّاِزِم ماِز بواِو الثَّاِني ِلج

طِْف لَِكنفَاقًا الْعات وزجِلِه فَيأَص عى موالْفَح خسا نكِْس الثَّاِلِث أَمٍل ِبعةُ قَوأِْتي ِحكَاييا سذُ ِممخؤي.  
)     و ( وزجي)ِبِه خسالن (فَاقًا، وات الْآِمِديو اِزيالر امى قَالَ الِْإموِبالْفَح و أَيأَب خيكَى الشح

 اِزيريالش اقحإس- فنصا قَالَ الْما - كَماِسخكُونُ نلَا ي اسأَنَّ الِْقيو ،اسِقي هلَى أَناًء عِبِه ِبن عنالْم 
ِلأَنَّ الْفَحوى ; أَي نسخه )  الْآخريستلِْزم(أَي الْفَحوى وأَصِلِه أَيا كَانَ ) والْأَكْثَر أَنَّ نسخ أَحِدِهما(

 لِْزمتسِقيلَ لَا ياِبِع والت فْعر لِْزمتسوِع يبتالْم فْعروِم، ولْزالْم فْعر لِْزمتساللَّاِزِم ي فْعرو لَه اِبعتِلِه وِلأَص لَاِزم
 را الْآخمهِمن اِحدو ; فْعِقيلَِلأَنَّ راللَّاِزِم، و فْعر لِْزمتسوِم لَا يلْزالْم فْعروِع، وبتالْم فْعر ملْزاِبِع لَا يالت :

نسخ الْأَصِل لَا يستلِْزم نظَرا : نسخ الْفَحوى لَا يستلِْزم نظَرا إلَى أَنه تاِبع ِبِخلَاِف نسِخ الْأَصِل، وِقيلَ
لَى أَنه كَملْزوٍم ِبِخلَاِف نسِخ الْفَحوى، واعلَم أَنَّ اسِتلْزام نسِخ كُلٍّ ِمنهما ِللْآخِر يناِفي ما صححه إ

ازوالْجاِم، وِتلْزلَى اِلاسع ِنيبم اعِتنِر، فَِإنَّ اِلامونَ الْآخا دمهِخ كُلٍّ ِمنساِز نوج ِمِه، ِمندلَى عع ِنيبم 
وقَد اقْتصر ابن الْحاِجِب علَى الْجواِز مع مقَاِبِلِه والْبيضاِوي علَى اِلاسِتلْزاِم وجمع الْمصنف بينهما 

ِل دِخ الْأَصساِز نولَفُوا ِفي جتاخ ِل الْآِمِديقَو وذٌ ِمنأْخم هِل كَأَنونَ الْأَصى دوالْفَحى، ووونَ الْفَح
غَير أَنَّ الْأَكْثَر علَى أَنَّ نسخ الْأَصِل يِفيد نسخ الْفَحوى إلَخ الْمشتِمِل علَى الْعكِْس أَيضا فَكَأَنه سرى 

اِني مفَرع علَى الْجواِز ِمن الْأَوِل، ولَيس كَذَِلك بلْ إلَى ِذهِن الْمصنِف ِمن غَيِر تأَمِل أَنَّ الِْخلَاف الثَّ
  . هو بيانُ الْمأْخِذ الْأَوِل الْمِفيِد أَنَّ الْأَكْثَر علَى اِلامِتناِع فَلْيتأَملْ

)     و ( وزجي)اِلهأَص نع تدرجِإنْ تالَفَِة، وخالْم خسن (َوِنِه أِبدا وِلهأَص عا مهخسن وزجي ي)لَا (
 خسا(نهونِل دالْأَص ( وزجفَلَا ي أَي)ِرِفي الْأَظْه ( ِن لَهالَيِتماح ِمن ِديالِْهن ِفيالص ا قَالَهةٌ ; كَماِبعا تهِلأَن

ه ِفعترلَا يِتفَاِعِه وِبار ِفعترفَت ِقيلَلَها، وِتفَاِعهِبار لَا : و هعا مهلَيلَالَةُ اللَّفِْظ عثُ ديح ِمن ا لَههتِعيبت وزجي
فَِإنَّ الْمنسوخ وهو } إنما الْماُء ِمن الْماِء{ِمن حيثُ ذَاته ِمثَالُ نسِخها دونَ ما تقَدم ِمن نسِخ حِديِث 

فْهِة ماِئمكَاِة ِفي السالز وبجو خسنا أَنْ يعا مِخِهمسِمثَالُ ناِل، وزِم الِْإندع دلَ ِعنأَنْ لَا غُس وهو هوم
عِفي الْم رالْأَم ِجعريوِم وفْهِفي الْم اِبقِديثُ السا الْحِهملَياِل علُوفَِة الدعِفي الْم هفْينا كَانَ ولُوفَِة إلَى م

قَبلُ ِمما دلَّ علَيِه الدِليلُ الْعام بعد الشرِع ِمن تحِرٍمي ِللِْفعِل إنْ كَانَ مضرةً أَو إباحةً لَه إنْ كَانَ منفَعةً 
يجوز ) ولَا. (لْوجوب ِبنفِْي الْجواِز إلَخكَما يرِجع ِفي الساِئمِة إلَى ما تقَدم ِفي مسأَلَِة إذَا نِسخ ا

أَي ِبالْمخالَفَِة كَما قَالَه ابن السمعاِني ِلضعِفها ِمن مقَاومِة النص، وقَالَ الشيخ أَبو ) النسخ ِبها(
اِزيريالش اقحإس : ازوالْج ِحيحا ِفي ; الصهطِْقِلأَنى الننعم .  



)     و ( وزجي)لَواِء وشالِْإن خساِء(كَانَ ) نِلِه) ِبلَفِْظ الْقَضِفيِه ِلقَو مهضعب الَفخا : وماَء إنإنَّ الْقَض
 وحن ريغتا لَا يلُ ِفيممعتسي}اهوا إلَّا إيدبعأَنْ لَا ت كبى رقَضو {أَي رأَم )ِر(ِبلَفِْظ ) أَوبالْخ ( وحن

أَي ِليتربصن ِبأَنفُِسِهن، وخالَف الدقَّاق ِفي ذَِلك نظَرا } والْمطَلَّقَات يتربصن ِبأَنفُِسِهن ثَلَاثَةَ قُروٍء{
وِقيلَ لَا ِلمنافَاِة النسِخ ِللتأِْبيِد ) وموا أَبدا صوموا حتماأَو قَيد ِبالتأِْبيِد، وغَيِرِه ِمثْلَ ص(إلَى اللَّفِْظ 
لَا نسلِّم ذَِلك ويتبين ِبوروِد الناِسِخ أَنَّ الْمراد افْعلُوا إلَى وجوِدِه كَما يقَالُ لَاِزم غَِرميك : والتحِتيِم، قُلْنا
وكَذَا الصوم واِجب ( يعِطي الْحق وأَشار الْمصنف ِبلَو إلَى الِْخلَاِف الَِّذي ذَكَرناه أَبدا أَي إلَى أَنْ

 ِفي منِعِه نسخه دونَ ما قَبلَه ِمن) ِخلَافًا ِلابِن الْحاِجِب(فَِإنه يجوز نسخه ) مستِمر أَبدا إذَا قَالَه إنشاًء
 هرغَي حرصي لَمو ،لَه اِر لَا أَثَررِتماِلاسوِب وجِفيِه ِللْوِل، وِللِْفع لَها قَبِفيم أِْبيدِبأَنَّ الت قالْفَرا ودوا أَبومص

ِييد الْمصنِف لَه ِبالِْإنشاِء هو مراده، ِبما قَالَه، وكَأَنه فَِهم ِمن كَلَاِمِهم أَنه لَيس ِمن محلِّ الِْخلَاِف، وتقْ
ذَِلك دعِر ببِخ الْخسن عنِبِه ِلِذكِْرِه م حرصي ِإنْ لَمو .  

)      وزجيو)خسن ( ٍءياِر ِبشباِب الِْإخإجي)ِقيِضِهاِر ِبنباِب الِْإخِب) ِبِإجي اربالِْإخ وِجبكَأَنْ ي ٍد ثُمياِم زِقي
 ريغتا لَا يِبِه ِمم ربخِمِه فَِإنْ كَانَ الْمداِم إلَى عالِْقي ِمن الُهح ريغتاِز أَنْ يواِمِه ِلجاِر ِبِقيبلَ الِْإخاِمِه قَبِقي دعب

قَد يدعو : ِلأَنه تكِْليف ِبالْكَِذِب فَينزه الْباِري عنه، قُلْنا; كَحدوِث الْعالَِم فَمنعت الْمعتِزلَةُ ما ذُِكر ِفيِه 
 ا الْكَِذبِفيه ِجبي اِكناُء أَمالْفُقَه ذَكَر قَدا وقْصِفيِه ن كِْليفكُونُ التفَلَا ي ِحيحص ضإلَى الْكَِذِب غَر

يعِة أَو ِبمظْلُوٍم خبأَه وجب علَيِه إنكَاره ذَِلك، وجاز لَه الْحِلف علَيِه وِإذَا ِمنها إذَا طَالَبه ظَاِلم ِبالْوِد
 بجلَى الْكَِذِب، وع لَا(أُكِْره ( خسن)ِربالْخ ( ريغتا يِإنْ كَانَ ِممو وزجلُوِلِه فَلَا يدم أَي ; وِهمي هِلأَن

ب أَي يوِقعه ِفي الْوهِم أَي الذِّهِن حيثُ يخِبر ِبالشيِء ثُم ِبنِقيِضِه وذَِلك محالٌ علَى اللَِّه تعالَى الْكَِذ
يمحو اللَّه {الَى ِلجواِز الْمحِو ِللَِّه ِفيما يقَدره قَالَ تع) يجوز إنْ كَانَ عن مستقْبٍل(ِفي الْمتغيِر ) وِقيلَ(

ثِْبتياُء وشا يِقيلَ} مو اِويضيِل الْبذَا الْقَولَى هعاٍض، وم نِر عبِبِخلَاِف الْخ هعبتي اربالْأَخو : وزجي
لَِبثَ أَلْف سنٍة إلَّا : ثُم يقُولُعن الْماِضي أَيضا ِلجواِز أَنْ يقُولَ اللَّه لَِبثَ نوح ِفي قَوِمِه أَلْف سنٍة 

خمِسني عاما، وعلَى هذَا الْقَوِل الِْإمام الراِزي والْآِمِدي وكَأَنه سقَطَ ِمن مبيضِة الْمصنِف لَفْظَةُ، وِقيلَ 
دعِتِه: بِئٍذ ِلِحكَايا ِحينلَها قَبم ِفيدالْم وزجي .  

إذْ لَا مصلَحةَ ِفي اِلانِتقَاِل ِمن سهٍل إلَى ; لَا : وقَالَ بعض الْمعتِزلَِة) ويجوز النسخ ِببدٍل أَثْقَلَ    ( 
 صوِم رمضانَ لَا نسلِّم ذَِلك بعد تسِليِم ِرعايِة الْمصلَحِة، وقَد وقَع كَنسِخ التخِيِري بين: قُلْنا عسٍر

ِبلَا (يجوز النسخ ) و. (إلَخ} وعلَى الَِّذين يِطيقُونه ِفديةٌ{والِْفديِة ِبتعِيِني الصوِم كَما قَالَ اللَّه تعالَى 
) لَِكن لَم يقَع ِوفَاقًا ِللشاِفِعي(م ذَِلك لَا نسلِّ: وقَالَ بعض الْمعتِزلَِة لَا إذْ لَا مصلَحةَ ِفي ذَِلك قُلْنا) بدٍل

 لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ِبياِة الناجنلَى مقَِة عدقِْدِمي الصوِب تجِخ وسكَن قَعِقيلَ وو هنع اللَّه ِضيإذَا {ر
فَرجع الْأَمر إلَى ما كَانَ قَبلَه ِمما دلَّ علَيِه الدِليلُ الْعام ِمن إلَخ إذْ لَا بدلَ ِلوجوِبِه } ناجيتم الرسولَ



لَا نسلِّم أَنه لَا بدلَ ِللْوجوِب بلْ بدلُه : تحِرٍمي ِللِْفعِل إنْ كَانَ مضرةً أَو إباحةً لَه إنْ كَانَ منفَعةً، قُلْنا
الص ازواِبالْجبِتحاِلاسِة واحا ِبالِْإبنه اِدق .  

)     ِلِمنيسكُلِّ الْم دِعن اِقعو خسأَلَةٌ النساِز، ) موِفي الْج مهضعِة بِويالِْعيس رغَي ودهالْي الَفَتخو
 مهةُ وِويا الِْعيسِبِهم فرتاعقُوِع وِفي الْو مهضعبثَِة وعِرفُونَ ِببتعالْم اِنيفَهى الْأَصأَِبي ِعيس ابحأَص

 برالْع مهةً، واصاِعيلَ خمِني إسإلَى ب لَاِم لَِكنالسلَاِة ولُ الصِه أَفْضلَيا عنِبيِلٍم(نسو مأَب اهمسو (
ِلأَنه قَصر ِللْحكِْم علَى بعِض الْأَزماِن فَهو تخِصيص ِفي الْأَزماِن ; ) اتخِصيص(الْأَصفَهاِني ِمن الْمعتِزلَِة 

) فَالْخلْف(ِفي وجوِدِه حيثُ لَم يذْكُره ِباسِمِه الْمشهوِر ) خالَف: فَِقيلَ(كَالتخِصيِص ِفي الْأَشخاِص 
هرغَيو الْآِمِدي كَاهالَِّذي ح هقُوعفِْيِه ون ِمن هنع )لَفِْظي ( ها الَِّذي فَِهمِصيصخِتِه تِميست ِمن مقَدا تِلم

لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّها صنِبيةُ نِريعشو فكَي هكَارِبِه إن ِليقاِفِه ِبِه إذْ لَا يِترِلاع نمضتالْم هنع فنصالْم 
مخاِلفَةٌ ِفي كَِثٍري ِلشِريعِة من قَبلَه فَِهي ِعنده مغياةٌ إلَى مِجيِء شِريعِتِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم وكَذَا كُلُّ 

للَّفِْظ فَنشأَ ِمن هنا تسِميةُ منسوٍخ ِفيها مغيا ِعنده ِفي ِعلِْم اللَِّه تعالَى إلَى وروِد ناِسِخِه كَالْمغيا ِفي ا
ِلِمنيسالْم ِمن دوِدِه أَحجِفي و اِلفخي لَم هأَن حصا وِصيصخِخ تسكِْم . (النح خسأَنَّ ن ارتخالْمو

يبقَى : ِبها ِبانِتفَاِء حكِْم الْأَصِل، وقَالَت الْحنِفيةُِلانِتفَاِء الِْعلَِّة الَِّتي ثَبت ) الْأَصِل لَا يبقَى معه حكْم الْفَرِع
ِلأَنَّ الِْقياس مظِْهر لَه لَا مثِْبت وسلِّم ِفي قَوِلِه لَا يبقَى ِمن التسمِح ِفي قَوِل بعِضِهم نسخ ِلحكِْم ; 

فَيجوز نسخ كُلِّ الْأَحكَاِم وبعِضها أَي بعٍض ) ٍم شرِعي يقْبلُ النسخأَنَّ كُلَّ حكْ(الْمختار ) و. (الْفَرِع
ِلتوقُِّف الِْعلِْم ِبذَِلك الْمقْصوِد ِمنه ِبتقِْديِر ) نسخ جِميِع التكَاِليِف(كَالْمعتِزلَِة ) ومنع الْغزاِلي(كَانَ 

علَى مقُوِعِه عا ووِلهصِبح لَِكن ذَِلك لَّمسا ما قُلْنهخسى نأَتتلَا يكِْليِف والت ِمن ِهياِسِخ والنِخ وسِرفَِة الن
كَاِليِف فَلَا ِنزِميِع التِخ جسِبن دالْقَص وهو كِْليفت قبي لَم هأَن قدصا فَيِبه كِْليفِهي التتنى ينعِفي الْم اع

)و ( تعنم)ِرفَِةعوِب الْمجو خسِزلَةُ نتعِرفَِة اللَِّه ) الْمعم ِر ; أَييغِبت ريغتا لَا تةٌ ِلذَاِتهنسح مهدا ِعنهِلأَن
ب الذَّاِتي نسا الْحقُلْن خسا النمهكْملُ حقْباِن فَلَا يمقُوِع(اِطلٌ الزِم الْودلَى عع اعمالِْإجو ( ِمن ا ذُِكرِلم

والْمختار أَنَّ الناِسخ قَبلَ تبِليِغِه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم الْأُمةَ لَا (نسِخ جِميِع التكَاِليِف ووجوِب الْمعِرفَِة 
قِِّهمِفي ح تثْبِم ِعلْ) يدِبِه ِلع ِمِهم  

كَالناِئِم وقْت الصلَاِة وبعد التبِليِغ ) اِلامِتثَاِل(ِبمعنى ) وِقيلَ يثْبت ِبمعنى اِلاسِتقْراِر ِفي الذِّمِة لَا     (
أَما الزيادةُ (لَم يتمكَّن فَعلَى الِْخلَاِف يثْبت ِفي حق من بلَغه ومن لَم يبلُغه ِممن تمكَّن ِمن ِعلِْمِه فَِإنْ 

صلَى النع ( دلِْد حاٍت ِفي جلْدج اِن أَوِة كَالِْإميِة الْكَفَّارقَبِصفٍَة ِفي ر كُوٍع أَور ٍة أَوكْعِة رادكَِزي
أَي الْمحلُّ الَِّذي ثَار ِمنه ) ومثَاره(إنها نسخ  : ِفي قَوِلِهم) ِةِخلَافًا ِللْحنِفي(فَلَيست ِبنسٍخ ِللْمِزيِد علَيِه 

الزيادةُ حكْما شرِعيا فَِعندنا لَا فَلَيست ِبنسٍخ وِعندهم نعم نظَرا إلَى أَنَّ ) هلْ رفَعت(الِْخلَاف ما يقَالُ 
هونا دِبم رِك الْأَمرِضي ِللتقْتالْما وِكهراَء تاقِْتض لِّمسا لَا نى قُلْنضقْتالْم ةٌ ِلذَِلكاِفعر ا فَِهيكَهرى تضا اقْت



غِة التادآِن كَِزيلَى الْقُرا عِتهاداِد ِفي ِزياِر الْآحبلُ ِبأَخمعلَا ي هأَن لَى ذَِلكا عونبو هرلِْد غَيلَى الْجِريِب ع
وِزيادِة اعِتباِر الشاِهِد والْيِمِني علَى } الِْبكْر ِبالِْبكِْر جلْد ِمائٍَة وتغِريب عاٍم{الثَّاِبتِة ِبحِديِث الصِحيحيِن 

أَِبي دِلٍم وسِديِث مِة ِبحِن الثَّاِبتيأَترالْمِل وجالرِن ولَيجِرِه الرغَيد وى {اوقَض لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص
عود الْأَقْواِل (الْمذْكُوِر ) وِإلَى الْمأْخِذ(ِبناًء علَى أَنَّ الْمتواِتر لَا ينسخ ِبالْآحاِد } ِبالشاِهِد والْيِمِني

ي بينها الْعلَماُء حاِكِمني أَنَّ الزيادةَ ِفيها نسخ، أَو لَا ِمنها ما تقَدم ِمن أَي الَِّت) الْمفَصلَِة والْفُروِع الْمبينِة
 ثُ لَويِه ِبحلَيع ِزيدالْم ترةَ إنْ غَياديلَِة أَنَّ الزفَصاِل الْمالْأَقْو ِمِني ِمنالْياِهِد والشِريِب وغِة التادِزي
اقْتصر علَيِه وجب اسِتئْنافُه كَِزيادِة ركْعٍة ِفي الْمغِرِب فَِهي نسخ، وِإلَّا كَِزيادِة التغِريِب ِفي حد الزنا 

كْعِة راداٍد كَِزيحالَ اتصِه اتلَيِزيِد عِبالْم لَتصةَ إنْ اتاديا أَنَّ الزهِمنِإلَّا فَلَا وو ،خسن ِح فَِهيبِن ِفي الصيت
كَنقِْص ) جزِء الِْعبادِة أَو شرِطها(نقِْص ) وكَذَا الِْخلَاف ِفي(كَِزيادِة ِعشِرين جلْدةً ِفي حد الْقَذِْف فَلَا 

ذَِلك الناِقِص ِلجواِزِه أَو وجوِبِه بعد تحِرِميِه، نعم إلَى : ركْعٍة أَو نقِْص الْوضوِء هلْ هو نسخ لَها فَِقيلَ
نقْص الْجزاِء : ِلأَنه الَِّذي يترك، وِقيلَ; لَا والنسخ ِللْجزاِء والشرِط فَقَطْ : وقَالَ الْجمهور ِمن الشاِفِعيِة

لَا فَرِط، ورقِْص الشِبِخلَاِف ن خسفَِصِل ننالْم قْصِقيلَ نوِء وضالْواِل وِتقْبفَِصِلِه كَاِلاسنمِصِلِه وتم نيب ق
  . لَيس ِبنسٍخ اتفَاقًا

  
 خامتة للنسخ

 يجِمعوا علَى أَنه متأَخر ِبأَنْ) وطَِريق الِْعلِْم ِبتأَخِرِه الِْإجماع(عنه ) ِبتأَخِرِه(يتعين الناِسخ ِللشيِء      
ِرِه أَوأَخلَى تع مهدِعن ا قَامِلم (لُهقَو :اِسخذَا نه لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهص ( ِلذَِلك)أَو ( ذَاه) أَو ،ذَِلك دعب
لُوهكَذَا فَافْع نت عيهت نكُن ( ِلٍمسِديِث مكَح}ن تاكُنوهوروِر فَزِة الْقُبارِزي نع كُمتيه {) صالن أَو

) أَو قَولُ الراِوي هذَا ساِبق(أَي أَنْ يذْكُر الشيَء علَى ِخلَاِف ما ذَكَره ِفيِه أَولًا ) علَى ِخلَاِف الْأَوِل
أَي الْبراَءةُ الْأَصِليةُ ِفي أَنْ يكُونَ ) ر ِلموافَقَِة أَحِد النصيِن ِللْأَصِلولَا نظَ(علَى ذَِلك فَيكُونُ ذَِلك متأَخرا 

متأَخرا عن الْمخاِلِف لَها ِخلَافًا ِلمن زعم ذَِلك نظَرا إلَى أَنَّ الْأَصلَ مخالَفَةُ الشرِع لَها فَيكُونُ 
الس وه اِلفخاالْماِفِق قُلْنولَى الْمع كِْس : اِبقاِز الْعوِلج ذَِلك ملْزِن ِفي (لَا ييتى الْآيدإح وتثُبو

أَي لَا أَثَر لَه ِفي تأَخِر نزوِلها ِخلَافًا ِلمن زعمه نظَرا إلَى أَنَّ الْأَصلَ موافَقَةُ ) الْمصحِف بعد الْأُخرى
االْووِل، قُلْنزِع ِللنفَاِة : ضِة الْوِعد يتِفي آي مقَدا تالَفَِة كَمخاِز الْمولَاِزٍم ِلج رغَي هلَاِم (لَِكنِر إسأَختو

لَافًا ِلمن زعم ذَِلك نظَرا إلَى أَنه أَي لَا أَثَر لَه ِفي تأَخِر مرِويِه عما رواه متقَدم الِْإسلَاِم علَيِه ِخ) الراِوي
أَي ) هذَا ناِسخ(أَي الراِوي ) وقَولُه(هو الظَّاِهر قُلْنا لَِكنه علَى تقِْديِر تسِليِمِه غَير لَاِزٍم ِلجواِز الْعكِْس 

ِخ ِبِه ِخلَافًا ِلمسوِت النِلِه ِفي ثُبِلقَو لَا أَثَر هدِعن تإلَّا إذَا ثَب قُولُ ذَِلكالَِتِه لَا يدِلع ها إلَى أَنظَرن همعز ن
أَي لَا قَولُ الراِوي هذَا الناِسخ ِلما ) لَا الناِسخ(ثُبوته ِعنده يجوز أَنْ يكُونَ ِباجِتهاٍد لَا يوافَق علَيِه : قُلْنا



أَي زاِعِمي الْآثَاِر ِلما ) ِخلَافًا ِلزاِعِميها(نه منسوخ ولَم يعلَم ناِسخه فَِإنَّ لَه أَثَرا ِفي تعِيِني الناِسِخ عِلم أَ
انُ ذَِلكيب مقَدت قَدو ،ا الْأَِخريدع  .  

 )لسنةالكتاب الثاين يف ا: مت اجلزء األول، ويليه اجلزء الثاين وأوله
 
 
 
 
 


