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מ א א א מ
  

  مختصر الرسالة
  

  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني         وبعد ،،
  :فهذه رسالة مقدمة لكلية الشريعة لنيل درجة الدكتوراه يف أصول الفقه عنواا

א− א  −א
ـ ١١٠٨ت  (دي املقبلي   للعالمة صاحل بن مه    حتقيقاً ودراسة وقد اشتملت على مقدمة وقـسم        )  ه

  .دراسي وقسم حتقيقي مث الفهارس

  . فيها عن أسباب اختيار املوضوع ومنهجي يف حتقيق هذا الكتابت وقد حتدث:أوالً المقدمة

  : وقد اشتمل على فصلني :ثانياً القسم الدراسي
ابن احلاجب واملقبلي حيث قمت بالتعريف هبمـا        حتدثت فيه عن املؤلفني      : الفصل األول 

 والعلمية يف عهد    ةوبشيوخهما وتالميذمها ومؤلفاهتما وقمت أيضاً بدراسة احلالة السياسية واالجتماعي        
  .املقبلي واليت كان هلا األثر يف تكوين شخصيته

ينت حتدثت فيه عن الكتابني خمتصر ابن احلاجب ، وشرحه للمقبلي حيث ب            : الفصل الثاين 
مكانة هذا املختصر بني كتب أصول الفقه واألعمال العلمية اليت تتابعت عليه مث عرفـت بالـشرح                 
للمقبلي ومنهجه يف شرحه ومصادره مث مقارنته بالشروح املطبوعة مث وصفت النـسخ املخطوطـة               

  .للكتاب واليت مت التحقيق عليها مع تصوير مناذج هلا

قيق املخطوط كامالً وهو حاشية للعالمة املقبلي علـى          حيث قمت بتح   :ثالثاً القسم التحقيقي  
واملؤلـف مل   . خمتصر ابن احلاجب مع شرح عضد الدين اإلجيي وحاشية سعد الدين التفتازائي عليـه             

يشرح املختصر كامالً وإمنا علق على مسائل من املختصر وشرحه للعضد رأى أا حباجة ملزيد مـن                 
. صر أو شرحه وينب احلق الذي يراه ويزيف القول املخالف بشدة        اإليضاح أو أنه خيالف ما جاء باملخت      

وغالب املسائل اليت علق عليها هي موضـع     . أما املسائل اليت مل يعلق عليها فالذي يظهر أنه موافق هلا          
صراع بني األشاعرة واملعتزلة مثل التحسني والتقبيح العقليني ووجوب شكر املنعم عقـالً وتعليـل               

كليف و الكالم النفسي واألدلة الشرعية و اشتراط اإلرادة يف األمـر وبعـض              األحكام وشروط الت  
  .مسائل العموم والنسخ ومسلك العلة و االجتهاد والتقليد

  مث عقبت على ذلك بالفهارس العلمية لآليات واألحاديث واألعالم والشعر واألمثال واملوضوعات
 .وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 بسم اهللا الرمحن الرحيم
In the Name of Allah The Most Gracious, The Most Merciful 

 

SUMMARY OF THE THESIS 
 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon His Prophet the most 
honorable of all prophets. 

This Thesis is to be presented to the Faculty of Shariah to obtain a Ph.D. in 
Usol Alfiqh (Rules of Islamic law) under the title of “NAJAH ALTALEB LE 
MUKHTASAR ALMONTAHA LE IBN AL-HAJEB” by the scholar Salih Ibn Mahdi 
Al-Muqbili (died In 1108H) investigation and study . It has been made up of an 
introduction, a study section, investigation section and the indexes.  
First the Introduction: I discussed therein the reasons for choosing this topic and my 
methodology in investigating the book. 
Second the Study Section: Is made up of two chapters:  
 Chapter One: In this chapter I talked about the two authors; Ibn Al-Hajeb and 
Al-Muqbili where I gave a short account about their life, their teachers, students and 
books. I also investigated the political, social and scientific conditions during the time 
of Al-Muqbili which had a great effect on the makeup of his personality. 
 Chapter Two: In this chapter I talked about the two books; the Mukhtasar by 
Ibn Al-Hajeb and the glossing by Al-Muqbili where I demonstrated the rank of this 
book among the books of Usol Alfiqh (Rules of Islamic law) and the scientific works 
that followed. Then I gave a short account about the glossing of Al-Muqbili and his 
methodology and sources and then I compared this with the printed glossings and 
described the scripts of the book on which the investigation was made. 
Third the Investigation Section: In this section I investigated the whole script which 
is an annotation by the scholar Al-Muqbili about the summary of Ibn Al-Hajeb 
together with the glossing by Adhud Al-Deen  Al-Iji and the annotation of Sa’ad Al-
Deen  Al-Taftazani about it. The author did not comment about the whole book but he 
commented only on the issues where he thought that it needs more explanation or the 
issues which he thought they are completely wrong. While he seems to agrees with 
the issues which he did not comment on them. Most of the issues that he commented 
about were an object of dispute between Asha’irah and Mutazalah such as the mental 
approval and disapproval, the mental obligatory gratitude to the benefactor, the 
reasons of the rules, Ijtihad and imitation etc… 

I concluded with the contents indexes and the scientific indexes of the Quranic 
verses, Prophet sayings, eminent men, poetry, and proverbs. 

Finaly, may peace and blessing be upon our leader prophet Muhammadand 
and upon his family, his esteemed companions and those who fallow his guidance 
until the day of judgment. 



  
  
  

  القسم الدراسي 
  



  

  
  
  

  مقدمة المؤلف



 ١   ) )املقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

   
  
  
  
  ٥ 

ن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إ
، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

  .شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 
      وال متوتن إال وأنتم مسلمون  حق تقاتههللايا أيها الذين آمنوا اتقوا ا  )١(  

 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ١٠ 

 واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان .ونساءاًوبث منهما رجاالً كثرياً 
  )٢(عليكم رقيباً 

 ًح لكم أعمالكم ويغفر  سديداً يصليا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال
لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 

)٤)(٣(  

الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وقدوتنا حممد بن عبد اهللا الذي أرسله اهللا إىل و ١٥ 

ت ربه الفبلغ رسا )٥( شاهداً ومبشراً ونذيراً ، وداعياً إىل اهللا بإذنه وسراجاً منرياً البشرية 
وال شراً إال  ، تاه اليقني ، وما ترك خرياً إال ودل األمة عليهأد يف اهللا حق جهاده حىت وجاه

وحذر األمة منه ، صلى اهللا عليه وآله وصحبه ومن اسنت بسنته واهتدى ديـه إىل يوم 
  . الدين 

                                                           
   ١٠٢: سورة آل عمران آية  )١(
   ١: سورة النساء آيه  )٢(
  ٧١، ٧٠: سورة األحزاب آية  )٣(
علمهم السورة من القرآن أخرجها الترمذي يف السنن كتاب يعلمها أصحابه كما ي هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا  )٤(

وللشيخ األلباين رمحه ) . ١٨٩٢(بن ماجة كتاب النكاح باب خطبة النكاح ا، و) ١١٠٥(النكاح ، باب ما جاء يف خطبة النكاح 
  " . خطبة احلاجة " اهللا رسالة يف خترجيها باسم 

  ٤٦ : ٤٥: سورة األحزاب آية  )٥(

  



 ٢   ) )املقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

 يفإن من أعظم نعم اهللا على العبد أن يوفقه لالشتغال بطلب العلم الشرع: بعد و
  . لة وعلى يد الراسخني فيه من العلماء العاملنيين مصادره األصوالنهل م
لعظم فضل العلم ورفعة مكانته ، رفع اهللا شأن املتحلني به ونوه بفضلهم فقال تعاىل و
 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون )١( .   

 ٥  )٢( لعلم درجاتايرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا : قال تعاىل و

ملا كانت العلوم تتفاوت من حيث الشرف بتفاوت املعلوم كان أشرفها هو العلم باهللا و
وآياته وأمسائه وصفاته وأحكامه وبيناته اليت أنزل ا كتبه وأرسل ا رسله ، وأودع يف اخللق 

العلوم  ما يؤهلهم للفهم عليه من الفطرة السوية والعقل السليم ، ولذلك كان أشرف هذه
زدوج فيه العقل والسمع ، واصطحب فيه الرأي والشرع ، وعلم الفقه وأصوله من هذا ا ما[

القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل ، فال هو تصرف مبحض العقول حبيث  ١٠ 

ال يتلقاه الشرع بالقبول ، وال هو مبين على حمض التقليد الذي ال يشهد له العقل بالتأييد 
   )٣(] تسديد الو

  )٤() من يرد اهللا به خرياً يفقه يف الدين  ( - -لذلك قال رسول اهللا و
فهم مراد الشارع من النصوص الشرعية وحتقيق املقاصد الشرعية ، وهذا : والفقه هو 

ك ركتاب أنزلناه إليك مبا: ال يتم إال بالنظر الدقيق وإمعان العقل يف النقل ، قال تعاىل  ١٥ 

 أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب : وقال تعاىل  )٥(لوا األلباب ليدبروا آياته وليتذكر أو
   . )٦(أقفاهلا  
 ولو ردوه : من ليس لديه أهلية التدبر فعليه الرجوع ملن هو أهل لذلك قال تعاىل ف

 هو العلم هوأصول الفق )٧(إىل الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 
اعد االستنباط لألحكام الشرعية ولذلك اهتم به العلماء على مر العصور الذي يوضح قو ٢٠ 

وعلى رأسهم األمام الرباين حممد بن إدريس الشافعي حيث ألف كتابه الرسالة الذي يعترب أول 
                                                           

   ٩:آيه سورة الزمر  )١(
   ١١: سورة اادلة آيه  )٢(
  ١/٣املستصفى  )٣(
  ). ١٠٣٧(ومسلم يف الزكاه ، باب النهي عن املسألة ) ٧١( خرياً يفقهه يف الدين هأخرجه البخاري يف العلم ، باب من يرد اهللا ب )٤(

   ٢٩: سورة ص آية  (5)
  ٢٤: سورة حممد آيه  (6)
   ٨٣: سورة النساء آيه (7)



 ٣   ) )املقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

 :مصنف يف هذا العلم مث تتابع العلماء يف التصنيف فيه ، ومن أحسن ما ألف على طريقته 
أليب احلسني البصري " املعتمد  "و) هـ٤١٥ت (د اجلبار املعتزيل للقاضي عب" العمد " تاب ك

 للغزايل " املستصفى  "و) هـ٤٧٨ت (وكتاب الربهان للجويين ) هـ ٤٣٦ت (املعتزيل 
فكانت هذه االربعة هي قواعد هذا الفن وقام بتلخيص هذه الكتب الرازي ) هـ٥٠٥ت (
حكام يف اإل" يف كتابه ) هـ ٦٣١ت(مدي اآل، و" احملصول " يف كتابه ) هـ ٦٠٦ت ( ٥ 

  . " أصول األحكام 
يف كتاب ) هـ٦٨٢ت(فأما كتاب احملصول فاختصره سراج الدين األرموي 

  . " احلاصل " يف كتاب ) هـ٦٥٢ت(، وتاج الدين األرموي "التحصيل "
منتهى السول واألمل يف " مدي فقد خلصه ابن احلاجب يف كتاب مساه وأما كتاب اآل

 ١٠  )١(.مث اختصره مبا عرف بعد مبختصر ابن احلاجب) دل اجلوعلمي األصول 

أما بعد فإين ملا رأيت قصور اهلمم عن اإلكثار ، وميلها إىل : [ قال ابن احلاجب 
  ] اإلجياز واالختصار صنفت خمتصراً يف أصول الفقه، مث اختصرته على وجه بديع وسبيل منيع 

كره يف األمصار واهتم به طلبة العلم ع ذاوقد اشتهر هذا املختصر بني العلماء ، وش  
شرح عضد الدين األجيي : تدريساً وحفظاً ، وتصدى لشرحه فحول العلماء وأهم شروحه هو 

على هذا الشرح ، وهو من أقدم شروح ) هـ٧٩١ت ( وحاشية التفتازاين ) هـ٧٥٦ت ( ١٥ 

  . املختصر املطبوعة
  : اها شرحه مسمث إن العالمة املقبلي قام بوضع حاشية على املختصر و  

   ." بـاجـن الحـهى البـر المنتـب لمختصـالـاح الطـ نج"
  .. يف هذه الرسالة بعون اهللا هو الذي نقوم بتحقيقه و

                                                           
  ٤٤٥: قدمة البن خلدون ص انظر امل (1)



 ٤   ) )املقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

א :א
العائدة : ملشاركة يف إخراج جزء من تراثنا العلمي ملا يف ذلك من الفوائد العديدة ا -١

لم من أعالم الفقه وأصوله واالستفادة من على الباحث بقراءة هذا الكتاب على ع
. كسب اخلربة يف حتقيق املخطوطات والتعليق عليها مث . شرحه وتعليقاته ومالحظاته 

 ٥ عامة وعلى طالب العلم خاصة بإخراج كنـز من كنوزها ةالفوائد العائدة على األمو

  . العلمية 
العلم " ملطلع على كتابه ن العالمة املقبلي صاحب الشرح كثر ثناء العلماء عليه واإ -٢

 . يدرك سبب هذا الثناء " الشامخ يف إيثار احلق على اآلباء واملشايخ 

   )١(:قال عنه الشوكاين
 ١٠ والسنة وحقق األصولني والعربية واملعاين بوهو ممن برع يف مجيع علوم الكتا" 

العلماء وله مؤلفات مقبولة كلها عند . والبيان واحلديث والتفسري وفاق يف مجيع ذلك 
ويف عبارته قوة ، اته وهو حقيق بذلك يححمبوبة إليهم متنافسون فيها وحيتجون بترج

 أن ذهان قلّألولكالمه وقع يف ا، وفصاحة وسالسة تعشقها األمساع وتلتذ ا القلوب 
ميعن يف مطالعته من له فهم فيبقى على التقليد بعد ذلك ، وإذا رأى كالماً متهافتاً زيفه 

 ١٥  ". رة عذبة حلوة ومزقه بعبا

  : ىل أن قال عنه إ
 در املقبلي فإنه هللا

أحباثه قد سددت سهماً إىل 
ومناره علم النجاح لطالب 

  

نصاف ر خضم دان باإلحب  
طراف حنر التعصب مرهف األ

مذ روح األرواح باالحتاف 
  

أوردها متاز شرح املقبلي باالهتمام بالدليل والتوجيه والتعليل ملعظم املسائل اليت ا -٣
وهذا أمر حيتاج إليه األصويل ألن القاعدة األصولية ال تكون حجة إال إذا كانت مبنية 

  . أو هلا توجيه أو تعليل مقبول ، على دليل صحيح 

                                                           
  ١/٢٨٨البدر الطالع  )١(



 ٥   ) )املقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

 معتزلياً مث انتقل إىل مذهب أهل السنة مع أشعرية فيه ، فعند ملقبلي كان زيدياًا -٤
إما موافقاً هلا كالتحسني والتقبيح : رة مناقشته ألقوال املعتزله فإنه حيققها بأوضح عبا

 . العقليني أو راداً عليها كغالب أقوال املعتزلة املخالفة للسنــه 
ملعتمدة  اوأيضاً ينفي عنهم ما ينسبه إليهم خصومهم مما هو ليس من األقوال
 ٥ وهم ةعندهم أو هي شاذة عندهم مثل مسألة إنكار اجلن اليت نسبها إليهم األشاعر

  )١(. نها بريئون م
ن الكتاب موضوع الدراسة أكثره تعليقات على ما خالف فيه املعتزلة األشاعرة يف إ -٥

 حممد - من تطرق إليه إال مثل شيخنا األستاذ الدكتور وهذا قلَّ، مسائل أصول الفقه 
 مما جيعل حتقيق مثل هذا الكتاب –تابه املسائل املشتركة ك يف – حفظه اهللا –العروسي 

 ١٠  .ة كبرية له قيمة علمي

                                                           
وال خيلو مذهب من عدم إنصاف اخلصم ، وإن اختلفوا قلة وكثره ، فاتق اهللا أيها الناظر وقدّر أنك                   : قال املقبلي يف العلم الشامخ     )١(

  . أم ال ينصفون يف النقل  تجربةالبقد وقفت بني يديه وسألك عن هذا ، وال تغتر ، وخذ قول أهل املذاهب من كتبهم ، ف
  : مث علق عليها يف األرواح النوافح قائالً 

كيف ينكـر مـن يـصدق    . وهو عجيب : نقل إمام احلرمني عن املعتزلة إنكار وجود اجلن ، قال السبكي  : قال السبكي يف فتاويه     
  بالقرآن وجود اجلن ؟ 

ول األشعرية على املعتزلة ، وانظر السبكي هل زاد على التعجـب ؟             هذا أعظم دليل على ما ذكرناه من تق        : - أي املقبلي    –أقول  
  . إما كفر املعتزلة الكفر البواح وإما عدم مباالة إمامه مبا يتكلم حني ينقل عنهم : وكان عليه أن يقول بأحد أمرين 

  ٢٢٩: العلم الشامخ ص 



 ٦   ) )املقـــــدمــة  (( القسم الدراسي                                    ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

:א
  : تتكون اخلطة اليت يسري عليها البحث من مقدمة وقسمني كالتايل   

  . املقدمة أبني فيها أسباب اختيار املوضوع : والً أ
  : البحث وقد قسمته إىل قسمني كالتايل : انياً ث

 ٥  . اسة رسم الدق -١

  . سم التحقيق ق -٢
אא א:מ א .מ

  . التعريف باملؤلفني وفيه مبحثان :אא
  : التعريف بابن احلاجب وفيه ثالثة مطالب : ملبحث األول ا

 ١٠  . امسه ونسبه ونشأته : ملطلب األول ا

  . شيوخه وتالميذه : ملطلب الثاين ا
  . مكانته العلمية ومؤلفاته  :ملطلب الثالث ا

  . وفيه مثانية مطالب التعريف باملقبلي : ملبحث الثاين ا
  .امسه ونسبه: ملطلب األولا
 ١٥  .مولده ونشأته : ملطلب الثاينا

  .احلالة السياسية يف عصره وأثرها على املؤلف : ملطلب الثالثا
  .ؤلف احلالة االجتماعية يف عصره وأثرها على امل: ملطلب الرابعا
  .احلالة العلمية يف عصره وأثرها على املؤلف: ملطلب اخلامس ا
  .شيوخه وتالميذه: ملطلب السادس ا
 ٢٠   . ومذهبه الفقهي عقيدته: ملطلب السابع ا

  .مكانته العلمية ومؤلفاته : ملطلب الثامن ا
  .التعريف بالكتابني وفيه مبحثان :אא

  .بلالتعريف باملختصر وفيه ثالثة مطا: ملبحث األول ا
  .عنوانه وسبب تأليفه : ملطلب األول ا
 ٢٥  .زلته بني كتب أصول الفقه ـمن: اين ملطلب الثا

  .األعمال العلمية اليت تتابعت على املختصر : ملطلب الثالث ا
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  .التعريف بالكتاب الشرح وفيه سبعة مطالب: ملبحث الثاين ا
  . عنوانه وسبب تأليفه : ملطلب األولا
  .تاب ونسبته إىل املؤلف كتوثيق ال: ملطلب الثاينا
  .ؤلف يف الشرح مصادر امل: ملطلب الثالث ا
 ٥  .منهج املؤلف يف الشرح : ملطلب الرابع ا

  .مقارنته بالشروح املطبوعة : ملطلب اخلامس ا
  .نقد الكتاب: ملطلب السادس ا
  .وصف النسخ املخطوطة مع مناذج منها :ملطلب السابع ا

אא א:מ אא
א אא א .מ ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 
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:א
  . ذلت اجلهد يف إخراج النص كما وضعه املؤلف ب -١
  . نسخت النص متبعاً الرسم اإلمالئي احلديث   -٢
  ك : عتماد النسخة املكية واعتبارها األصل ورمزت هلا بالرمز ا -٣
، وإذا قابلة األصل على النسخ األخرى مع إثبات فروق النسخ يف اهلامش م -٤ ٥ 

 على األصل وضعتها بني اكانت هناك زيادة يف إحدى النسخ أو كليهم
  . وأشرت يف اهلامش إىل الزيادة [  ] معقوفني 

[  ] ذا كان هنالك خطأ يف األصل أثبت الصواب يف املنت بني معقوفني    إ -٥
  . وأشرت يف اهلامش إىل النسخة اليت نقلت الصواب عنها 

 ١٠  ] [لمة أو مجلة ليتم ا املعىن وضعتها بني معقوفني ذا اقتضى السياق زيادة كإ -٦

  . وأشرت يف اهلامش إىل أا زيادة يقتضيها السياق 
يعين ابن احلاجب ، : قوله : سمت النص إىل فقرات وذلك عند قول املؤلف ق -٧

وأحياناً أكمل الفقرة من قول ابن احلاجب من املختصر حىت يتضح املعىن 
   .وأعطيت كل فقرة رقماً 

يدل على اجلزء  ] [  ضعت أمام قول ابن احلاجب رقماً بن معقوفني و -٨ ١٥ 

  . والصفحة من شرح العضد على ابن احلاجب تيسرياً ملن أراد الرجوع إليه 
 : حلت يف احلاشية أيضاً إىل شروح املختصر املطبوعة وهي أ -٩

  .وين بيان املختصر لألصفهاين ، ورفع احلاجب البن السبكي ، وحتفة املسؤول للره
  . تمدة عوثيق النصوص واملذاهب واآلراء من مصادرها املت -١٠
 ٢٠  . وضيح املصطلحات واأللفاظ الغريبة من املصادر املعتمدة ت -١١

  . زو اآليات القرآنية إىل السور مع ذكر أرقامها ع -١٢
ريج األحاديث النبوية واآلثار الواردة فيه وإذا كان احلديث يف الصحيحني أو خت -١٣

ألن املقصود الصحة وليست كثرة التخاريج ، وإن مل أحدمها اكتفيت بذلك 
يف أحد الصحيحني اجتهدت يف التخريج مع بيان من صحح احلديث من  يكن

 ٢٥  . أئمة احلديث املتقدمني أو املتأخرين 

  . زو األبيات الشعرية إىل قائليها ع -١٤
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  . ريج األمثال خت -١٥
  . لتعليق على بعض املسائل اليت يوردها املؤلف ا -١٦
  . رة لألعالم الوارد ذكرهم يف الكتاب رمجة خمتصت -١٧
  : علمية التالية لضع الفهارس او -١٨

 ٥  . هرس اآليات القرآنية ف  - أ 

  . واآلثار هرس األحاديث ف  -ب 
   . األعالم هرس ف  -ج 
   . األبيات الشعرية هرس ف  -د 
   . الفرق والطوائف املعرف اهرس ف  -ه 
 ١٠  . الكلمات الغريبة واملصطلحات املعرف اهرس ف  -و 

 .االكتب املعرف هرس ف  -ز 
   .فهرس املوضوعات   -ح 
هذا وقد بذلت جهدي يف هذه الرسالة لتخرج ذه الصورة املتواضعة متحرياً فيها   

الزلل قدر االستطاعة واجلهد ، فما كان فيها من صواب فمن اهللا سبحانه  الصواب متحاشياً
 ١٥  . وتعاىل فهو املوفق واخلري كله بيديه 

 ورسوله منه بريئان ، وإن أريد إال وما كان من خطأ فمين ومن الشيطان واهللا  
  . اإلصالح ما استطعت ، وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب 

عين إال أن أقدم خالص الشكر والتقدير لكل من قدم يل مساعدة إلكمال سوأخرياً ال ي  
 رب ارمحهما كما ربياين" هذا البحث وخصوصاً والدي الكرميني وال يسعين إال أن أقول 

 ٢٠  " . صغرياً 

أخص بالشكر والثناء املقرون بالدعاء فضيلة شيخي وأستاذي العالمة الرباين األستاذ و
  . روسي عبد القادر املشرف على هذه الرسالة عالدكتور الشيخ حممد ال

طالعه على مناهج األصوليني ، ومذاهب اقد استفدت كثرياً من ثاقب نظره األصويل وسعة ف
كرب األثر يف تذليل كثري من الصعوبات اليت واجهتين ، وقد منحين من الفقهاء مما كان له أ

 ٢٥ أين أرجو من اهللا العلي القدير أن العلمه ووقته وسعة صدره ما يعجز اللسان عن أداء حقه إ
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جيزيه عين خري اجلزاء وأن ميد يف عمره وأن يبارك يف علمه وعمله ، وأن جيزل مثوبته ، ويعلي 
  . يف اجلنة درجته 

ما أشكر الشيخني الكرميني املناقشني على ما جتشماه من قراءة هذا البحث وتبيني ما ك  
  . احث ، ورحم اهللا امرءاً أهدى إىلَّ عيويب بفيه من مالحظات وعيوب وإهدائها إىل ال

كما أشكر جامعة أم القرى على ما تقدمه من خدمة للعلم وطالبه وعلى جهودها يف    ٥ 

علم نشراً للعلم الشرعي وتنويراً للمجتمع وترشيداً للصحوة ختريج األفواج من طالب ال
ها ، ورفع باحلق أعالمها ، ماملباركة وبناءها على الكتاب والسنة ، ثبت اهللا على احلق أقدا

وصرف عنها شر األشرار وكيد الفجار ، وجعلها طوداً شاخماً للعلم ال تزعزعه رياح اجلهل 
  . والتغريب 

يل توجيهاً أو نصحاً أو استحثين على إكمال البحث عندما كما أشكر كل من قدم    ١٠ 

  . رأى مين فتوراً 

 . .آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين و
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  الفصل األول 
  

  التعريف بالمؤلفين 
  

  التعريف بابن احلاجب : املبحث األول 
  التعريف باملقبلي : املبحث الثاين 



  
  

  المبحث األول 
  

  التعريف بابن الحاجب 
  

  . ونسبه ونشأته امسه : املطلب األول 
  شيوخه وتالميذه : املطلب الثاين 

   مكانته العلمية ومؤلفاته : املطلب الثالث 

  

  



١٢   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

א :(*)א:א
 الكردي مجـال    )١(أبو عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الدويين            

الدين ابن احلاجب ، كان والده حاجباً لألمري عز الدين موسك الصالحي الكردي             
  . فعرف بابن احلاجب )  هـ٥٨٥ت (خال صالح الدين األيويب 

 ٥ وانتقل به والده إىل     هـ،٥٧١هـ أو   ٥٧٠ ولد يف إسنا بصعيد مصر سنة     
القاهرة وهو صغري ، فاشتغل حبفظ القرآن الكرمي حىت أمته ، مث تتلمذ على الشاطيب               
فسمع منه التيسري والشاطبية ، مث قرأ بالسبع على أيب اجلود مث اشتغل بالفقه علـى                

 النحـو   مذهب مالك فربع فيه وكذلك األصول ، مث اجته إىل علوم اللغة ، فربع يف              
والصرف وكذلك علم العروض والقافية يدل على ذلك مؤلفاتـه يف كـل هـذه               

 ١٠  . الفنون
رحل إىل دمشق ، وقضى مدة يدرس يف الزاوية املالكية يف اجلامع األموي ،              

  . فأكب الفضالء عليه وانتفعوا به كثرياً 
وملا أنكر الشيخ عز الدين بن عبد السالم على الصاحل إمساعيـل صـاحب              

سوء سريته ، وناصر ابن احلاجب الشيخ عز الدين ، أمرمها أن خيرجا مـن               دمشق  
بلده فخرجا منها إىل القاهرة حيث درس ابن احلاجب بالفاضلية موضع الشاطيب مث              ١٥ 
رحل إىل اإلسكندرية فلم تطل إقامته هناك حيث تويف ا يوم اخلمـيس الـسادس               

  .هـ ٦٤٦والعشرين من شوال سنة 

                                           
 ، ٢/٥١٦ ، معرفة القـراء الكبـار   ٢٣/٢٦٤ ، السري ١٨٢:  ، الذيل على الروضتني ٣/٢٤٨وفيات األعيان : ترمجته   (*)

 ٢/١٣٤ ، بغية الوعاه     ٦/٣٦٠ ، النجوم الزاهرة     ٢/٨٦ ، الديباج املذهب     ١٣/١٨٨ ، البداية والنهاية     ٣٥٢: الطالع السعيد   
 ، شجرة النـور الزكيـة              ٢/٦٥، الفتح املبني    ١/١٦٢ ، كشف الظنون       ٥/٢٣٤الذهب   ، شذرات    ١/٤٥٦حسن احملاضره   

   . ٦/٢٦٥ ، معجم املؤلفني ٤/٢١١ ، اإلعالم ١/١٦٧

  . يف آخر حدود أذربيجان " أراد "  نسبه إىل دوين وهي بلده من نواحي  (1)
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א ::א

  : شيــــوخـــــه : أوًال 
  أبو حممد القاسم بن فريه بن أيب القاسم خلـف بـن أمحـد الـرعيين الـشاطيب                   -١

 ) . هـ ٥٩٠ت (     األندلسي الضرير 
 ٥ ).هـ٥٩٦ت (  أبو الطاهر إمساعيل بن صاحل بن يا سني املقــــرئ  -٢

 ) .هـ ٥٩٨ت  ( أبو القاسم هبة اهللا بن علي بن مسعود األنصاري البوصريي -٣

 ) هـ ٥٩٨( أبو الثناء محاد بن هبة اهللا احلــــــــراين احلنبلي     -٤

 ) . هـ ٥٩٩ت ( الفقيه احلنفي   أبو الفضل حممد بن يوسف بن علي الغزنوي  -٥

 ) . هـ ٦٠٠ت (     أم عبد الكرمي فاطمة بنت سعـــــد اخلري  -٦

 ١٠ ) . هـ٦٠٠ت ( ر أبو حممد القاسم بن علي بن احلسن بن هبة اهللا بن عساك -٧

 ) . هـ ٦٠١ت (     أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن حامــد االرتاحي  -٨

 ) هـ ٦٠٥ت (   أبو اجلود غياث بن فارس بن سكن اللخمي املنذري  -٩

 ) هـ ٦١٤ت (   أبو احلسني حممد بن أمحـــد بن جبري الكناين  -١٠

  أبو احلسن علي بن إمساعيل بن علي بـن عطيـة مشـس الـدين اإلبيـاري                   -١١

 ١٥ ) . هـ ٦١٦( ؟ أو ) هـ٦١٨ت(

 ) .  هـ ٦٣٧(   أبو العباس أمحد بن اخلليل بن سعادة الربمكي  -١٢

 ) . هـ ٦٥٦ت ( أبو احلسن علي بن عبد اهللا تقي الدين الشاذيل  -١٣
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  : تالميــذه : ثانيًا
  عبد الواحـد بـن عبـد الكـرمي بـن خلـف كمـال الـدين األنـصاري                    -١

 ) هـ٦٥١ت(الزملكاين   

 ) .هـ ٦٥٦ت (ظيم بن عبد القوي زكي الدين املنذري أبو حممد عبد الع -٢

 ٥ ) .هـ ٦٥٦ت ( امللك الناصر داود بن عبد امللك املعظم عيسى بن العادل  -٣

  أبو القاسـم عبـد الـرمحن بـن إمساعيـل بـن إبـراهيم شـهاب الـدين                    -٤

 ) .هـ٦٦٥ت ( املقدسي أبو شامه الشافعي 

 ) .  هـ٦٧٢ت ( مجال الدين حممد بن علي بن مالك  -٥

 ) .  هـ ٦٧٣ت ( نصور بن سليم بن منصور اهلمذاين اإلسكندراين الشافعي  م -٦

 ١٠ ).هـ٦٨١ت ( أبو حممد عبد السالم بن علي بن عمر بن سيد الناس الزواوي   -٧

 ). هـ ٦٨٣ت ( أبو العباس أمحد بن حممد ناصر الدين ابن املنري االسكندراين  -٨

 ) . هـ ٦٨٤ت ( هاجي أبو العباس أمحد بن إدريس شهاب الدين القرايف الصن -٩

ــدين الفاضــلي   -١٠ ــراهيم بــن داود بــن ظــافر مجــال ال ــو إســحاق إب   أب

 )هـ٦٩٢ت (العسقالين    

 ١٥ )هـ٦٩٥ت( أبو بكر بن عمر بن علي بن سامل رضي الدين القسنطيين النحوي  -١١

أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن علي بن املبارك موفق الدين ابن أيب العالء النصييب                 -١٢

 )هـ ٦٩٥ت (الشافعي 

 ) . هـ ٦٩٥ت  ( أبو احلسن علي بن حممد زين الديــن ابن املنيـر    -١٣

 ) .هـ ٦٩٩ت ( أمحد بن حمسن جنم الدين املـعـروف بــابن مــلّى  -١٤

 ٢٠ ) . هـ ٧٠٢ت ( أبو علي بدر الدين احلسن بن علي بن اخلالل الدمشقي    -١٥

  أبو حممد عبد املؤمن بـن خلـف بـن أيب احلـسن التـوين شـرف الـدين                    -١٦

 ) . هـ ٧٠٥ت ( دمياطي ال



١٥   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

א :א:א
كان ابن احلاجب رمحه اهللا إماماً فاضالً عاملاً حمققاً فقيهاً أصولياً ، أخذ من كل علوم                

الشريعة والعربية حبظ وافر آمراً باملعروف ، ناهياً عن املنكر ومما يدل على مكانته العلميـة                

  . وم الشريعة والعربية ، مث ثناؤ العلماء عليه كثرة مؤلفاته يف عل

قرأ  القراءات وحرر النحو حتريراً بليغاً وتفقه وساد أهل عصره ، مث كـان               : قال ابن كثري     ٥ 

   . ةرـرأساً يف علوم كثي

 ركناً من أركان الـدين يف العلـم         - أي ابن احلاجب     –كان  :وقال ابن أيب شامه     

ة وحتقيق علم العربية ، متقناً ملذهب مالك بن أنس رمحه اهللا            والعمل بارعاً يف العلوم األصولي    

 ، وكان ثقة حجة متواضعاً ، عفيفاً كثري احلياء منـصفاً حمبـاً   ة، وكان من أذكى األمة قرحي  

 ١٠  . للعلم وأهله ، ناشراً له ، حمتمالً لألذى ،صبوراً على البلوى 

ية وعلم النظر ، درس جبـامع       وكان من أذكياء العامل ، رأساً يف العرب       :وقال الذهيب   

  . دمشق وبالنورية املالكية ، وخترج به األصحاب ، وسارت مبصنفاته الركبان 

  : ومؤلفاته رمحه اهللا كثرية نذكر ما وقفنا عليه منها 

  . إعراب بعض آيات من القرآن العظيم  -١

 ١٥ . وهو فصول يف النحو واللغة واألدب . األمايل  -٢

 .  شرح لكتاب املفصل للزخمشري وهو. اإليضاح يف شرح املفصل  -٣

 . وهو خمتصر يف فروع الفقه املالكي . جامع األمهات  -٤

 . مجال العرب يف علم األدب  -٥

 . ذيل على تاريخ دمشق البن عساكر  -٦

 ٢٠ . وهو حبث صغري يف استعمال كلمة عشر . رسالة يف العشر  -٧

 . وهو خمتصر يف الصرف . الشافية  -٨

  . ةشرح الشافي -٩

  . ةشرح الكافي -١٠
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  . رح الكتاب لسيبويه ش -١١

  . شرح املقدمة اجلزوليه  -١٢
  . شرح الوافيه  -١٣
  . عقيدة ابن احلاجب  -١٤
 ٥  . وهو اختصار ملنتهى السول واألمل  . ةعيون األدل -١٥
   . ةالقصيدة املوشحه باألمساء املؤنث -١٦

  . وهي قصيدة نظم فيها األمساء املؤنثة بدون عالمة تأنيث 
  . الكافيه وهو خمتصر يف النحو  -١٧
  . وي األدب يف معرفة كالم العرب كافية ذ -١٨
 ١٠  . خمتصر منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل  -١٩
  . املسائل الدمشقيه  -٢٠
  . معجم الشيــــوخ  -٢١
  . املقصد اجلليل إىل علم ا خلليل  -٢٢

  .  بيتاً ١٧١وهي منظومة يف العروض عدد أبياا 
 ١٥  . وهو شرح لكتاب اإليضاح أليب علي الفارسي. املكتفى للمبتدئ  -٢٣
 . منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل  -٢٤
 . الوافيه يف نظم الكافيه  -٢٥

  .   بيت نظم فيها موضوعات الكافية ٩٨٠وهي عبارة عن 
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  المبحـــث الثاني 
  

  التعريف بالمقبلي 
  

  . امسه ونسبه ونشأته : املطلب األول 
  مولده ونشأته : املطلب الثاين 

   وأثرها على املؤلفاحلالة السياسة يف عصره: املطلب الثالث 
  احلالة االجتماعية يف عصره وأثرها على املؤلف:  املطلب الرابع 

  احلالة العلمية يف عصره وأثرها على املؤلف : املطلب اخلامس 
  . شيوخه وتالميذه : املطلب السادس 
  عقيدته : املطلب السابع 
  مكانته العلمية ومؤلفاته : املطلب الثامن 
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א (*):א:א

صاحل بن مهدي بن علي بن عبداهللا بن سليمان بن حممد بن عبـد اهللا بـن                 
  .لي الثالئي الصنعاين املكي  بن منصور املقب)١(سليمان بن أسعد

  ٥ 
  
  
  

                                           
(*)  :  

 ، مـصادر التـراث الـيمين يف         ٤٩١: أعالم املؤلفني الزيدية ص      ،   ٢٦١: ، طيب السمر ص      ١/٢٨٨البدر الطالع   

 كتاب العلم   ة ، فوائد االرحتال ونتائج السفر يف أخبار القرن احلادي عشر منقوله عن مقدم             ٢٨٣: املتحف الربيطاين ص  

 ،  ٣/١٩٧ ، األعالم    ٣٨١: ، التاج املكلل  ص       ١/٢٧٠ ، هجر العلم ومعاقله      ٥/١٤ ، معجم املؤلفني     ٥الشامخ ص   

   .٢/١٤٠ ، معجم األصوليني ١/٧٨١ ، نشر العرف ١/٢١٠الروض األغن 

 حبث بعنوان داغستان واليمن للمستعرب      ١١٨ – ١٠٩: هـ ص   ١٣٩٩جملة املورد العراقية الد الثامن العدد الثاين        

  . جليل كمال الدين. الروسي أغناطيوس كراتشكوفسكي ترمجه إىل العربية وعلق عليه د 

   ٣٨٢: األدب اليمين عصر خروج األتراك ص      ٤١٢: ن يف اإلسالم ص اددو

   ٥٥٥ ، ٢/١١٨إيضاح املكنون        ١/٤٢٤هدية العارفني 

 ٧٩٣ت  ( أسعد بن منصور كان من أعيان العلماء زمن اإلمام الناصر صالح الدين حممد بن املهدي احلسين اليمين                   (1)

  ) .  على اخلالصة ةاليتيم( ومن مؤلفاته . وف والنهي عن املنكر وقد واله واليه عامة يف األمر باملعر) هـ 

  ٢٦٠:  ح ، أئمة اليمن ص ٢٧٠:  ، هجر العلم ومعاقله ص ٢٢٣: أعالم املؤلفني الزيدية ص :
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א :א
 )١(هــ   ١٠٤٠ولد الشيخ املقبلي بقرية املقبل يف جهة العه من بالد كوكبان سنة               

مث انتقل إىل مدينة ثال للدراسة ا على أبرز علمائها وكان يذهب إىل شبام كل يوم لألخـذ                  
 وبينهما حنـو    -املفضل ويعود إىل ثال يف اليوم نفسه        عن كبري علمائها حممد بن إبراهيم بن        

 ٥ ، مث رحل إىل صنعاء فأخذ عن كبار علمائها يف علوم السنة والتفسري وغريمهـا                -كلم  ١٠
وكان حيفظ متون األمهات الست وغريها من دواوين السنه ، وبرع يف مجيع علوم الكتاب               

  . فاق يف مجيع ذلك والسنة ، وحقق األصولني والعربية واملعاين والبيان و
وقد وقعت له عدة مراجعات مع علماء عصره منها ما وقع بينه وبني العالمة احلسن                 

لة الدور يف ترتب السمع على العقل حيث أوردها اجلالل معارضـاً       أبن أمحد اجلالل من مس    
ا أهل الكالم يف إثبات الدور يف السمعيات إذا استدل ا على العقليات كما حقق ذلـك                  ١٠ 

  .  أول شرحه على الفصول يف علم األصول يف
 كان يقرأ على شيخه حممد بن إبراهيم املفضل يف شـرح            وسبب املراجعة أن املقبلي     

العضد على خمتصر ابن احلاجب ، فلما أراد شيخه احلج سأله تلميذه املقبلي أن يشري عليـه                 
لى العالمة اجلالل فلما رحل     مبن يقرأ عليه هذا الشرح يف فترة غيابه ، فأشار عليه بالقراءة ع            

إليه رأى عنده شرحه على الفصول فوقع نظره على هذه املسألة فتناظرا فيها مث قام املقبلـي                  ١٥ 
  )٢(.من جملس املناظرة وترك القراءة عليه 

وكان يف بداية طلبه للعلم حياول قراءة كل شيء ولكن اهللا عصمه من بعض العلوم                 
ولقد اتفق يل أن أردت يف      : وال تنفع وقد وصف حاله بقوله       اليت ال فائدة فيها أو اليت تضر        

أعتربها مبا تبني يف شريعتنا من أمر       : أوائل األمر لشدة م الطالب أن أتعلم التوراه ، وقلت           
وي وحنو ذلك ، وأكل ما أشكل إىل اهللا تعاىل ، وغايتها كاألحاديـث الـيت يف معناهـا                    ٢٠ 

 من تعلمها ، فما علمـت       ي فأي فساد جيري عل    الصحيح وغريه ، مع عدم ثبوت صحتها ،       
أين حبثت يف تعلم شيء منها إال رأيت يف منامي أين أصلي لغري القبلة ووجدت يف قليب نكاره                  

 فحرمت بسبب ذلك مدة ،      -  -، وكنت بفضل اهللا سبحانه وتعاىل كثرياً ما أرى النيب           

                                           
كتبت مولده فيما علق بذهين من كتبه فإنه ذكر فيها : هـ وقال ١٠٤٧ ذكر الشوكاين أنه ولد يف سنة  (1)

      لك وهذا وهم منه رمحه اهللا فالذي ذكره يف كتبه خالف ذلك حيث قـال يف ا ألحبـاث املـسددة                     ما يفيد ذ  
  . وكتبت هذا يف سنة سبع وتسعني وألف ، وأنا من العمر يف سبع ومخسني ) : ٢٦٧( ص 

  غن ونقل هذا اخلطأ عن الشوكاين صديق حسن خان يف التاج املكلل ، وعبد امللك محيد الدين يف الروض األ

   . ٢٤: العلم الشامخ ص   (2)
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قاق جالينوس وبقراط وأرسطاليس    واستغفر اهللا وأتوب إليه ، وهذا يف كتب اهللا فما ظنك بب           
صطالح الوإخوام الذين تسموا باحلكماء ، وتابعهم املتكلمون على ذلك حىت غلب هذا ا            

القبيح االستعمال الصحيح يف كتب ا ملتكلمني ، وسرت مفسدة الفلسفة إىل فرق اإلسالم              
  هـ. أ)١(.من املتكلمني واملتصوفة ، نسأل اهللا العافية ونستغفره ونتوب إليه 

وملا رأى يف نفسه أنه بلغ مرتبة االجتهاد نبذ التقليد وعمل بأدلة الكتاب والـسنة                  ٥ 
وأنكر على املقلدين مجودهم ومتسكهم باملذهب ، ودعاهم إىل العمل بالكتـاب والـسنة ،               
فناصبه الزيدية العداء وجرت بينه وبينهم مناظرات أدت إىل املنافرة ملا يف طبع املقبلي مـن                

صميم على العمل بالدليل وعدم االلتفات إىل التقليد ، واشتهر ذكره بني الفضالء             احلدة والت 
  . إىل أن هجاه بعض اجلارودية 

 ١٠ وأتباعـه   )٢(وكان ممن تصدى ملعاداته وهجائه حيىي بن احلسني بن املؤيد بن القاسم               
ـ         )٣(ااهرون بالرفض كاحلسن بن علي بن جابر اهلبل          ق ، وأمحد بن ناصر بـن عبـد احل

  . )٥( ، وأمحد بن حممد األنسي )٤(املخاليف

                                           
   . ٥٢٧:  العلم  الشامخ ص  (1)
 حيىي بن احلسني بن املؤيد باهللا حممد بن القاسم الشهاري الزيدي ، كان رافضياً جارودي العقيدة ال يتورع عن سب الـصحابه ال   (2)

 اليمن علناً ، وقد مشى على طريقته طالبه مثل احلسن بـن             سيما اخللفاء الراشدين ، قيل أنه أول من جاهر بالرفض وسب الصحابه يف            
علي بن جابر اهلبل ، وأمحد بن حممد اآلنسي ، وأمحد بن ناصر املخاليف ، ذكر عنه الشوكاين أنه تواطأ هو وتالمذته على حذف أبواب                         

اً وبثوها يف الناس وهذا أمر عظيم وجناية        وهي ما فيه ذكر الرفع والضم والتأمني وحنو ذلك مث جعلوا نسخ           " جمموع زيد بن علي     " من  
كبرية ويف ذلك داللة على مزيد اجلهل وفرط التعصب ، وهذه النسخ اليت بثوها يف الناس موجودة اآلن فال حول وال قـوة إال بـاهللا                           

  . هـ ١٠٩٠تويف سنه . قذاعهم يف سبه إهـ ومنه يعرف تعصبهم ضد املقبلي وهجاؤهم له و.أ
  .ن على بعلى عقيدة اإلمام املتوكل إمساعيل وشرحها ، وله رسالة يف توثيق أيب خالد الواسطي راوي جمموع زيدله منظومة تشتمل 

   .   ٢/١٠٩٠هجر العلم   ،      ٢/٣٢٩البدر الطالع :
 سـباباً للـصحابه ،    احلسن بن علي بن جابر اهلبل أحد طالب حيىي بن احلسني بن املؤيد املتقدم ذكره ، كان جارودي العقيـدة  (3)

ارتفعت درجته عند اإلمام املهدي أمحد بن احلسن ألنه على شاكلته فكان كالوزير له ، له ديوان شعر أكثر فيه من سـب الـصحابه                         
 وقد أضل بشعره كثرياً من إخوانه الرافضه ، ومع أنه كان وزيراً للمهدي إال أنه كان منكود احلظ                   – عامله اهللا مبا يستحقه      –ولعنهم  

وقد ذكر عنه وعن غريه ممن سب الصحابه سوء اخلامتة وهو أنه سب علياً ألنه عصى بترك حقه ورعاً فسبه وهذا من العجب ألنه سب                         
  هـ ١٠٧٩ اخلامتة تويف سنة عوذ باهللا من الضالل واخلذالن وسوءن.الصحابه من أجل علي مث سب علياً لتركه حقه 

   ١/٢٣٨هجر العلم   ،   ١/١٩٩الطالع البدر   ،    ٢/٣٠خالصة األثر :
هـ ، قيل عنه أنه كان جارودياً مث رجع ١٠٥٥أمحد بن ناصر بن حممد بن عبد احلق املخاليف ، عامل أديب شاعر ، ولد بصنعاء عام  (4)

هـ ، وهو ١١١٦تويف سنة إىل رأي مجهور الزيدية ، واله املؤيد باهللا بالد احليمه وقضاءها مث عينه املنصور قاضياً ببالد عدن وفيها 
  . ، وله شرح موع اإلمام زيد ومل يكمله اهلبل الذي مجع ديوان 

  ١٩٣:  ، أعالم املؤلفني الزيدية ص ١/٩٢٥ ، نشر العرف ٤٧: ملحق البدر الطالع ص :
 أديب جارودي العقيـدة هجـا بـشعره     أمحد بن حممد الزمنة اآلنسي أحد طالب حيىي بن احلسني بن املؤيد املتقدم ذكره ، شاعر (5)

الصحابه رضوان اهللا عليهم ، رحل إىل مكة ومدح شريفها زيد بن حمسن وعزم على قصد دار اخلالفة العثمانية ملدح سالطينها ولكنـه                       
  . هـ ١٠٧٩ترك ذلك وعاد إىل اليمن حيث تويف سنة 

   ٣/١٧٦٦هجر العلم :
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  : وهجاه اهلبل بأقذع الشعر مثل قوله 
املقبلــــي ناصــــيب  
ــنيب   ــني الـ ــرق بـ فـ
ــضه    ــن بغ ــوا م ال تعجب
ــه  ــه معرفـــ فأمـــ

  

ــصره     ــشقى ب ــى ال أعم
ــدره  ــه حيــ وأخيــ
ــره ــرة املطهــ  للعتــ
لكـــن أبـــوه نكـــره 

  
  : فأجابه املقبلي بقوله 

ــاً  ــه مفرقـ ــبح األلـ قـ
ــذا  ــان ه ــن ك ــه م  دين

اجلمـــع بـــني والئهـــم 
ــدعا  ــه ال ــا إن قرنــت ب م

ــان ذا ــصرنا  إذ كـ يف عـ
  

ــصحابه    ــة وال ــني القراب ب
فهو الشقي بـال اسـترابه      
يــا طالبــاً عــني اإلصــابة 
ــة  ــت اإلجابـ إال توقعـ
ــة   ــد الغراب ــاوزاً ح متج

  
  

  : فرد عليه بعض اجلارودية بقوله 
ــرا  ــرق ك ــي )١(أط ــا مقبل  ي

  
فألنت أحقـر مـن ذبابـه         

  

  ٥ 

                                           
تواضع من هو أشرف منه ، وإال طراق أن يطأطئ عنقه إىل األرض ، وكرا ترخيم كروان وهو هذا مثل يضرب ملن يتكرب وقد  (1)

  . ذكر احلبارى وهو طويل العنق ، يقال له ذلك إذا أريد اصطياده 
   ١/٢٢١املستقصى يف أمثال العرب    
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) هـ١١٩٨ت  (وقد انتصر لإلمام املقبلي العالمة احلسني بن عبد القادر بن علي الروضي             
  : فقال 

ــح   ــي ناصـــ  املقبلـــ
ــال   ــل الكمـ ــه أهـ أحبـ
مجـــع بـــني الـــصحب يف 
ــصطفى  ــض آل املــ وبغــ
ــا    ــشخص ــى ال ــن رم فم
ــا  ــسأله إهلنــــ يــــ
والـــصحب ال يبغـــضهم   
دل كــــالم بعــــضهم  
 إذ يف كتـــــاب ربنـــــا
وفيـــه كـــم مـــن آيـــة 
ــاجر   ــت يف مهـ ــا قلـ مـ
ــشرة   ــت يف عـ ــا قلـ مـ
ــذي   ــع ال ــت يف اجلم ــا قل م
ــهم    ــدر كلـ ــل بـ وأهـ
ــى   ــن رمـ ــوا ملـ ال تعجبـ
فمـــا يـــضر شـــاخماً   

ــه   ــه بقولـــ  :وقذفـــ
إمث وــــت أم تــــرى  
ــا  ــا جنـ ــاً ملـ ــا عبجـ يـ

  

للمــــؤمنني الــــربره   
ــصره  ــاله القــ وقــ
ــدره  وداده وحيـــــ
ــستكربه  ــيئة مــ ســ
رمــى بــأي منكــره   
بينـــــة مقـــــرره 

ــرب  ــث املخـ ه إال خبيـ
ــره   ــد كفـ ــه قـ بأنـ
ــره    ــيض الكف ــم يغ 
ــصدره ؟ ــدحهم مـ  مبـ
ــصره ؟  ــن نـ  هللا أو مـ
ــشره ؟   ــة مبــ جبنــ
ــشجره   ــت ال ــايع حت ب
ــاملغفره    ــشروا ب ــد ب ق
ــربره    ــوم ال ــل العل أه
رميـــــة ببعـــــره 

ــره  "  ــاه نكـ " إن أبـ
شـــاهده وحـــضره  

ــره   ُه ــيم حق ــن عظ  م
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  : وانتصر له أيضاً القاضي حممد بن علي البدري فقال 
ــ ــامل املقبلـــ ي عـــ

ــه  جعـــل الـــنيب إمامـ
ــه    ــا ل ــاً ي ــاً منيف علم
ــداً  ــاً خـــضماً مزيـ ميـ
ــه    ــصاف ل ــهدت بإن ش

وطـوداً  ) أحباثـاً   ( سل عنه   
صـدق  ) منـار (و) نوافحاً  (و
ــه (  ــود  ) إحتاف ــه عق في

ــدين    ــم اخل ــه نع وجناح
ــه   ــائالً يف ثلبـ ــا قـ يـ
إداً أتيــــت ومنكــــراً 
ترميـــه بالنـــصب ومل  
ــل  ــك مل تنــ إين أظنــ

غاصـــهم ومل تغـــص مب
 إذا جـرى    )١(وكذا السكيت 

ــوه  ــأل عفـ ــاهللا أسـ فـ
  

ــره     ــرام الطه ــن الك م
ــآثره  ــى مــ مث اقتفــ
بــدالً بعلــم أظهــره   
مــا إن تــرى فيــه التــره 
ــنرية   ــروس ال ــك الط تل

ــاخماً( ــرره  ) ش ــد ح ق
ــره  ــاً للنظــ  باذخــ
ــضره    ــك الن ــرب تل الت
لطالــب مــا أســفره   

 "أعمــى الــشقاء بــصره" 
ــربه ؟   ــق خ ــم حتق  أفل

ــاالً  ــرف مق ــره تع  زب
ــره   ــل امله ــد أني ــا ق م
ــوهره   ــصل ج ــىت حت ح
ــضرة   ــاد الن ــاري اجلي ب
ــره   ــك ومغف ــين وعن ع

  
  

                                           
العاشر الذي جييء يف آخر     : لكميت   السكيت بالتشديد والتخفيف الذي جييء يف آخر احللبه ، آخر اخليل ، وبالتخفيف مثل ا               (1)

  اخليل إذا أجريت 
   . ٤٢ : ٢لســان العرب 
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  : للمقبلي ) العلم الشامخ (  ميدح )١(ولتلميذ املقبلي القاضي إسحاق بن حممد العبدي
إذا ما خشيت ضالل اهلـوى      
 وخلت املـسالك مـسدودة    
فال تعد عينـاك عـن مهيـع        

  

ولست بذي قـدم راسـخ        
 ذهب الواضح الشاذخ  عن امل 

 )العلـم الـشامخ   ( تراه من   
  

  : ولشاعر آخر قوله 
 املنري فأين من  ) العلم  ( هذا هو   

 هيهات مل أرقط من هو أهلـه      
وبنوا الزمان مجيعهم جبلوا على     

  

 يرنوا إليه بغاية اإلنـصاف ؟       
يرنو ليكرع من آلل صـاف      
حفظ اخلالف وقلة اإلنصاف    

  
  

 له باع أمالكـه ورحـل إىل مكـة املكرمـة سـنة              وملا اشتدت خصومة الرافضة   
هـ ، فجاور ا وانقطع فيها للعلم ، وقد جرى بينه وبني علماء مكـة منـاظرات                 ١٠٨٠ ٥ 

كثرية فلم يقبلوا آراءه وخصوصاً يف نبذ التقليد وعدم التمذهب واالعتماد على الكتـاب              
وعاد إىل اليمن   )  يف مكة    ناصيب يف اليمن وال زنديق    : ( والسنة ، فنسبوه إىل الزندقة فقال       

  . هـ ولكنه مل يستطيع العيش مع أهلها ملا جرى له سابقاً معهم فعاد إىل مكة ١٠٨٤سنة 
كتب عليه اعتراضات فأجاب عليه     ) العلم الشامخ   ( وملا وقف الربزجني على كتابه      

 ١٠ التنـافر   وله معه مناظرات أوجبـت    ) األرواح النوافح آلثار إيثار اآلباء واملشايخ       ( مبؤلفه  
بينهما أدت إىل الوشايه به إىل السلطان العثماين يف نبذه للتقليد وعمله بالـدليل ، فأرسـل                 

                                           
هـ نشأ بصعده وأخذ عن شيوخها وغريهـم ،  ١٠٥٠إسحاق بن حممد بن قاسم العبدي اليمين الصعدي ، ولد تقريباً سنة   (1)

ه وجعله من مجلة وزرائه ، مث ارحتل إىل اهلنـد           وهو أحد تالميذ املقبلي ، برع يف العلم وفاق األقران ، اتصل باإلمام املهدي فعظم              
وأكرمه سلطاا ، ورحل أيضاً إىل مكة والزم شيخه املقبلي فيها مث رحل عنها إىل اليمن ، توىل القضاء بأيب عريش وبقي فيهـا إىل              

  . هـ ١١١٥أن تويف سنة 
عترض فيه على اإلمام القاسم بن حممد يف مؤلفه         االحتراس وهو رد على الكردي مؤلف النرباس الذي ا        : وله مؤلفات عديدة منها     

  : األساس ، وله أيضاً ميزان االعتدال يف مشايخ االعتزال ، وله أبيات يف الثناء على شيخه املقبلي منها 
  وجئت بتقيد الفهوم اجلوامح    أتيت بـما يشفي هليب اجلوانح 

  إذا حنن أثنينا عليك بصاحل   فقلت لدهري قد تعليت فافتخر  
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 الختباره فلم يرمنه إال اتباع احلق ، وقد ذكر ذلك املقبلي يف             )١(السلطان القاضي البياضي    
اضي مواضع عديده من كتابه العلم الشامخ وذيله ومن ذلك قوله واصفاً ما حصل له مع الق               

  : املذكور 
 سفرة إىل الروم فشن الغاره هناك وتكلم مع الوزير مبـا            – أي الربزجني    –وكان له   

شاء ، ومع القاضي البياضي ألنه كبري فيهم مغرياً له بأنا كتبنا على كتابه اعتراضات ، فكان                  ٥ 
 أول ما وصل األفندي مكة ألنه يتوالها كل سنة قاض جديد ، أرسل إيل يأذن بالزيـارة أو                 

فعلمت من إرسال القاضي أن هناك ما       .. يزورنا فاستغربت ذلك لكوين غري معروف فيهم        
أما زياريت فال سبيل إليها وأما زيـاريت فممكـن بعـد            : هو من هذا القبيل ، فأجبت عليه        

  . االستخارة مث مل أزره 
إين موصى من الوزير أن أول ما       : فأول ما سأل مفيت مكة حسبما ذكر يل وقال له            ١٠ 

كلم به الشريف يف شأن هذا الرجل ، مث حبث القاضي مجيع مظنات البحث يف مكة وأطلق                 أ
مكتوب الوزير يف ذلك إىل الشريف حسبما ذكر يل الشريف ، مث مما رفعـه اهللا سـبحانه                  
بفضله عين وصدق وعده بالدفاع ونصرة من ينصره أن اجتمعت كلمة الـشريف وغـريه               

ي بذلك إىل الروم وناقض وصف الربزجني ، مـع أين           على تكذيب الربزجني ، وكتب القاض     
أعلم أن احملب يل قليل لعدم موافقتهم يف عوائدهم وأكثرهم معرض ، مث إنه أخـذ شـيخه                   ١٥ 
إبراهيم الكردي ليستشهده عند القاضي فلم يشهد ، وأنكر معرفيت مع علمـه حبقـيقيت ،                

   )٢(.وهو حسيب ونعم الوكيل وأسأل اهللا خريته وأبرأ إليه من خرييت ، وأسأله العافيه ، 
كتب عليهـا    ا :علماً بأن املقبلي ملا طلب منه الربزجني أحباثه لإلطالع عليها قال له             

فاجتمعنا يف الطواف يف بعض ليـايل رمـضان ،          : مث قال   . جبهدك فما أريد إال حتقيق احلق       
لة تعليل أفعاله   قد كتبت على تلك األحباث حنو مثاين كراريس ومل خنتلف إال يف مسأ            : فقال   ٢٠ 

  . قد سبقك سعد الدين وغريه إىل ذلك : تعاىل ، فإين ال أجعل التعليل الزماً ، قلت 

                                           
 أمحد بن حسن بن الشيخ سنان الدين البياضي الرومي احلنفي ، أحد صدور الدولة العثمانية ، ومن أجالء علماء الروم اشتهر  (1)

. بالفقه وفصل األحكام ، ويل قضاء حلب ، مث قضاء بورسه ، مث قضاء مكة ، مث قضاء قسطنطينية مث قضاء العسكر بروم ايلـي                          
  . هـ ١٠٩٨تويف سنة 
  . وهو الذي كتب عليه املقبلي اعتراضات " . إشارات املرام من عبارات اإلمام " لى الفقه األكرب امسه وله شرح ع

   ١/١٨١خالصة األثر :
   ح ٤٤٥:  العلم الشامخ ص  (2)
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فحني ضاق عطن املذكور ، وعلم أنه ال خيلصه معنا          : وبعد نقاش طويل بينهما قال      
قد رضـي   :  ورقه فيها مشامتة ، فأجبت عليه        لكالم الصحيح وهو معدوم ، كتب إيلَّ      إال ا 

 بعض إىل اآلن ، ومل حيدث بيننا موجب ملشامتة العجائز ، وليس عليـك عـار إن           بعضنا من 
   . )١(عجزت عما عجز عنه من هو أشد منك قوة ، فاطو البحث بيننا 

وتتبع : وذا نعلم أن ما ذكره احلموي يف ترمجته املقبلي فيه حتامل عليه، حيث قال                ٥ 
يه كثرياً منه ، ووقف على رد شيخنا عليه         شيخنا السيد العالمة الربزجني كتابه هذا ورد عل       

  . فتعب كثرياً ومل يستطع اجلواب 
أنه مع اتساع دائرتـه يف  : واملقبلي على سعة إطالعه يف احلديث قال عنه الشوكاين        

العلوم ليس له التفات إىل اصطالحات احملدثني يف احلديث ، ولكنه يعمل مبا حصل عنده ظن                
 ١٠ األصول مع أنه ال ينقل األحاديث إال من كتبـها املعتـربة             صحته كما هو املعترب عند أهل     

كاألمهات وما يلتحق ا ، وإذا وجد احلديث قد خرج من طرق وإن كان فيها من الـوهن          
ما ال ينتهض معه لالحتجاج وال يبلغ به إىل رتبة احلسن لغريه عمل به وكذلك يعمـل مبـا                   

   )٢(.  هذه املواطن كانت علله خفيفه فينبغي للطالب أن يتثبت يف مثل
ومل يزل رمحه اهللا على هذا احلال من نشر العلم والصرب على البالء فيه حىت وافـاه                 

 ١٥  .هـ ١١٠٨األجل مبكة يف اليوم الثاين عشر أو الثالث عشر من ربيع األول سنة 

                                           
   ٢٦: ص ) ذيل العلم الشامخ (  األرواح النوافح  (1)
  ١/٢٩٢ البدر الطالع  (2)
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א א:א א א

عصر املؤلف حيسن بنا احلديث عن اخلالفة العثمانية عند دراسة احلالة السياسية ل
حيث أن البالد اإلسالمية كانت تعيش حتت ظل اخلالفة ومن دار السلطنة يتم تعيني األمراء 
على الواليات ومنها والية األشراف على مكة ، وكان املسلمون ينعمون بظل اخلالفة 

 ٥ وهذه اخلالفة على الرغم مما أصاا اإلسالمية اليت كانت بيد سالطني آل عثمان األتراك ،
من وهن وضعف وانتشار البدع واخلرافات والعصبية املذهبيه والقوميه وظلم بعض قادا 

  . إال أا بقيت شوكة يف حلوق األعداء مل يستطيعوا هزمية املسلمني إال بعد أن أسقطوها 
  :  عن العثمانيني بعد دخوهلم مصر )١(قال اجلربيت يف تارخيه 

وكانوا يف صدر دولتهم من خري من تقلد أمور األمة بعد اخللفاء املهديني وأشد من 
ذب عن الدين وأعظم من جاهد يف املشركني ، فلذلك اتسعت ممالكهم مبا فتحه اهللا على  ١٠ 
أيديهم وأيدي نوام ، وملكوا أحسن املعمور من ا ألرض ، ودانت هلم املمالك يف الطول 

غفاهلم األمر وحفظ النواحي والثغور ، وإقامة الشعائر اإلسالمية والعرض ، هذا مع عدم إ
والسنن احملمدية وتعظيم العلماء وأهل الدين وخدمة احلرمني الشريفني والتمسك يف 
األحكام والوقائع بالقوانني والشرائع فتحصنت دولتهم وطالت مدم وهابتهم امللوك وانقاد 

 ١٥  هـ. أ . هلم املالك واململوك 
   : )٢(املستشرق الفرنسي سويقتويقول 

مل يشهد التاريخ اإلسالمي كياناً سياسياً قوياً ومستقراً كاإلمرباطورية العثمانية ، لقد 
كانت اإلمرباطورية العثمانية هي الدولة األكرب واألوسع واألكثر استقراراً ، كانت متتلك 

حد ذاته بناًء راسخاً خيدم أكرب املصادر االقتصادية يف أوربا ، وكان جهازها اإلداري يف 
ويرعى مصاحل الشعب العثماين ،كان األسطول العثماين يسيطر على كامل البحر األبيض ،  ٢٠ 

  هـ .  أ .وكانت اسطمبول تبهر أنظار السياح األوربيني كأكرب مركز للحضارة يف العامل 
  ولقد اهتم السالطني العثمانيون باحلجاز اهتماماً كبرياً 

شرافاً فعلياً على احلج ، واعتربت هذا العمل واجباً يقع على إم فقد أشرفت دولته
عاتقها باعتباره الركن اخلامس من أركان اإلسالم وأن عليها تيسري احلج أمام الراغبني فيه ، 

                                           
   ١/٣٧ عجائب اآلثار  (1)
   ١/٨ريخ الدولة العثمانية  تا (2)
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فأنشأت اآلبار واحلصون على طول طرق احلج لتأمني املاء واألمن لقوافل احلج ، وكانت 
اليت خترج من ) الشام ومصر والعراق واليمن ( رئيسه تشرف على قوافل احلج األربع ال

كافة أحناء الدولة يف مواعيد حمددة ، وتضع هلا قوة حترسها يقودها أحد كبار العسكريني ، 
  . وكان على رأس كل قافلة أمري للحج يتوىل قيادا إىل الديار املقدسة 
ى املسلمني وأكسبها وهذا أضفى على الدولة العثمانية مركزاً دينياً مرموقاً لد ٥ 

  . شرعية يف احلكم حيث تتوىل شئون احلرمني وتعرف لألشراف مكانتهم الروحية 
وقد أعفت الدولة احلجاز من أداء الضرائب ، وأقرت له ثلث ما كان جييء من 

  . مصر ، كما أوقف خراج اليونان عند فتحه على احلرمني الشريفني 
وأبقت الدولة على احلكم الذايت املتمثل وكذلك أعفى سكان احلجاز من التجنيد ، 

يف نظام الشرافة حيث يتم اختيار األمري من أحد األشراف ويرسل السلطان فرماناً حيدد  ١٠ 
اختصاصات الشريف اجلديد وواجباته عند تعيينه من اإلشراف على شئون احلج والنظر يف 

  .  تأمني طرق قوافل احلج قضايا العشائر وغريها ومل يكن الدولة يشغل باهلا من احلجاز إال
 أي –وكان أمري مكة يتمتع يف التشريفات بأمسى مقام يف صف الصدر األعظم 

طان ،  يف ا آلستانه ، واخلديوي يف مصر ، وترتب له العطايا من قبل السل–رئيس الوزراء 
 ١٥ الشريفة وسط التشريفات واالحتفاالت اليت حيضرها وترسل كل عام مع أمني الصرة

بنفسه مث تسلم الصرة إىل شريف مكة وسط احتفاالت أيضاً حيضرها الوايل واملفيت السلطان 
  .  واألئمة وغريهم من رجال الدولة ةوالقضا

نوا هلم احلياة الكرمية ذه  أمانة لألشراف عند العثمانيني فقدوملا كانت هذه املك
  - ي راتباً تقاعدياً  أ–اإلعطيات حىت عند عزل الشريف عن اإلمارة ختصص له بدل إعاشة 

 ٢٠ والصدقات للحرمني تؤمن ةمن توفري املسكن واملعاش املرضي له وملن يف معيته وكانت الصر
من األوقاف على احلرمني يف مصر ، وكانت القرى املصرية املوقوفة على ا حلرمني تسمى 

  .قرى الدشيشة
  : ايل واملقبلي عاصر عدة من سالطني آل عثمان وأشراف مكة على النحو الت
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::
  السلطان مراد الرابع بن أمحد األول  -١

    هـ ١٠٤٩ – ١٠٣٢واليته 
 هـ وتوىل السلطة وعمره احدى عشرة سنة ومدة حكمه سـبع            ١٠٢٠ولد سنة   

 ٥ .عشرة سنة 
 السلطان إبراهيم األول ابن أمحد خان  -٢

    هـ ١٠٥٨ – ١٠٤٩واليته
 وعمره مخس وعشرون سنة هـ وتوىل السلطة ١٠٢٤ولد سنة   

 السلطان حممد خان الرابع ابن السلطان إبراهيم األول  -٣
 ١٠  هـ١٠٩٩– ١٠٥٨واليته 

 هـ ، وكانت مدة حكمه أربعني سنة  ١١٠٤ومات سنة . حيث عزل 
 السلطان سليمان خان الثاين ابن السلطان إبراهيم األول  -٤

   هـ ١١٠٢ -١٠٩٩واليته 
 .ة أشهر وكانت مدة حكمه ثالث سنوات ومثاني

 ١٥ السلطان أمحد خان الثاين ابن السلطان إبراهيم األول  -٥
   هـ ١١٠٦-١١٠٢واليته 

 وكانت مدة حكمه أربع سنوات ومثانية أشهر 
 السلطان مصطفى خان الثاين ابن السلطان حممد الرابع  -٦

  هـ خملوعاً  ١١١٤ – ١١٠٦واليته 
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:א:
 يف مكة بلبس اخللعه املهـداة مـن الـسلطان           ةاألشراف كان يتم تقليدهم اإلمار    

 أيضاً من مصر ويأيت تقليد سنوي معها يف ثاين يوم النحر حيث يقـرأ               ةالعثماين ، وتأيت خلع   
  . املرسوم املتضمن بقاء الشرافة والوصاية على الرعية 

 ٥  : أما أشراف مكة الذين عاصرهم املؤلف هم 
  يب مني الشريف سعد بن زيد بن حمسن بن احلسني بن أ -١

  هـ ١٠٨٢ – ١٠٧٧وكانت واليته 
وتوالها بعد وفاة والده وبعد نزاع بينه وبني الشريف محود بن عبـد اهللا بـن                

زاع عماد أفندي شيخ احلرم من قبل السلطنة        ـاحلسن بن أيب مني ، وحسم الن      
 ١٠  . العثمانية ، حيث بعث خلعة األمارة إىل الشريف سعد 

 طلـب   – انتقل فيها املقبلي إىل مكة        وهي السنة اليت   - هـ   ١٠٨٠ويف سنة   
الشريف أمحد بن زيد من أخيه سعد أن يكون شريكاً له يف مكة فوافقـه علـى     
ذلك وفوض إليه ربع مدخول مكة ، وطلب منه  أن يدعى له معه على املنـرب                 

  : من ذلك . فأمر بذلك ويف عهده حصل بعض الفوضى 
ـب  ) هــ   ١٠٨٠(ملذكوره  نه يف يوم اخلميس ثالث ربيع أول من السنة ا         إ ١٥ 

عسكر الشريف السوق وأخذوا منه ما وجدوه من عيش ومتر وحلم ومسـن ،               
وأفسدوا يف تلك األفنية، وطلعوا إىل قهوة النخل وزعموا أن فعلهم إمنـا هـو               

  .  الشريفة  )١(للحاجة امللجئة من تأخر اجلامكية
عـوا مـن    هـ أمر برد حجاج اليمن فرج     ١٠٨٢أنه يف عام    :ومن ذلك أيضاً    

 ٢٠  . يلملم  
   ١٢/١٢/١٠٨٢وملا كثر الفساد مت عزله مبرسوم سلطاين يف 

إن الكعبة البيت احلرام ، ومطاف طواف اإلسالم ، هـو أول بيـت              " جاء فيه   
وضع للناس ، وأسس على التقوى منه األساس ، وأنه مل يزل يف هذه ا لدولـة                 

صباً بأحسن األطايـب ، إىل      العثمانية العلية آمناً وأهله من النوائب ، وروضاً خم        

                                           
  . العطايا واملرتبات  (1)
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أن ظهر من السيد سعد من األمر الشنيع ، ما يشيب عنده الطفل الرضيع ، وما                
كفاه ذلك حىت شدد اخلناق على أهل املدينة البهية ، وأذاقهم كأس املنون رويه              
، فلما بلغ هذا احلال السمع الكرمي السلطاين أمر بعزل السيد سعد عن شرافة              

  . الشريف بركات ليعمل ا حبسن التصرفات مكة وتفويضها إىل 
 ٥ . وتوىل بعده الشريف بركات بن حممد بن إبراهيم بن أيب مني  -٢

  ) هـ ١٠٩٣ -١٠٨٢( وواليته 
 املغريب وذلك أنه أوصل إىل الوزير       )١(مبشورة الشيخ حممد بن سليمان الروداين     

 إىل  ما حصل يف مكة من فساد فعند ذلك أمر بتجهيز عسكر من مصر والـشام              
مكة مع احلاج وأمر متويل احلج أن ينظر يف أمر احلرمني وإصالح البلد وتوليـة               
من يرى فيه الصالح وال يربم أمراً دون إشارة الشيخ حممد بن سليمان املغريب ،                ١٠ 
وقام الشيخ بإصالحات يف احلرم منها االهتمام باألوقاف وتنفيذ شروط الواقف           

 استوىل عليها الناس وأمر بترك ضـرب        فيها وعمر  عدة أوقاف كانت خربة أو       
الدفوف يف املولد الشريف ، وعزم على إبطال مولد العيدروس إال أنـه جـاء               

هـ ويف  ١٠٨٦األمر بعزله عن تعاطي أمور احلرمني وذلك يف موسم حج عام            
هـ  أمر قاضي الشرع كواكيب زاده بعود أصـحاب الزوايـا إىل             ١٠٨٩عام   ١٥ 

   .ضرب الدفوف يف ا ملولد الشريف
وتويف الشريف بركات ليلة اخلميس التاسع والعشرين من ربيع اآلخـر عـام             

 . هـ ١٠٩٣
 وتوىل بعده ابنه الشريف سعيد بن بركات بن حممد بن إبراهيم  -٣

 ٢٠  ) . هـ ١٠٩٥ -١٠٩٣(واليته    

                                           
هـ ودرس باملغرب على ١٠٣٧حممد بن حممد بن سليمان بن الفاسي طاهر السوسي الروداين املغريب املالكي احملدث ولد سنة  (1)

 مث رحل إىل الـروم ، مث        كبار مشاخيها ، مث رحل إىل املشرق فدخل مصر وأخذ عن علمائها ، مث رحل إىل احلرمني وجاور فيهما ،                   
رجع إىل مكة وقد كلف من الوزير بإصالح شئون احلرم فقام بإصالحات عديدة يف األوقاف واملدارس وأزال كثرياً من املنكرات                    

هـ ، وكان رمحه اهللا متبحـراً يف غالـب          ١٠٩٤، مث أخرج من مكة فخرج منها على كره واستقر بدمشق حىت تويف فيها سنة                
 ذلك كثرة مصنفاته يف فنون متعددة ، من ذلك كتابه الشهري مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد وهو                    الفنون يدل على  

كتاب مجع فيه بني جامع األصول البن األثري وجممع الزوائد للهيثمي ، وله أيضاً خمتصر التحرير البن اهلمام وشرحه ، وله منظومة                      
  . صلة اخللف مبوصول السلف : مع مروياته وشيوخه مساه يف علم امليقات وشرحها ، وله فهرست جي

   ٤/١٦٧٤ موسوعة أعالم املغرب       ،٤/٥١٠منائح الكرم        ، ٤/٢٠٤خالصة األثر :
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ويف عهده وردت هديه من اهلند وصدقه ألهل مكـة فأخـذها الـشريف ومل               
الربزجني بكتاب إىل سلطان اهلند فلم يلق       يقسمها وأرسل الشريف سعيد الشيخ      

  . قبوالً 
 فأمهلوا البلد فعاثت عبيدهم مبكة      )١(ويف عهده اختلفت األشراف على املعلوم       

، وكثرت السرقات والقتل ، وصارت العبيد تـدخل البيـوت علـى أهلـها            ٥ 
ويأخذون ما يريدون وال يقدر أحد على دفعهم ، ورمبا فـسقوا يف البيـت ،                

ظر إليهم ، وتفاقم األمر على الشريف لعدم اجتماع الكلمة واحنـل            والرجل ين 
 .األمر بالكلية وصارت الشرافة صورية 

  : قال العصامي واصفاً احلالة األمنية يف تلك الفترة 
وفيها أعين سنة مخسة وتسعني اشتد البالء بالسرق ليالً واراً ، سـراً بـل                ١٠ 

 الناس صالة العشاء يف املسجد      وجهاراً ، وكسرت البيوت والدكاكني ، وترك      
والفجر ، خوف القتل أو الطعن أو الكسر ، وصارت العبيد ال يأتون إال مثانية               

 ، وال يبايل أحد منهم مبن ننصره ، يدخلون بيت الرجل يقفـون علـى           ةوعشر
رأسه بالسالح ، ورمبا نكح بعضهم زوجته وعينه تنظر كأا حاللـه املبـاح ،               

راً ، ألم إمنا يبيتون سهارى ، بل من اخلوف سـكارى ،             وانقلب ليل الناس ا    ١٥ 
وكثرت القتلى يف الرعية بأيدي العبيد ، وعدم املشتكي الناصر ، وفعل شقي ما              
يريد ، وال جياب الصائح حني يصيح ، وإن اتفق أنه صاح فال يوجد يف مرقـده                 

 .  )٢(إال وهو ذبيح  
 . هـ ١٠٩٩ واستمر األمر على ذلك حىت عزلته السلطنة عام

 ٢٠ مث وىل الشرافه أمحد بن زيد بن حمسن  -٤
  ) هـ ١٠٩٩ – ١٠٩٥( واليته 

 خرج هو وأخوه سعد إىل األبواب السلطانية ومكثوا         ١٠٨٥وذلك أنه يف عام     
 حيث وصل إىل السلطان حممد خان ما وقع من الفساد           ١٠٩٤هنالك إىل عام    

                                           
   من الدولة لألشراف  أي االعطيات اليت ترد)١(
  ٤/٥٥٠ مسط النجوم  )٢(
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بشرافة مكـة وأمـره     يف احلرمني الشريفني فاستدعى أمحد بن زيد وأنعم عليه          
  . بإصالحها 

 .  هـ ١٠٩٩ مجادي األوىل عام ١٢بقي يف منصبه إىل أن تويف يوم اخلميس 
 . ووىل بعده الشريف سعيد بن سعد بن زيد بن حمسن  -٥

 ٥  ) هـ ١٠٩٩ – ١٠٩٩( واليته 
 ملا يرى مـن     ةوذلك أن عمه الشريف أمحد بن زيد كان يثق به وخيصه مبزيد حمب            

عنه فلما تويف عمه جلس مكانه ، فلم تتفق عليـه األشـراف             جنابته ورمبا ناب    
  . فجاء أمر سلطاين بتعيني الشريف أمحد بن غالب . واضطربت األمور 

  . فاضطر الشريف سعيد إىل ترك مكة 
 ١٠ .  وكانت واليته أربعة أشهر وعشرة أيام 

 ووىل بعده الشريف أمحد بن غالب بن حممد بن مساعد  -٦
 ) قبلي وهو الذي استوزر امل( 

 ) هـ ١١٠١-١٠٩٩(واليته 
 شوال وصل املرسوم السلطاين بواليته على احلـرمني مـن           ٨ويف يوم السبت    

 ١٥  . السلطان سليمان بن إبراهيم خان 
  : ويف عهده قام بإصالحات عامة يف البلد وإزالة مظاهر الفساد منها 

فجـور ،   فأمر بكسر أواين املزور واخلمور وتشتيت العواهر من بنات اخلطا وال          
  . ومن رؤي بعد ثالث صلب على باب داره 

 .  والذي يظهر أنه كان للشيخ املقبلي أثر يف ذلك 
 ٢٠ ووىل بعده الشريف حمسن بن احلسني بن زيد  -٧

  ) هـ ١١٠٣-١١٠١( واليته 
  . رجب /٢٠وجلس للتهنئة يوم الثالثاء 

ويف عهده اختلفت األشراف فيما بينها وعمت الفوضى وكثر القتـل وغلـت             
إن كنت عاجزاً عن     : ألسعار حىت أنه اجتمع به القاضي وقائد اجليش وقالوا له           ا

إصالح البلد فعني هلذا املنصب من يقوم به ، مث أم أمجع رأيهم علـى كتابـة                  ٢٥ 
  . عرض إىل األبواب السلطانية يف شكوى حاهلم وما وقع هلم من األشراف 
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ول عليه عند ذلك تنازل     مث أن عسكر الشريف حمسن تفرقت ومل يبق معه من يع          
  . عن الشرافة للشريف مساعد بن سعد الذي تنازل عنها ألخيه سعيد 

 )للمرة الثانية( مث وىل الشريف سعيد بن سعد بن زيد بن حمسن  -٨
  ) . هـ ١١٠٣( واليته 

 ٥  .  حمرم ٧وجلس للتهنئة  يوم األحد 
 إنه ملـا بلغنـا      : مجادى اآلخره جاء أمر سلطاين مفاده        ١٤مث إنه يف يوم اإلثنني      

عجز الشريف حمسن عن حفظ الديار املكية أنعمنا على الشريف سعد بواليـة             
مكه واملدينة وضبط العربان واألشراف وحفظ احلجاج وقلدناه مجيـع أمـور            

 . األقطار احلجازية ، فتنازل الشريف سعيد ألبيه 
 ١٠ )للمرة الثانية( . فتوالها الشريف سعد بن زيد بن حمسن  -٩

  ) هـ ١١٠٥-١١٠٣( واليته 
ويف عهد كثرت االضطرابات مما اضطره إىل حماربة بعض القبائل لتثبيت األمـن             

هـ التقى بقبيلة حرب وحصلت بينهم      ١١٠٥ويف يوم السابع من رمضان عام       
مقتلة عظيمة قتل فيها من الفريقني حنو مائة واعتقل الشريف أربعة من مـشايخ              

 ١٥  .. القبيلة ، فزينت مكة ثالث ليايل 
 ازدادت الفوضى وكثرت اللصوص حىت إنه صار يعس بنفسه حىت جاء أمـر     مث

سلطاين بعزل الشريف سعد بن زيد ملا بلغهم عنه من أمور مثل قتل شيخ حـرم                
املدينة وبعض األروام مبكة وب احلجرة النبوية الشريفه ، وتوليـة الـشريف             

  . عبداهللا بن هاشم بن حممد بن عبد املطلب بن حسن 
لفوضى مل حيج أحد من أهل مكة وبت احلجاج مبىن وقتـل بعـضهم              ولكثرة ا  ٢٠ 

  .بعرفة 
وقد كثر النهب والفوضى لعدم رغبة الشريف سعد بالتسليم ، وعد من قتـل              

 . بذلك اليوم فكانوا قرابة مائة رجل 
 . فوليها الشريف عبد اهللا بن هاشم بن حممد بن عبد املطلب بن حسن  -١٠

 ٢٥  ) . هـ ١١٠٦-١١٠٥( واليته 
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استمرت الفوضى يف بداية  واليته الختالف األشراف مث أنه أرضى األشراف            و
  .ساد األمن ووخصوصاً أمحد بن غالب فاصطلحوا ، 

هـ أرسل الشريف سعد بن زيد إىل الشريف عبد اهللا بن هاشم            ١١٠٦ويف عام   
والشريف أمحد بن غالب أن عزله من السلطنة ملا بلغهم عنه من أعدائـه وهـو    

، وأنه آت ملكة يريد شرع اهللا ويريد حجة من القاضي يتوجه ا             ليس بصحيح    ٥ 
  .إىل األبواب السلطانية 

فلما كان يوم اخلميس السادس من ربيع اآلخر وصل الشريف سعد جبيـشه إىل            
مكة يف أقوام عظيمة من العربان ال تكاد توصف ، وانطلق العربان على جبـال               

استولوا على املعاله وقتلـوا غالـب       مكة واملتارس فذحبوا من ا وفر من فر و        
مجاعة الشريف عبد اهللا بن هاشم والشريف أمحد بن غالب واستمر ا لقتال حىت               ١٠ 
دخل الليل ، وملا أصبحوا يوم اجلمعة رجعوا إىل ما هم عليه من احلرب والقتل               
حىت جاء وقت صالة اجلمعة وقد استولت العرب على جبل أيب قبيس ونـزل              

حبرميهم إىل أسفل مكة وكثر النهب من العربـان للبلـد           أهايل جبل أيب قبيس     
  . وأكثر ما ب جبل أيب قبيس 

وملا اشتد األمر خرج الشريف عبد اهللا بن هاشم والشريف أمحد بن غالب مـن                ١٥ 
  . مكه 

 . وكانت والية الشريف عبد اهللا بن هاشم أربعة أشهر 
شريفاً ملكـة  مث اتفق اجلماعة على تولية الشريف سعد بن زيد فنودي به      -١١

 . فحصل األمن وزينت البلد ثالثة أيام 
 ٢٠  )للمرة الثانية( ) هـ ١١١٣-١١٠٦( واليته 

وملا وصل اخلرب إىل األبواب السلطانية أرسل السلطان مصطفى خـان التأييـد             
  . بوالية مكة للشريف سعد بن زيد 

هـ حيث تنازل عنها بإذن الـسلطنة البنـه         ١١١٣وبقي يف ا لوالية حىت عام       
 .  عيد س

  ٢٥ 
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 قبلة املسلمني ومهوى أفئدم فمكانتها يف قلوم عظيمة ، فهي حمل مكة املكرمة  
  . اهتمامهم علماء وأمراء وعامة 

 فلذلك كانت الصدقات ترسل إليها لعمارا وبناء املدارس واألربطة وتوزع على أهلها  
 ٥ فلهم أيضاً مكانة حمترمة عند -  -الصدقات ، وأمراؤها من األشراف من ساللة رسول اهللا 

املسلمني فترسل هلم اهلدايا من احلكام والتجار من مجيع أقطار العامل اإلسالمي ، مما جعلهم 
يعيشون يف رغد من العيش وأصبحت مكة تضاهى يف بنياا كثرياً من املدن الكبرية يف بقية 

  . مصار األ

وسنذكر وصفاً عاماً ملكة يف زمن املؤلف وما فيها من عمران مما ذكره الرحالة التركي 
 ١٠   :)١(أوليا جلىب 

فقد ذكر أنه  يوجد فيها أربعون مدرسة عالية البنيان سوى مدارس الصبيان والكتاتيب 
  . ودور احلديث 

  رتبات املدرسني  السلطانية بتوزيعه عليهم مع مةوللطالب لبس خاص تتكفل الصر  
وهذه املدارس يقيم فيها احلجاج يف موسم احلج حيث يقـوم املدرسـون بإرشـاد                 

احلجاج ويوجد مبكة أيضاً مثان وسبعون تكية متتليء بالفقراء وااورين والضيوف يف أيـام               ١٥ 
  . احلج 

وهذه التكايا ليست لتوزيع الطعام فقط ، بل إن بعضها تكـون ملتقـى للعلمـاء                  
أو تكـون جممعـاً     . فهي مثل النادي األديب تناقش فيه كثري من املسائل العلميـة            واألدباء  

لدراويش الصوفية حيث يأكلون ويقيمون حلقات الذكر والرقص كل حسب طريقتـه أو             
 ٢٠  . حسب توجيهات مشرف التكية 

 وكان يسمى   – ومخسون مركزاً جتارياً متعددة األدوار       ةويوجد يف مكة كذلك ثالث      
كل مركز فيه ما بني مائة ومائيت دكان أو حمل جتاري ، هذا عـدا الـدكاكني                  و –الوكالة  

  . األخرى املستقلة واملتفرقة يف أحياء مكة 

                                           
   ٢٨٠ – ٢٦٥ ، ١٩٣ – ١٩١:  الرحلة احلجازية ص  (1)
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وهذه األسواق التجارية كل سوق منها متخصص يف نوع من أنـواع التجـارة ،                 
فهناك السوق املصري الذي تباع فيه السلع املصرية ، وكذلك السوق الـشامي والـيمين               

  . ندي واهل
وهناك أسواق احلبوب وأسواق اخلضار والفواكه وأسواق اـوهرات وأسـواق             

 ٥  . العطارين 
وهذه األسواق تزين يف املناسبات العامة بأمر الشريف مثل والية سـلطان جديـد                

للدولة العثمانية أو تعيني أحد األشراف أو انتصار الدولة يف معاركها ضد الكفار أو انتصار               
  .  خصومهم من األعراب وغريهم األشراف على

وكذلك يوجد يف مكة العديد من احلمامات العامة واخلاصة كما يوجد فيها عمـال                
 ١٠  . النظافة الذين يقومون بكنس الشوارع وتنظيفها 

وأهل مكة حبكم جماورم للبيت العتيق وتكرار احلج والعمرة من املـسلمني مـن                
 احلرف والصناعات بل إم يفـضلون مهنـة         مشارق األرض ومغارا فهم ليسوا من أهل      

التجارة على غريها من طرق الكسب ، فأغلبهم يعيش على الكسب من التجارة والـبعض               
يكتفي بالتعيش على الصرة والعطايا السلطانية والصدقات اليت تأيت من أوقـاف احلـرمني              

 ١٥  . وغريها 
  : أما اتمع يف مكة فهو ينقسم إىل طبقات   
  .  الوالة يف مكة وهم: اإلشراف  -١

وأولئك كانوا يعيشون يف بذخ من العيش وذلك ملكانتهم الدينية يف العامل اإلسـالمي ،               
فقد كانت ترسل هلم اهلدايا من األمراء والتجار ، وكانت الدولة العثمانية ترسل هلـم               

عطيام ، وتفرض هلم من الغنائم واألوقاف اليت كانت موقوفة على احلـرمني ، حـىت    أ ٢٠ 
ن عزلوا عن الوالية فقد كانت الدولة جتري هلم مرتبام وألتباعهم كـذلك حـىت               للذي

 .  تأمن إثارم للفتنة 
املوظفون األتراك من قبل الدولة كالقاضي واملفيت وشيخ احلرم وغريهـم مـن              -٢

عسكريني ومدنيني ، فكانت مرتبام تأيت من قبل الدولة حبيث كانوا يعيشون يف             
 ٢٥ . رغد من العيش 
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ألن غالب كسب أهل مكة مـن التجـارة ،          : وهم أغلب أهل مكة     : جار  الت -٣
وكانت التجارة رائجة ، إال أم كانت تتعرض جتارم للسطو من قبل األعراب             
أو تعدي األشراف أو موظفي الدولة ، أو تتعرض لزيادة الضرائب عليهم ، أو              

 . مصادرا يف بعض األحيان حبق أو بغري حق 
لذين أتوا إىل مكة اورة بيت اهللا واالنقطاع للعبادة أو الـتعلم            ااورون وهم ا   -٤ ٥ 

أو التعليم وأولئك كانت أرزاقهم من الصرة السلطانية ومن التكايا حيث توزع            
 . األطعمة جماناً من األوقاف العامة أو اخلاصة 

وهم من سكان مكة من األشراف وغريهم من القبائل ااورة ملكة           : عامة الناس    -٥
 من استوطنها من ااورين وغريهم ، فغالب هؤالء كان عيـشهم علـى              ، أو 

الصدقات واألوقاف اليت كانت موقوفة للحرمني ، وتوزع يف التكايا ، وأحياناً             ١٠ 
 . تطبخ ويصنع منها ما يسمى الدشيشة وتوزع على الفقراء وااورين 

بالتجارة إال أنـه بـاع      واملؤلف عاش يف هذه البيئة منقطعاً للعلم ، وال نعلم أنه عمل             
أمالكه يف اليمن وجاور يف مكة وسكن يف جبل أيب قبيس ولعله كان يتقوت من ذلك ،                 

  . مع زهده وانقطاعه عن الناس وصغر أسرته املكونة من زوجته وابنته زينب 
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ليمن مث انتقل منها إىل مكة وفيها تكونت        الشيخ املقبلي عاش أول حياته يف ا      
  . شخصيته العلمية وألف فيها مجيع كتبه 

أما يف اليمن فقد كان السائد هناك املذهب الزيدي املعتزيل مـع التعـصب              
الشديد ، ومر معنا ما حصل من منافرة بينه وبني شيوخه عند بداية طلبه للعلم وما                 ٥ 

 رضوان اهللا عليهم مما اضـطره إىل        هجي به من شعر من أجل ترضيه عن الصحابه        
  . الرحيل إىل مكه وجماورة بيت اهللا احلرام 

 أي احللول واالحتاد    –ويف مكة صدم بانتشار التصوف ، بل حنلة ابن عريب           
 والبدع واخلرافات مع العصبية املذهبية مما اضطره إىل العزله ، حىت مؤلفاته مـا               –

       ا لن تلقى قبوالً يف تلك البيئة ، ولوال حماولة          كان جيرؤ أن يطلع عليها أحداً لعلمه أ ١٠ 
ا لربزجني لإلطالع على أحباثه ومعاهدته له بأن ال يطلع عليها أحداً مع إخباره لـه                
بأنه على منهجه ووعده بأن يعلق عليها ملا مكنه منها ألنه سبق وأن قيل عنـه أنـه                  

يلت من العامة أو من      ق ةزنديق ألنه ال يتبع أحد املذاهب األربعة ، وهذه ليست م          
 وقد عـرف    ةقال يل مفيت مك   : بعض صغار طالب العلم بل هي من املفيت فقد قال           

خلعي التمذهب إذ أكرمين اهللا سبحانه بإظهار ذلك يف خواص ، حىت شاع ذلـك                ١٥ 
: فيهم ، ومل يواجهين أحد بتقبيح فعلي إال هذا املفيت يف غضبة غـضبها ، فقـال                  

بل أحد املذاهب األربعة أن تقتـل       :  املذاهب ، مث قال      الفتوى فيك إن مل تقلد أحد     
  . وحترق شرعاً 

   )١(.وقد رجوت ذه الفتيا أن يسأله اهللا يوم احلساب أن خيرج عما قاله 

وهذه العصبية املذهبيه جعلت أهل املذاهب ال يصلي بعضهم خلف بعـض             ٢٠ 
  . به فكانوا يصلون أربع صلوات يف احلرم لكل مذهب إمام يصلي بأهل مذه

  : يقول املقبلي واصفاً ذلك 
                                           

   ٤٧٢:  األحباث املسدده ص  (1)
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ولقد كربت بدعة اخترعوها يف املسجد احلرام الذي جعله اهللا للناس سواء            
العاكف فيه والباد ، فشغلوا بقعاً منه حبجارة عمروها مسوها املقامـات ، مث فرقـوا                
مجاعة املسلمني يصلون فيها أربع صلوات ، هذا ينتظر أن يفرغ هذا مث يصلي ، وقد                

نتظر فيجمع صلوات يف وقت واحد ، فجمع هذا مفسد بـين التفريـق بـني                ال ي 
املسلمني ، وحصر املذاهب على األربعة بل ولزوم أن يتمذهب املسلم ألحدهم حىت              ٥ 

لست من أحد املذاهب األربعة لوجب أن يكون رافضياً ، ألنـه مل             : لو قال القائل    
امة بل املتفقهه وهو يعتقد أنه ال بد        يبق يف الدنيا إال الرافضي ، وينشأ الناس من الع         

  هـ . أ  .)١(من الكون على أحد املذاهب وإال ال يتم اإلسالم لإلنسان 

أما انتشار البدع واخلرافات يف تلك الفترة الزمنية من أصـحاب الطـرق             
 ١٠ إال مـا    -الصوفية على اختالف مشارم حىت صار املعروف منكراً واملنكر معروفاً           

  :ما حيدثنا عنه املقبلي بقوله فهو -رحم اهللا 

وحنن يف وقتنا هذا ملا اضمحلت العلوم يف كل فن وصار الناس عكوفاً على              
رسوم خمصوصة من مل يقف عندها كان مدعياً ، صار الواجب يف الصوفية العكوف              
يف الرباطات والبناءات اليت وضعوها على املقابر املسماة باملشاهد ، على الـسماع             

 ١٥ يقرن به اللهو الذي أقر أهله ، أنه أهلى من اجلواري والسوقة ، إمنا               املقرون بكلمات 
الفرق بينهما بتسميتهم هذا ذكراً وذلك هلواً ، وبأن ذلك يرجع بالـدان ، وهـذا                

يقلبوا كتقليب الدان على احلان ، فانظر أين بلغت         " اهللا اهللا   " و  " يا هو   : " بلفظه  
هم أو بيوت الغرباء وسائر االجتماعـات ،        اخلسة ورمبا يكون ذلك يف بيوت فضالئ      

بل وأفضل أماكن الذكر املساجد حىت املسجد احلرام ، كما قال امساعيل املقـري              
 ٢٠  : يف فقه الشافعية وهو من أهل اليمن " االرشاد " صاحب 

  أضحت مساجدنا للهو واللعب     برغم سنة خري العجم والعرب 

هلم املغىن ولنا املعىن ، فيا هلـا        : وهي أبيات طويلة وكذلك من الفرق قوهلم        
كلمات طارت يف آذان املخذولني ، ووافقت دسيسة بطالة يف أفئدة املفتونني ، ومما              

                                           
  ٤٤٤: العلم الشامخ ص  (1)
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اهللا اهللا يكرروا حمرفة إىل أن يصري تكلمه ا نوعاً          : شاع اليوم هؤالء الذين يقولون      
ال من النهيق ، وذلك عندهم عالمة اإلخالص ، وقد يصري إىل حالـة مـن أحـو                

سكرهم الذي يعتذرون به ، إذا نسب إليهم األمور الشنيعة ، وإمنا يعتذر هلم مـن                
  ... بقي فيه مسكة من احملسنني هلم ، وأما هم فإمنا يفتخرون باملبالغة خبلع العذار 

أنتم على ضاللة أو خري من حممد وأصحابه ، فـإن كـان             : ونقول هلؤالء    ٥ 
أصحابه وتعسف يف االستدالل هلا بآيـة أو         و -  -متلبساً حبالة مل تكن يف حممد       

هذه احلالة مل تكـن يف الـنيب             : حديث من املتشابه ، أو بالتعسف واللدد ، قلنا له           
- - .  فأنت خري منه أو متعلق بذنب ضاللة ؟  

 اورة يف مكة املشرفة وجدنا هذا األمر فيها هو شـطر              وملا مناهللا علينا با 
 ١٠ ، فإنك إمنا ترى وتسمع الرقص والتغريـد باألصـوات يف            الدين ، بل الدين كله    

الصوامع وجوانب املسجد ، وأما رباط عبد القادر ومشهد العيدروس وفالن وبيت            
فالن واجتماع االخوان فأمر عجيب ، وهذا مبلغهم من العلم ، ولقد مكثت مـدة               

ألشـخاص  أظن أن الذي أمسع يف هذه املواطن هلو لكثرة اللهو وعمومه لألحوال وا            
حالله وحرامه عند من حيرم يف مذهبه ، ومن حيل ، أعين ما حيل كمذهب الشافعي ،                 
وعند علمائهم وجهاهلم ، صبيام يف العقل مثل شيوخهم كالصبيان حـىت نبـهتين               ١٥ 

ما تفرق بني الذكر واللعب ، وذلك أم يـسريون مـع            : بعض اجلواري ، وقالت     
 الرياسة مجاعة مجاعة بالطار والغناء من       أناس خمصوصني من بيوت الصوفية من ذوي      

 ليلة املولد الذي جعله عيداً أعم البدع فشواً         -  -املسجد احلرام إىل مولد النيب      
      وكان الصحابة رضي اهللا عنهم أشد ،   اهللا عليهم من وجود النيب        فرحاً مبا من -- 

 ٢٠ احلـد ، إمنـا      ، ومل جيعلوا ذلك عيداً ، ألنه مل يشرعه هلم ، وهم واقفـون علـى               
اختراعات األعياد كانت يف أهل الكتابني ، كما حيكى ، وكذلك يفعلون هـذا يف               
املسمى عندهم عيد العيدروس ، وهلم أعياد أخر إىل اآلن مل يتمحص لنـا منـها يف                 
رجب وشعبان وغريها ، وحنن اآلن يف السنة الثالثة يف ااورة وما زال العيد جديداً               

 ، وال ميكن السؤال عن أيها ، ألنه من السؤال عن الضروريات             متجدداً لفظاً ومعىن  
 ٢٥  .. الدينية 
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فمنها أم ابتدعوا وقتاً يف ذي القعدة أول أربعـاء منـه يـسمونه عيـد                
العيدروس ، جيتمع فيه الرجال والنساء حىت إن أهل املروءات خيرجـون وخيـرج              

وغريه ، ويتطـاول    نساؤهم ، مث يعكفون على هذا اللعب عند قربه مع صنع طعام             
  . العكوف يف بعضهم ليايل وأياماً 

 ٥  ما هلذا االجتماع واللهو الكثري خيتص هذا املكان ؟ : وقلت لبعضهم 

قالوا كان  العيدروس مييل إىل اللهو  ، فريون أنه ينبغي بعض فسحة              : قال  
وإيناس يف هذا الوقت واحملل املختص به ، فلذا ال تراهم يتحـشمون عـن هـذا                 

اع ويتحشمون عن االجتماع يف الطواف حول بيت اهللا تعاىل ، فال ختـرج              االجتم
املرأة الرفيعة إال ليالً ، والرجل الرفيع يقعد الدهر الطويل ال يصل املسجد ، وذاك               
من أدلة االختصاص عندهم ، وأما عيد العيدروس فيوم أنس ال يقاس على غـريه ،                 ١٠ 

  . يقة وهذا معىن كالمه ، وهو من مدعي العلم والطر

نعم ، قد كان الرد على مثل هذه البدعة فاشياً يف ا لعلماء ، واليوم يقـول                 
هذا من أهل اجلمود ، ويريك أنه يعرف حقهم ، أو           : مدعو العلم حني يذكر له هذا       

ال حق م ، شائبة من الدعوى واستحالء لألهواء ملا كانت القلوب قد أشربت غري               
      ا من ذاك القبيل املعروف املـألوف ، كمـا يف           هذه البدعة أشرأبت إىل هذه ، أل ١٥ 

:   يقـول  -  -مسعت رسول اهللا   :  ، قال    )١(" صحيح مسلم   " حديث حذيفة يف    
تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عوداً عوداً ، فأي قلب أشرا نكتت فيه نكتة              " 

سوداء ، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حىت يصري على قلـبني ، قلـب                 
يض مثل الصفا فال يضره فتنة ما دامت السموات واألرض ، واآلخر أسود مرباداً              أب

 ٢٠  " .  ال يعرف معروفاً وال ينكر منكراً ، إال ما أشرب من هواه )٢(كالكوز جمخياً

واعلم أن إعجاب هؤالء املدعني للصفا بكـالم املتـصوفة ، كاعجـاب             
على العامة ، وقد أثرت سـهام       املتكلمني بالفالسفة عشقاً للتعمق ورغبة يف التميز        

                                           
  ) . ٢٣١(  كتاب الفنت ، باب بيان أن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً  (1)

املائل عن االستقامه واالعتدال ، فشبه القلب الذي ال يعي خرياً بالكوز املائل الذي ال يثبت فيـه                  : اخّي  : قال ابن األثري    ) ٢(
 ١/٢٤٢النهاية يف غريب احلديث . ء شي
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الفريقني يف كثري من حذاق النظار واملهرة اجلامعني بني األثر والنظر ، فخفضوا هلم               
اجلناح ، ومسو هؤالء أهل اهللا ، وأولئك احلكماء ، غفلة عن عظيم قدر ما أوتوا من                 
علم السنة والكتاب ، وغلواً يف الدين وتنـزهاً عن دين األعـراب والـصبيان يف               

  .)١(  وربك خيلق ما يشاء وخيتار ما كان هلم اخلرية لكتاب ، ا

واعلم أن الصوفية يصرحون أن علمهم الذي يسمونه الطريقـة واحلقيقـة             ٥ 
والتصوف وحنو ذلك غري الشريعة ، وصنفوا التصانيف يف اجلمـع بـني الـشريعة               

 اليـوم   قول  واحلقيقة فيها غاية التكلف يظهر لكل فقيه يف الدين ، واهللا سبحانه  ي             
   . (2)أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً 

فالتصوف ليس من مسمى الدين ، ألن ا لدين كمل قبلـه ، أعـين ديـن                 
اإلسالم ، وال هو من ا لنعمة ألا متت قبله ، وليس التصوف داخـالً يف مـسمى                   ١٠ 

 فحينئذ هو بدعة وكـل      –الغريية   وهم معترفون ب   –اإلسالم ، ألن ا إلسالم مت قبله        
 داخـل   -  - ، ألن كل ما جاء به النيب         -  -بدعة ضاللة ، ومل جييء به النيب        

  . يف مسمى الشريعة 
  . ، بل لشيخه املخترع لتلك الوساوس -  -فالصويف ليس مبتبع للنيب 

واملراد أن البدعة من التصوف ما اختص به من مباحثهم ، ومن ذلك جعله               ١٥ 
خمصوصة ، كقولنا يف الكالم سواء ، أما مثل أن التوكل والتوبـة والزهـد               طريقة  

وسائر تلك األبواب حق ، فهذا شيء جاءت به الشريعة وليس من التصوف بذلك              
، والتصوف هو ما صار له صورة خمصوصة بضم وقيود زيادة ونقص            املعىن الشرعي   

هذا باب معلـوم يف الـشريعة ،     : ، فحقق هذا ، فكثرياً ما يغالط املبتدعون بقوهلم          
واملعلوم يف الشريعة ، هو احملدود شرعاً واملفهوم بلسان الكتاب والـسنة ومـا زاد                ٢٠ 

ينه وبني الشريعة ، وقـد عظـم اهللا         فمغاير له ، وإال ملا احتيج إىل إفراده مث اجلمع ب          
التقول عليه ، فمن قال بشيء مل يكن طريقة األنبياء فقد قال على اهللا ما مل يعلـم ،                   
ألن غري النيب ليس مبعصوم باعتراف الصوفية ، ولو ادعى مدع عصمة غري األنبياء              

                                           
  ٦٨:  سورة القصص آية (1)

   ٣:  سورة املائدة آية  (2)



٤٤   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

مل يقم له دليل ، كدعوى الرافضة عصمة أئمتهم ودعوى الزيديـة عـصمة علـي                
    )١(.ة واحلسنني رضي اهللا عنهم وفاطم

وهذا أيضاً الرحالة التركي أو لياجليب يصف لنا كيف كانت احلالة العلمية            
هــ وقـد وصـف      ١٠٨٢يف عصر املؤلف حيث أنه كانت رحلته إىل مكة سنة           

عادات أهل مكة واليت يكثر فيها البدع واخلرافات ، ومن ذلك وصـفه لتـشييع                ٥ 
   )٢(:اجلنائز يف مكة حيث يقول 

 ينادي املنادون ، والنجاب     - أي يف جتهيز امليت      -والقاعدة املتبعة يف مكة املكرمة      
ويفعمون املكان بصيحات التوحيد علـى      .. فيحضر الندابات بالدفوف    .. خبرب الوفاة   

ويف هذه اللحظات ، يكون احلانويت ، واملغسل يقومـون بإعـداده ،             .. مقام احلجاز   
يته ، ويطهرونه أوالً بغري ماء ، مث يوضئونه مبـاء زمـزم       فيقصون أظافره ، وميشطون حل     ١٠ 

مث وجهه ، فيـده الـيمىن مث يـده          .. فيبدأون بيديه مث املضمضة ، مث االستنشاق ثالثاً         
 فيتم مـسح ربـع    (3) وامسحوا برؤوسكم  اليسرى إىل املرفقني ، وتطبيقاً لآلية 

ا حىت يتسم اجلسد بالنـضارة ،       الرأس ، مث يغسلون الرجلني ، وما أن يتم الغسل هكذ          
وتعلو الوجه البسمة ، وينثرون من املباخر الكافور ، والعنرب على جوانبـه األربعـة ،                
ويتلون القرآن الكرمي من حوله ، أثناء الغسل ، مث يبللون قميصاً بدون ياقة ، والكفـن     ١٥ 

.. وماء اهلنـدباء    مباء زمزم ويكفنونه ، مث ينثرون ماء الورد ، واملسك ، والعنرب اخلام ،               
ربنا آتنا يف الدنيا    مث حييطونه بالزعفران األمحر ، وينثرونه فوق الكفن ، وهم يرددون            

 مث يكتبوا ويـضعونه يف التـابوت ،         )٤( حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار        
وتوابيتهم ، ذات أربعة قوائم وعلى جوانبها األربعة قضبان طويلة ، وكأـا سـالمل ،                

عون فوق التابوت غطاء من ستارة الكعبة ، وتسري كل اجلماعة أمام املتوىف ، وهـم                يض ٢٠ 
ال إله إال   ( يسريون على صوت الدفوف ، وقد رفعوا األعالم العباسية ، وهم يرددون             

برتابة ، وصوت رخيم ، وعند الوصول إىل كعبة احلرم الشريف ، يردد كل أهل               ) اهللا  
ملتوىف حتت املزراب الذهيب ، ويؤذن املؤذن لصالة        عون ا ضوي) لبيك اللهم لبيك    (امليت  

                                           
  ٤٧١-٤٦٦: العلم الشامخ ص  (1)
  ٢٨٠:  الرحلة احلجازية ص  (2)
  ٦:  سورة املائدة آية (3)
   ٢٠١: سورة البقرة آية  (4)
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وتقـام صـالة    .. اجلنازة ، وحىت لو كنا يف نصف الليل ، فاحلرم ال خيلو من الطائفني               
اجلنازة ، وفقاً للشريعة احملمدية ، وبعدها يرفع أقارب املتوىف ، وأحبابـه واألصـدقاء               

كسبوه ثواب احلـج فيطوفـون بـه        وعلى أمل أن ي   .. األوفياء التابوت على أكتافهم     
 وهم يلبون ، مث خيرجون من باب اجلنائز ، أو من باب الصفا وميرون بـه مـن                   )١(سبعاً

) ال إلـه إال اهللا      ( ويكون محلة الدفوف مستمرون يف ترديد       .. سوق الصفا ، واملروة      ٥ 
ينما اإلمام  وب..مث يدفنونه يف مقابر الشهداء باملعال       .. وهم سعداء فرحني بلقائه مع اهللا       

وهـم يـرددون    .. بون من حيث أتـوا      يلقنه ، يكون اجلميع يف هدوء وسكينه ينسح       
) رمحة اهللا عليه    (أو  ) يرمحه اهللا   ( ويطلبون له الرمحة مرددين     ) ضيف اهللا رب العاملني     (

رجالً ، أو   .. ومن املعتاد عند أهل مكة ، أم البد أن يذهبوا مجيعاً ، شيخاً أو شاباً                .. 
أة إىل مقابر املعال ليلة اإلثنني ، وليلة اجلمعة ، ويتصدقون علـى الفقـراء مجيعـاً                 امر ١٠ 

صدقات معلومة ، ويقدمون هلم اخلبز وماء زمزم ، ويتلون من القرآن الكرمي ما تيـسر                
هلم ، ويقفون خبشوع ، وسكينة على رأس القرب ، ويضعون حولـه احلنطـة واملـاء ،                  

وهكـذا  .. نوال يأتون إىل املوتى مرتني اسبوعياً للزيارة      والورد والرحيان ، وعلى هذا امل     
يشعرون وكأن امليت مل ميت ، بل هم يزورونه مرتني اسبوعياً ، فبشرى وطـوىب ملـن                 
يتوفاه اهللا يف مكة ، فبعد الدفن يقوم كل أحبته ، وأصحابه بالزيارة إىل بيت اهللا احلرام                  ١٥ 

ب احلج مع الطائفني ، الذين يهبون       ويطوف من يستطيع الطواف ، فهو بذلك ينال ثوا        
   ومما ال شك فيه أن اهللا سبحانه وتعاىل سيقبله من أهل اجلنـة             .. له ثواب هذا الطواف     

  . هـ . أ 
علماً بأن ذلك العصر ال خيلو من علماء حيذرون من هذه البدع وإن كانوا قلـه ،                 

 ٢٠   )٢(.فاشياً يف العلماء قد كان الرد على مثل هذه البدع : وقد ذكر ذلك املقبلي بقوله 
وممن اشتهر من العلماء يف إزالة هذه البدع الشيخ حممد بـن حممـد بـن                
سليمان املغريب الروداين الذي قام بإزالة كثري من املنكرات يف احلرم مثـل ضـرب               
الدفوف يف املولد ، وعزم على إبطال مولد العيدروس وغريها من البدع الفاشيه يف              

   .نا ذلك العصر  كما مر مع

                                           
  ٢٤٥ ، ٣/٥٨ ، ٣٧٦ ، ٣٥٤ ، ٢/٣٢٥      منائح الكرم  . وقد ذكر هذه البدعة أيضاً السنجاري يف تارخيه  (1)
   ٤٦٩:  العلم الشامخ ص  (2)
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א :א

  : شيـــوخـــــه : أوًال   
حممد بن إبراهيم بن املفضل بن إبراهيم بن علي بن اإلمام املتوكل على اهللا حيىي                -١

 . شرف الدين الشبامي 

 ٥  . وهو أجل شيوخه على اإلطالق كماوصفه املقبلي بذلك 

 . حلسوسة القاضي مهدي بن عبد اهلادي الثالئي املعروف با -٢

 )١(وهو شيخه يف علم الكالم 

 .السيد العالمة عز الدين ابن دريب  -٣

 . اإلمام املتوكل على اهللا إمساعيل بن القاسم  -٤
 ١٠ بعد وفاة أخيه حممـد بـن        ١٠٤٥أحد أئمة الزيدية باليمن ، توىل اإلمامة سنة         

أقروا القاسم ، وقد عارضه أخوه أمحد بن القاسم ، وابن أخيه حممد بن احلسن ، مث                 
 . هـ ١٠٨٧له بعد حروب طويله ومل يزل كذلك حىت تويف سنة 

 . القاضي حسن بن أمحد احليمي  -٥
مؤلف ) هـ ١١٥١ت ( وهو جد العالمة األديب أمحد بن حممد بن احلسن احليمي 

 ١٥ . كتاب طيب السمر 

 . إبراهيم الكردي  -٦

  )٢(.شيخنا باعتبار الرواية باإلجازه : قال عنه 

                                           
   ١٤٤:  العلم الشامخ ص  (1)
   ٣٠٧:  العلم الشامخ ص  (2)
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  : ميــذه تال: ثانيـــًا 
 . أمحد بن عبد اهلادي املسوري  -١

  . وهو الناسخ ملخطوطة مكتبة احلرم املكي 

 . حممد بن احلسن احليمي  -٢
وهو والد العالمة األديب أمحد بن حممد بن احلسن احليمي مؤلف كتـاب طيـب                ٥ 

 .السمر 

 . عبد القادر بن علي البدري  -٣

 )١(. إسحاق بن حممد العبدي  -٤

 ) .هـ ١١٢٩-١٠٤٢( سكي حممد بن موسى قودو تلين -٥

 ١٠ حيىي بن الناصر بن عبد الرب ، عماد اإلسالم الكوكباين  -٦

 أنه أقام حبرم اهللا جماوراً للبيت العتيق فأرسل إليـه ابـن          )٢(جاء يف نشر العرف     
أخيه احلسني بن عبد القادر قصيدة يسلم عليه فيها ويأمره بإبالغ السالم للـشيخ              

  : املقبلي جاء فيها 
 الـسالم صـاحلاً وبلغوا أزكى 

من فاق يف التأليف من تقـدموا       
 

شــيخ األصــوليني ذا املفــاخر  
ــر  ــشامخ واألواخ ــالعلم ال ب

 

 

                                           
    وقد ترجم لشيخه يف كتابه ميزان االعتدال يف مشايخ االعتزال كما جاء يف الوجه األول ملخطوطه اجلامع الكبري بصنعاء (1)

  : ئالً ، ومدحه قا) ١٥٢٠( رقم 
 أتيــت مبــا يــشفي هليــب اجلــوانح 
 فقلت لـدهري قـد تعليـت فـافتخر         

 

 وجئــت بتقييــد الفهــوم اجلــوامح  
ــصاحل   ــك ب ــا علي ــن أثنين  إذا حن

 

  
(2)  ٣٧٠ / ٣   
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א :א:א

  : عقيدته : أوًال 
الشيخ املقبلي نشأ يف بيئة زيدية معتزلية وتلقى العلم على علماء بلده فأخذ عنـهم                 

  . هذه العقيدة 

تاز املذهب الزيدي عن بقية مذاهب الشيعة بوجود االجتهاد مما جعل كثرياً مـن              ومي   ٥ 
أتباع هذا املذهب إذا أمعنوا النظر يف األدلة النقلية والعقلية تركوه وانتقلوا إىل مذهب أهل               

  . السنة واجلماعة مثل ابن الوزير والصنعاين والشوكاين وغريهم 

ابه العلم الشامخ يف إيثار احلق على       وكذلك فعل الشيخ املقبلي فقد ألف كت      
اآلباء واملشايخ وموضوعه يعرف من عنوانه فقد محل فيه محلة شعواء علـى أهـل               
التقليد وعلى املعتزلة وكذلك على أهل التصوف مما جعلهم يعادونه ويردون عليـه              ١٠ 
باملثل أو أشد خصوصاً إذا علمنا أن ذلك العصر الذي نشأ فيه املقبلي هـو عـصر      

 – أي وحدة الوجود     – والتقليد وانتشار التصوف خصوصاً حنلة ابن عريب         اجلمود
  .اليت مل يسلم منها إال قليل ممن جناهم اهللا 

ولكن اإلنسان إذا نشأ يف بيئة وتشربت نفسه اعتقاد أهلها مث تبني له اخللل              
اً فاملقبلي كان زيدي  . ورجع عما كان عليه يبقى معه أحياناً شيء من اعتقاده السابق             ١٥ 

معتزلياً كما سبق وبينا مث حتول إىل مذهب أهل السنة مع ميل لألشـعرية ، ولكـن                 
كان مهه البحث عن احلق ، واتباع الدليل والرد على املخالف كائناً  من كان مـع                 

  . قوة نفس ، وصرب على حتمل األذى يف سبيل احلق الذي يعتقده 
املعتقد ، هادويه الفقه ، شيعيه تشيعاً       واملقبلي نشأ يف بيئة إعتزالية      : قال عنه املعلمي    

التحرر فنجح تقريباً يف الفقـه ، وقـارب         خمتلفاً ، يغلظ يف إناس وخيف يف آخرين فحاول           ٢٠ 
  )١(.التوسط يف التشيع ، أما االعتزال فلم يكد يتخلص إال من تكفري أهل السنة مطلقاً 

  ولننظر موقفه من هذه الطوائف 

                                           
  ٢٧٠: األنوار الكاشفة ص  )١(
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  : قال عن الزيدية بعد أن مدحهم 
 مبجرد التخطئة كمـا     -  -مث نربأ إىل اهللا من ابتداعهم سيما ثلب أصحاب النيب           

من رأى أن علياً كان أحق باإلمامة من أيب بكر وعمر وعثمان فقد خطأ أبـا                : قال الزهري   
بكر وعمر وعثمان واملهاجرين واألنصار ، فلله در الزهري ولكن املخالفني اعتدوا عليهم ،              

 ٥   )١(.لى املخالفني ، فاحلمد هللا الذي جنانا من شرهم أمجعني كما اعتدوا هم ع
 أي التـنقص مـن      –وها أنا نشأت فيهم وبرأين اهللا من بدعتـهم هـذه            : وقال  

  . )٢( وجناين منها كما جناين من غريها من بدع غريهم مما عرفت –الصحابة
ن الذي  ولقد غلت الزيدية حىت حرموا حضور صالة اجلمعة يف بلد السلطا          : وقال  

وينتقض وضوء  : ال تصح الصالة ويعيد الظهر ، بل قال قائلهم          : ليس على شرطهم وقالوا     
 ١٠  . )٣( - وما شئت من غلو –اخلطيب للمعصية ، ألن بعض املعاصي عندهم ينقض الوضوء 

  : موقفة من احلديث 
  : وتكلم عن الزخمشري يف رد احلديث فقال   

ديث مبجرد الرأي وإمنا ينظر يف صحة احلـديث         وغلط غلطاً آخر أسوأ وأقبح وهو رد احل       
  .. )٤(فإن صح لزمنا تصديقه 

فالواجب تسليم ما صح ، وما اشتبه معناه رددناه إىل اهللا سـبحانه ، وال               : مث قال      ١٥ 
قبول وإال أطرحنا   آحادي فال نقبله يف مقابلة العقل ، ألن ما رواه الثقات م           : يغرنك قوهلم   
، والتفرقة جاءت من قبلهم ال من       قبول اآلحاد شامل لكل الدين     على   والدليلأكثر الشريعة، 

   )٥(.إنه مصادم له:د فرضنا أنه مل يدرك حقيقة ذلك ،فكيف يقالقبل اهللا ورسوله ، والعقل ق
  : ويف رده على املعتزلة قال   
وأما املعتزلة فأما أبو احلسني والبغدادية فإمنا مذهبهم نفي اإلرادة وكفى باملـذهب                ٢٠ 
  .. )٦(ناعه وأما اجلبائية فقد قالوا فيها قوالً تقشعر هلا اجللود هذا ش

                                           
   ٤٠٣:  العلم الشامخ ص  (1)
  ٣٩٩:  مرجع سابق ص  (2)

  ٤٢٨: مرجع سابق ص  (3) 
  ٥٦ :  مرجع سابق ص (4)
  ٥٧:  مرجع سابق ص  (5)
  ١٥١:  مرجع سابق ص  (6)
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وأما الفرق بيننا وبني املعتزلة بعد االتفاق على احلكمة فهو أم بنوا كالمهم علـى               : وقال  
قواعد أدت إىل حصر احلكمة يف الواقع من الفعل ، ولذا اضطروا إىل تأويل آيات املـشيئة                 

وحنن حبمد اهللا ولطفه ومنه انتقدنا تلك القواعد ، غري جاعلني لنا            ذه التأويالت الفاسده ،     
  . )١(مذهباً مركزاً البد من الرجوع إليه ، بل جعلنا فئتنا الفطره اليت فطر اهللا الناس عليها 

وأما مذهبه يف األمساء والصفات فهو مذهب أهل السنة واجلماعة إثبات مـن غـري          ٥ 
أنك متكلم عن املعىن املعقول لغة، وكذلك       هم إين أشهد    الل: تأويل وال جتسيم حيث يقول      

  )٢(.وأبرأ إليك من اإلحلاد يف صفاتك وأمسائك . سائر الصفات 

  : مذهبه الفقهي : ثانيًا 
نشأ املقبلي زيدي املذهب كما مر معنا ولكنه بعد طلبه للعلم نبذ التقليـد              

 ١٠  . وترك املذهب وصار يتبع الدليل كل ما اتضح له 
  : ملقبلي حيدثنا عن نفسه حيث قال ولندع ا

اللهم إنه ال مذهب يل إال دين اإلسالم ، فمن مشله فهو صاحيب وأخـي ،                 
ومن كان قدوة فيه عرفت له حقه ، وشكرت له صنعه ، غري غال فيه وال مقصر ،                  
فإن استبان يل الدليل ، واستنار يل السبيل ، كنت غنياً عنهم يف ذلك املطلب ، وإن                 

ضرورة إىل الرجوع إليهم وضعتهم موضع األمارة على احلق ، واقتفيـت            أجلأتين ال  ١٥ 
األقرب يف نفسي إىل الصواب حبسب احلادثة ، بريئاً من االنتساب إىل إمام معـني ،        

  )٣(.. يكفيين أين من املسلمني 
فعليك أيها الناظر أال تصغي إىل قوهلم العربة بالعقائد ، أما الفروع فأمرهـا              

 أن اخلالف كله شر ، وتزن نفسك مبيزان الصحابة رضـي اهللا             سهل ، ولكن تعلم   
عنهم ، والذي يعلم السهل من احلزن هو الذي شرع الـشرائع ووصـى بتـرك                 ٢٠ 
االختالف يف الدين ، ومسمى الدين ال خيص عقائدهم هذه ، وتسميتهم األصـول              

غـراء  والفروع والعقائد جمرد اصطالح يتوصل به إىل كيفية االستدالل ، ال إىل اال            
ولقد عرفت هذا من نفسي منذ مسعت باخلالف ،          ... )٤(على اخلالف ووين أمره   

                                           
  ١٥٧:  العلم الشامخ ص  (1)

 ٢٠٧: جناح الطالب ص  )٢(
   ٧:  العلم الشامخ ص  )٣(
  ٤٤٤:  مرجع سابق  ص )٤(



٥١   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

التقليد : من فقه الزيدية ، قوله      " األزهار  " وأول ما طلبت يف بلدي مسعت يف أول         
فهل التقليد جائز يف أن التقليد جـائز ،         : يف املسائل الفرعية جائز ، فقلت للشيخ        

ومـا الثمـرة يف     : مل أجد شفاء عظم ذلك علي ، وقلت          من فهم ذلك ، مث ملا        فقلَّ
تفويت العمر فيما ال أعلم أنه جائز أو ليس جبائز ، مث ملا ذكروا هل كـل جمتهـد                   
مصيب أو ليس مبصيب ، زادين ذلك بالء وصرت لغباويت أستهدي عمياناً هنـاك ،          ٥ 

سالمة لـدين   مث مسعت ورأيت يف كتب الكالم أا مبنية على االستدالل ، وأنه ال              
اإلنسان وال كمال بدون معرفتها فمضيت عمراً يف ذلك ، وطالعت كل ما وقفت              
عليه من كالم الناس كائناً من كان ، واهللا تعاىل يثبتين يف مزالق األهواء ، ويأخـذ                 

  : بناصييت ، وله احلمد إىل ما هو اقرب للتقوى ، ومما قلت يف ترك التمذهب 
ــذهب   ــت التم ــا أين ترك ا أمل تعلم
 فــال شــافعي ال مــالكي ال حنبلــي
 فكونا على علـم لـدى قـوهلم أال        
ــين   ــاً ألن ــد زادين ذاك اغتباط لق
 وعويف مـن داء أضـر مبـن تـرى         
 ومن عجب حظر العطا وهـو واسـع       
هم قصروا الفتيا على بعض من مضى       
ــيت  ــسنة ال ــاب اهللا وال ــالوا كت وق
 وجودمهــا أو يعــدمان علــى ســوا

فقـول اإلمـام اليــوم حجـة ربنــا    
ــد    ــذا تعب ــاً فه ــل قرآن  وإن تت
ــا  ــشأ فلرمب ــسل حــديثاً إن ت وسل
وهيهــات كــم مــن عــامل متبحــر 
 أمل تــرهم وضــع املقامــات قــرروا

  

 وجانبت أن أعزى إلـيهم وأنـسبا        
 وال حنفي دع عنك ما كان أغربـا       
تراه فريـداً حـائراً قـد تذبـذبا         
 أرى رجــالً يف دينــه قــد تــصلبا
رعايات أسـالف هـوى وتعـصباً       

 نفــروا واهللا أعطــى ورغبــالقــد 
بال ثبت غـري التعـصب فاعجبـا        
أتانا ا من عنـده الـشأن والنبـا         
ــا  ــاً وتنكب ــا طالب ــا ي  فحاذرمه
ــا ــدن وتقرب ــيس ســواه فاعب  ول
ــا   ــا أراد فتعطب ــدبر م وذر ال ت
تنال بـه عيـشاً هنيئـاً ومنـصباً         
مضى راضياً هـذا الـصنيع مقربـاً        
وضلوا على التفريـق فعـالً حمببـاً        

  

 ل من شنيع فوق إحداث بدعــة     وه
عذيري لقد جاؤا بأعظم فريــــه     
 رياســات دنيــا رأس كــل خطيئــة

 لدى البيت ال نكر هنـاك وال إبـا          
 وعذرهم أن كنـت ندسـاً جمربـا       
ــاً  ــاً وجمنب ــارب كــن يل منجي في
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ــة  ــأن أئم ــوين ش  ــا  ــيس  ول
  

 قد أفلح موالهم وماضـل مـذهبا      
  

ولكنهم ليسوا بأفـضل مـن مـضى        
ت أقــواهلم واخــتالفهم وقــد نقلــ

وما قيـل بكـري وال عمـري وال         
وال علوي زيـدي أبيـي وعائـشي        
 ومن قال هـذا جـاء اتفاقـاً هلـؤال         
 فدع قصر فضل اهللا جهـالً علـيهم       
ــاً  ــرحياً ومالك ــاً أو ش ــد علي  وقل
 وإن كنت تدري ما يقولون فـانظرن      
ــه   ــصطفى فتلق ــول امل ــذلك ق ك
ــاوالً   ــا أوىل وأدىن تن ــري مه لعم

 قد ذللوا كل صعبــــة   على أم   
فأضحت أفانني العلـوم وقـد دنـت        
ــه   ــك إن ــا بقول ــر النعم وال تكف
وال عار إن مل ختتـرع لـك مـذهباً          
ــز   ــا ومرك ــأوي إليه ــة ت ــال فئ ب

  

 فصحب النيب كانوا إىل احلق أقربـا        
 وما حـادث إال أتـى عنـهم نبـا         
 معاذي وعثماين ومـسعودي أطلبـا     
كذاك ابن عباسي وقد سلوا الظبـا       

 ذا عمي عـن قـصدنا فتطنبـا         فقل
وال تغل فـيهم واتـركن التحزبـا        
 أو الشافعي أو آخـراً قـد تعقبـا        
 جتد ما يقـول اهللا أجلـى وأطيبـا        
 بقلب سـليم مل يكـن قـد تقلبـا         
ولكن ملن قد أخر الـشيخ واألبـا        
وكــل لفــن قــد أجــاد وأطنبــا 
ــا  ــوالك ماحب ــكر مل ــة فاش مذلل
غدا الدين وعراً وانثىن احلق كاهلبـا       

ــاود ــدليل لتجتب ــا دار ال  ر حيثم
 )١(سوى احلق من أدىل به قلت مرحبا      

  

  

                                           
  ٤٥١ - ٤٤٦ العلم الشامخ ص (1)



٥٣   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

א :א:א
 على الرغم من حدته وقوته يف الرد و شدته على –الشيخ املقبلي رمحه اهللا 

  .  فإن له كثرياً من االنصار مكانته بينهم مرموقة ، ومؤلفاته عندهم مرغوبة–خصومه
وهو ممن برع يف مجيع علوم الكتـاب و الـسنة ، وحقـق              : ل الشوكاين   قا
. ني و العربية و املعاين و البيان و احلديث و التفسري ، وفاق يف مجيع ذلـك                  ـاألصول ٥ 

وله مؤلفات مقبولة كلها عند العلماء حمبوبة إليهم ، متنافـسون فيهـا ، و حيتجـون      
 وسالسة تعشقها األمسـاع ،      ة وفصاح ةقوبترجيحاته ، وهو حقيق بذلك و يف عباراته         

 أن ميعن يف مطالعته من له فهم فيبقى         ذهان قلّ األوتلتذ ا القلوب ، ولكالمه وقع يف        
  . )١( ة حلوةعلى التقليد بعد ذلك ، و إذا رأي كالماً متهافتاً زيفه و مزقه بعبارة عذب

  ١٠ 
  :مؤلفاته     

  )٢(. حباث املسدده يف فنون متعددة األ -١
  . خ . لطلبة الكشاف االحتاف  -٢
 .  آلثار إيثار اآلباء و املشايخ فحرواح النوااأل -٣

 ١٥  .ط. وهو ذيل عليه . زوائد العلم الشامخ : و يسمى أيضاً 
  . خ. حبث يف التعبد بشرع من قبلنا  -٤
  . خ .  ةمحبث يف حديث افتراق األ -٥
  . خ . رسالة إىل صاحب املواهب  -٦
 . خ . صب الغمام على بلوغ املرام  -٧

 ٢٠   " إشارات املرام من عبارات اإلمام " حباث كتبها على كتاب البياضيوهي أ
  
  
  
  

                                           
  ١/٢٨٨ البدر الطالع  )١( 
الطبعة األوىل  . اين بتصحيح وإشراف القاضي عبد الرمحن بن حيي األرياين          عن وزارة اإلعالم والثقافة اليمنية مع ذيله للص       تهطبع )٢(

 هـ ١٤٠٣سنة 



٥٤   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  )١(. احلق على اآلباء و املشايخ إيثار العلم الشامخ يف  -٨
  .خ . حاديث املتواترة املصابيح السافره يف األ -٩
 )٢(.  املنار يف املختار من جواهر البحر الزخار  -١٠

  وهو حاشية على البحر الزخار 
 ٥ . ختصر املنتهى البن احلاجب جناح الطالب مل -١١

  . وهو كتابنا موضوع الدراسة 

                                           
هـ ١٤٠٥هـ والطبعة الثانية سنة     ١٣٢٨ لبنان الطبعة األوىل سنة      –طبع يف دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت           )١(

  . يف آخر الكتاب ذيله املسمى األرواح النوافح معه وطبع . 
وقـد طبـع    . القاضي عبد الرمحن بن حيىي األرياين       وتقدمي  . بشري حممد عيون    ع يف مكتبة البيان للطباعة يف دمشق بإشراف         مث طب 

العلم الشامخ يف تفضيل احلق على اآلباء       " وقد أخطأ املصحح يف اسم الكتاب حيث مساه         . حباشية الكتاب ذيله األرواح النوافح      
فأبدل كلمـة تفـضيل   "  احلق على اآلباء واملشايخ   رالعلم الشامخ يف إيثا   " ذي مساه به مؤلفه هو      بينما اسم الكتاب ال   " واملشايخ  

 . بكلمة إيثار ومل يذكر مربراً لذلك 
 هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل سنة . بالتعاون مع مكتبة اجليل اجلديد بصنعاء . وقد طبع يف مؤسسة الرسالة ، بريوت  )٢(



  
  

  الفصل الثاني 
  

  لتعريف بالكتابين ا
  

  التعريف باملختصر : املبحث األول 
  التعريف بالكتاب الشرح : املبحث الثاين 



  
  

  المبحث األول 
  

  التعريف بالمختصر 
  

  عنوانه وسبب تأليفه : املطلب األول 
  منـزلته بني كتب أصول الفقه : املطلب الثاين 

   عمال العلمية اليت تتابعت على املختصراأل: املطلب الثالث 

  

  
  
  
  
  



٥٥   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

א :א:א

  . خمتصر منتهى السول واألمل يف علمي األصول واجلدل : عنوانه هو 

  : وقد اشتهر هذا الكتاب بعدة أمساء منها 
، وأصول ابن   خمتصر ابن احلاجب ، خمتصر منتهى السول واألمل ، خمتصر ا ملنتهى             

 ٥  . احلاجب 

  : أما سبب تأليفه فقد ذكره املؤلف يف مقدمة كتابه حيث قال 
فإين ملا رأيت قصور اهلمم عن اإلكثار وميلها إىل اإلجيـاز واالختـصار صـنفت               " 

خمتصراً يف أصول الفقه ، مث اختصرته على وجه بديع ، وسبيل منيع ، ال يصد اللبيب عـن                   
  . )١(" يب عن تفهمه راد تعليمه صاد ، وال يرد األر

                                           
  ١/٥شرح العضد ) ١(



٥٦   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  
א :א:א

يعد خمتصر ابن احلاجب األصويل من أشهر خمتصرات أصول الفقه يدل على ذلك   
اليت بلغت أكثر من مائة شرح هذا فضالً عن احلواشي اهتمام العلماء به وكثرة شروحاته 

 ٥   .  يف املطلب اآليت والتعليقات على هذه الشروح كما هو مبني

وكان خري الكتب املؤلفه فيه عند أصحاب هذا العلم وذويه خمتصر           : قال الكرماين     
  )١(منتهى السول واألمل الذي صنفه اإلمام العالمة الشيخ مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب

                                           
  ١/١٤ود والردود  النق (1)



٥٧   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

א א:א א א :א

ء مبختصر ابن احلاجب فتنافسوا على حفظه وقراءته على الـشيوخ           لقد اهتم العلما    
وكذلك نظمه وختريج أحاديثه وترمجـة      . وشرحه ووضع احلواشي والنقود والردود عليها       

  . أعالمه 

 ٥  . أما شروحه فقد كثرت كثرة يصعب احصاؤها   

وح عبد الرمحن القرين جهداً كبرياً يف إحصاء هذه الـشر         . وقد بذل األخ الفاضل د      
   . )١( شرحاً مما وقف عليه مطبوعاً أو خمطوطاً أو يف الفهارس العامة ١١٢فبلغت معه 

  . وسأكتفي بذكر املطبوع منها واحملقق حتقيقاً علمياً   

كاشف الرموز ومظهر الكنوز ، لضياء ا لدين عبد العزيز بن حممـد الطوسـي                -١
اجستري جبامعة  وقد حقق الكتاب كامالً يف رسالتني للم      ) هـ  ٧٠٦ت(الشافعي   ١٠ 

       اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية للبـاحثني حيـىي بـن عبـد اهللا الـسعدي        
  . وعوض بن حممد القرين 

  وحقق كذلك يف جامعة األزهر يف ثالث رسائل ماجستري 
  . منتصر حممد عبد الشايف ، وحممود عبد الرمحن عبد املنعم : للباحثني 

 ١٥ وسعيد مصطفى شلتوت  

 احلاجب للعالمة قطب الدين حممد بـن مـسعود الـشريازي        شرح خمتصر ابن   -٢
 ) . هـ ٧١٠ت ( الشافعي 

وقد حقق الكتاب كامالً يف ثالث رسائل ماجستري يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 
 .  للباحثني مراد بوضايه،وسعيد برهان عبد اهللا،وسويد مجعة مياجنا 

ول واألمل لركن الدين احلسن بن      حل العقد والعقل يف شرح خمتصر منتهى الس        -٣ ٢٠ 
، وقد حقق يف رسـالتني للـدكتوراه يف         ) هـ  ٧١٥ت  ( حممد االستراباذي   

 .علي باروم . عبد الرمحن القرين و د. د: جامعة أم القرى للباحثني 
                                           

  ١/١٠٢عبد الرمحن القرين .  شرح خمتصر ابن احلاجب لالستراباذي رسالة دكتوراه يف جامعة أم القرى ، حتقيق د (1)



٥٨   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

) ٧٤٩ت  ( بيان املختصر لشمس الدين حممود بن عبد الـرمحن األصـفهاين             -٤
حممد مظهـر   . د:  أم القرى للباحث     وقـد حقق يف رسالة للدكتوراه يف جامعة      

أحـدمها  : بقا وحقق أيضاً يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة يف رسـالتني             
 . القرشي عبد الرمحن البشري : للماجستري للباحث 

 ٥ . واألخرى للدكتوراه للباحث العبيد معاذ الشيخ 
  .زهر وحقق أيضاً كامال يف رسالة دكتوراه للباحث علي مجعه حممد باأل

 . حممد مظهر بقا . وقد طبعته جامعة أم القرى بتحقيق د

وحقـق يف اجلامعـة   . مع حاشية التفتازاين واجلرجـاين  شرح العضد وقد طبع     -٥
 . دكروري حممد . د: يف رسالة دكتوراه للباحث اإلسالمية 

رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي              -٦ ١٠ 
 .طبع بتحقيق الشيخني علي معوض ، وعادل عبداملوجود ) هـ ٧٧١ت(

  :وحقق يف مخس رسائل جامعية جبامعة األزهر للباحثني 
  .  دياب عبد اجلواد   .أمحد خمتار حممود   .  أمحد عبد العزيز السيد 

 .  حممد حممد أمحد أبو سامل     .عطا عثمان عبد الباري عثمان 

 ١٥  سول لشرف الـدين حيـىي الرهـوين        حتفة املسؤول يف شرح خمتصر منتهى ال       -٧
 .وقد حقق يف رسالتني للدكتوراه يف جامعة أم القرى ) هـ ٧٧٣ت(

 .  للباحثني اهلادي بن احلسني شبيلي ، ويوسف األخضر القيم   وهو مطبوع 

 ) . هـ ٧٨٦ت ( النقود والردود لشمس الدين حممد بن يوسف الكرماين  -٨
خر مباحث النسخ يف اجلامعة اإلسـالميه       وقد حقق قسم من ا لكتاب من أوله إىل آ         

بـشري آدم ، وعيـسى حممـود اجلـاموس              حممد  : يف ثالث رسائل ماجستري للباحثني       ٢٠ 
  . وعمر حممد باه 

  
  
 



٥٩   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 ).هـ٧٨٦ت ( الردود والنقود ألكمل الدين حممد بن حممد بن حممود البابريت  -٩

 يف رسـالتني للـدكتوراه      وقد حقق الكتاب كامالً باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـورة        
 .  ترحيب بن ربيعان الدوسري . و د ضيف اهللا بن صاحل العمري . د : للباحثني 

 شرح خمتصر ابن احلاجب لشهاب الدين أمحد بن حـسني الرملـي الـشافعي               -١٠
 ٥ ) . هـ ٨٤٤ت ( املعروف بابن رسالن 

 .  حيقق يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

تصر املنتهى للحسن بن أمحد احلـسيين العلـوي الـيمين           بالغ النهى شرح خم    -١١
 ) . هـ ١٠٨٤( املعروف باجلالل 

أمحد بن بـاكر البـاكري      : يف رسالتني للدكتوراه للباحثني     وحيقق يف جامعة أم القرى      
 ١٠ .  وشيخ عمرسو 



٦٠   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 



  
  

  المبحث الثاني 
  

  التعريف بالكتاب الشرح 
  

  .عنوانه وسبب تأليفه : املطلب األول 
  .توثيق الكتاب ونسبته إىل املؤلف : املطلب الثاين 

  .مصادر املؤلف يف الشرح : املطلب الثالث 
  . يف الشرح منهج املؤلف: املطلب الرابع 

  . مقارنته بالشروح املطبوعة : املطلب اخلامس 
  . نقد الكتاب : املطلب السادس 
  .وصف النسخ املخطوطه مع مناذج منها : املطلب السابع 



٦١   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

א :א:א

  . اجب جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احل: عنوانه هو 
  : حيث يقول يوضح ذلك املؤلف بقوله يف مقدمة الشرح : سبب تأليفه 

فهذه نكيتات عرضت لنا عند درس خمتصر املنتهى وشرحه للعضد وحاشية السعد مل             
أقصد فيهن التنقيش عن كل عازب ، لكنها أقطاب تدور عليها رحى هذا الفـن وغـريه ،           ٥ 

  . اقب حمرمة على من مل ميهرها األنصاف والنظر الث
  . فالكتاب هو إمالء املؤلف على تالميذه أثناء تدريسه للمختصر   
وأسلوب الكتاب يشعر بذلك أيضاً ولذلك جند اختالفاً يف بعض العبارات بني   
  . النسخ 

  ١٠ 



٦٢   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

א א:א :א

  :ذلك أمور منها ليس هنالك اختالف يف اسم الكتاب وال يف نسبته للمؤلف يؤكد   

ذكر املؤلف كتابه هذا بامسه وأحال إليه يف كتبه األخرى كالعلم الشامخ وذيله  -١
 . واملنار واألحباث املسددة 

 ٥  . وأيضاً حييل يف كتابه هذا إىل كتبه األخرى املذكوره سابقاً 

 بال خالف بني ،مجيع خمطوطات الكتاب يذكر فيها اسم الكتاب واسم املؤلف  -٢
 .  النسخ 

 . ل الذين ترمجوا له ذكروا هذا الكتاب بامسه يف عداد مؤلفاته ك -٣

أسلوب املؤلف يف كتابه هذا مثل أسلوبه يف بقية كتبه فالقارئ للكتاب ال  -٤
 ١٠ . يتطرق إليه الشك يف أن هذا هو أسلوب املقبلي 



٦٣   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

א א:א :א

  . مما يدل على سعة إطالعه لقد تعددت املصادر اليت نقل عنها املؤلف   
  : وميكن تقسيم هذه املصادر كالتايل 

  . القرآن الكرمي  -١

 ٥ . كتب القراءات  -٢
 .  النشر البن اجلزري والشاطبيه :      مثل 

 .  كتب التفسري  -٣
  مثل مفاتيح الغيب للرازي ، والكشاف للزخمشري ، وشرحه للتفتازاين 

 .  ومدارك التأويل للنسفي 
 ١٠ . كتب السنة  -٤
الكتب الستة ، ومسند اإلمام أمحد ، وصحيح ابن حبان ، وسنن البيهقي : ثل م

، " الصغري واألوسط والكبري " ومستدرك احلاكم ، ومعاجم الطرباين الثالثة 
ومصنف عبد الرزاق ، ومصنف ابن أيب شيبة ، ومسند أيب يعلى ، والدارمي ، 

 .  وسنن سعيد بن منصور ، ومسند عبد  بن محيد 
 ١٥ . التلخيص احلبري للحافظ ابن حجر العسقالين : لتخريج مثل كتب ا -٥
 : كتب األصول  -٦

   للغزايل ، واملنهاج للبيضاوي ىالربهان للجويين ، واملستصف: مثل 
، وشرح املنهاج لإلسنوي ، والبحر احمليط للزركشي ، وتنقيح األصول وشرحه 

  . التوضيح لصدر الشريعة عبيد اهللا بن مسعود احملبويب 
 ٢٠ . وشرح اللب للقاضي زكريا . فائس األصول للقرايف ون
 . كتب اللغة والنحو والبالغة  -٧

  . الكتاب لسيبويه ، وشرح التسهيل البن مالك ، واملزهر للسيوطي : مثل 
  ، ومعاين القرآن للفراء   وشرح كافيه ابن احلاجب للرضي 

  للتفتازاين واملطول



٦٤   القسم الدراسي                                                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 ) علم الكالم ( كتب االعتقاد  -٨
  العقول للرازي مثل اية 
  .جيي وشرحه للشريف اجلرجاين املواقف لإل
 . اجلواهرية 

 ٥ كتب التاريخ والرجال  -٩
  اإلصابه ، االستيعاب ، أسد الغابة : مثل تراجم الصحابه 

ذيب التهذيب ، وتقريب التهذيب ، وميزان االعتدال : وتراجم الرجال مثل 
 .  وتاريخ اإلسالم للذهيب 

 : كتب الصوفية  -١٠
 ١٠  الفتوحات املكية البن عريب : مثل 

 . واملنقذ من الضالل للغزايل 

 كتب الرافضة  -١١
 .   للعاملي ةالزبد: مثل 

 كتب الزيدية  -١٢
 ١٥  .مثل األزهار وشرحه البحر الزخار لإلمام للمهدي أمحد بن حيي املرتضى 

 .  والغاية وشرحها حلسني بن القاسم 

 كتبه األخرى  -١٣
  . العلم الشامخ وذيله : مثل 

  . حتاف لطلبة الكشاف اال  
 ٢٠ .  األحباث املسددة   
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א א א:א :א

الكتاب هو شرح بالقول ملسائل من املختصر وشرحه فهو كما ذكر يف ا ملقدمة 

نكيتات على مقاطع من املختصر وشرحه يرى أا حباجة ملزيد من اإليضاح أو أنه خيالف 

 السعد التفتازاين ويبني احلق الذي يراه يف املسألة ويزيف صاحب املختصر أو الشارح أو

 ٥  . دون النظر إىل قائله ةالقول املخالف بشد

أما املواضع اليت مل يعلق عليها فالذي يظهر من كالمه أنه موافق ملا يف املختصر 

  . وشرحه وحاشية السعد عليه 

عتزلة وقد أطال املوغالب املسائل اليت علق عليها هي موضع صراع بني األشاعره و

يح العقليني وتعليل األحكام واشتراط ب يف تعليقه على هذه املسائل مثل التحسني والتقالنفس

 ١٠  . اإلرادة يف األمر ومسألة التقليد 

وقد يعلق على بعض املسائل مما خييل للقارئ أنه خيالف ابن احلاجب ويطيل يف 

ة ولعل ذلك من نتائج الصراع الذي كان املسألة وإذا به يف ايتها يوافقه بعد طول املشق

  .  يف كتابه العلم الشامخ هيعيشه املؤلف مع معاصريه والذي قد ذكر بعض
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א :א:א

  : الشروح املطبوعة للمختصر هي 

  . شرح العضد وحاشيتا التفتازاين والشريف اجلرجاين عليه  -١
 .  األصفهاين بيان املختصر لشمس الدين -٢
 ٥ . رفع احلاجب عن خمتصر ابن ا حلاجب لتاج الدين السبكي  -٣
 . ول يف شرح خمتصر منتهى السول للرهوين ؤحتفة املس -٤

وهذه الشروحات هي شروح بالقول للمختصر فهي شرح جلميع ألفاظه أما كتابنا هذا 
شرح العضد فإنه حاشية على املختصر و" جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب " 

  . وحاشية التفتازاين عليه 

وهذه احلاشية هي تعليقات على املسائل املختلف فيها بني املعتزلة واألشاعرة يف أصول  ١٠ 
 وغريها من املسائل اليت هي أقرب إىل نيالفقه مثل تعليل األحكام والتحسني والتقبيح العقلي

  . أصول الدين منها إىل أصول الفقه 

ائل اليت خيالف فيها ابن احلاجب أو العضد أو السعد ويرى أم وأيضاً يعلق على املس
  . يقلدون فيها أشياخهم من غري حترٍ لوجه الصواب كما هو يف وجهة نظره 

 ١٥  .فاملقبلي مل يشرح ا ملختصر كامالً بل علق على تلك املسائل مبا يراه أنه الصواب 
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 :א:אא
 عامل جمتهد يتحرى احلق والصواب ويطلب الدليل حبثاً عن الشيخ املقبلي رمحه اهللا

احلق وقد حيصله وهذا هو الغالب ، وقد ال حيصله حبكم تأثره بالبيئة اليت عاش فيها ، 
ولكن يبقى أن األصل عنده هو حتري احلق واتباعه ، وال يرى غضاضه يف ترك ما كان 

وله للربزجني عندما أعطاه أحباثه حيث عليه إذا اقتنع بأنه خمالف للدليل وقد مر معنا ق ٥ 
اكتب عليها جبهدك فما أريد إال حتقيق احلق ، وهو نفسه يرى أن احلق يف : قال له 

اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما خالفهما وأنه ال عصمة ألحد من البشر خال  األنبياء 
قد املقبلي يف واملرسلني وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة ، ومن هذا املنطلق  ميكن ن

  . واهللا أعلم . كتابه هذا ، وتبقى هذه وجهة نظر الباحث وهي قابلة أيضاً للنقد 
 ١٠ : وميكن أن نقسم ذلك إىل نقاط كالتايل

  .  اعتزالية ةتأثره بنشأته يف بيئة زيدي -١
  :فبقيت معه لوثة من هذين املذهبني مثل قوله 

  )١(معرفة اهللا ورسله بالعقل الصرف 
 من بعض الصحابة مثل معاوية رضي اهللا عنه حيث هيب وموقفتعريفه للصحا -٢

 ١٥   )٢(. مجاع مفتاح امللك العضوض مث معاوية وهو باغ باإل: قال
 :تصحيحه للحديث كما قال الشوكاين عنه  -٣

إذا وجد احلديث قد خرج من طرق وإن كان فيها من ا لوهن ما ال ينتهض معه 
ه عمل به ، وكذلك يعمل مبا كانت علله لالحتجاج وال يبلغ به إىل رتبة احلسن لغري

  هـ .  أ  .)٣(خفيفة ، فينبغي للطالب أن يتثبت يف مثل هذه املواطن 
وهو يف كتابه هذا قد صحح بعض األحاديث وعمل مبقتضاها مع أا ال ترتقي إىل  ٢٠ 

وذلك ألنه يرى أنه الصحة وسيأيت معنا عند ذكره هلذه األحاديث خترجيها واحلكم عليها 
وقد تبني لك باخلربة أنه إذا انضم ضعيف إىل ضعيف صار يف : لذلك حيث يقول أهل 

                                           
  ١٤٣ : أنظر ص  (1)
  ٣٠٠:  أنظر ص  (2)
  ١/٢٩٢ البدر الطالع  (3)
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درجة احلسن أو الصحيح املعمول به اتفاقاً غري أنه ليس لكل أحد أن حيكم بذلك غري 
 .)١(أهل احلديث 

 : شدته مع املخالف مثل  -٤

   )٢(.فليعترب املعتربون وسيعلم عبيد األسالف أي منقلب ينقلبون :  قوله –أ 

 ٥  )٣(.واحلق ما شهدت به األعداء :  نقل كالماً للغزايل مث قال -ب 

وكالم املصنف والشارح دائر على ذلك وهو وهم غريب قد اغتر به من :  وقوله –ج 
اغتر وقد تنبه له السعد ولكنه عاد إىل خدمة املذهب ليموت على ملة األشياخ كما 

   )٤(.ذلك دأبه ودأب غريه 

                                           
  ٣٤٠: انظر ص  )١(
   ١٥٧:  أنظر ص  )٢(
  ٢٩٣:  أنظر ص  )٣(
  ٦١٣:  أنظر ص  )٤(
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א:אא  :א
  : للكتاب مثان نسخ وصفها كالتايل 

  ٢٠٨١رقم الفيلم    . نسخة مكتبة احلرم املكي  -١
  وخطها نسخ  ) هـ ١١٠١( وهذه النسخة كتبت يف حياة املؤلف وذلك يف رجب سنة 

 ٥  وهو تلميذ املؤلف ) هـ ١١٢٩ت (أمحد بن عبد اهلادي املسوري : اسم الناسخ 
  .  لوحة ١٥٦:  لوحاا عدد

 .  سطراً ١٩ سم وفيها ١٥,٥×٢١,٥: مقاس الصفحة 
  .١٤٤٧رقم    نسخة مكتبة اجلامع الكبري بصنعاء  -٢

  . أمحد بن إمساعيل شرف الدين القرشي : اسم الناسخ 
 ١٠  .  لوحة ٥٧: عدد لوحاا 

 .   سطراً ٤٠وفيها    سم ٢١ × ٣٠: مقاس الصفحة 
  ٢٧٧٤رقم   ) مكتبة حممد نصيف ( زيز نسخة جامعة امللك عبد الع -٣

  . هـ ١١٨٩وهذه النسخة كتبت سنة 
  .  سطراً ٣٤ كل صفحة ١٢١عدد صفحاا 

 ١٥  . ١٥٢٠   رقم   نسخة أخرى مبكتبة اجلامع الكبري بصنعاء  -٤
  . حممد بن إبراهيم القصري النجدي القصيمي : اسم الناسخ 
  . هـ ١٢٩٩ من شهر رمضان ألربع بقني: تاريخ نسخها .  لوحة ١٠٨عدد لوحاا 

  .  سطراً ٢٥ سم وفيها ١٦ × ٢٥مقاس الصحفة 
واهللا أسأل أن مين بأصل نصحح عليه " ويف آخرها . وهي منقولة عن النسخة املكية 

 ٢٠ .الغلط الغالب 
 ٧٧٨٩/٣رقم ) .مكتبة العبيكان ( نسخة جامعة امللك سعود  -٥

  . جامع صنعاء الكبري عبد الرزاق بن أمحد الرقيحي ، إمام : اسم الناسخ 
  .  سطراً ٢٤كل صفحة .  لوحه ١٢٨: عدد لوحاا 

واليت خبط حممد  ) ١٥٢٠رقم ( وهي نسخة منقولة من نسخة اجلامع الكبري بصنعاء 
 ٢٥ مت نسخها لعشر بقني من شهر مجادي األوىل    ٧٧٨٩/٣بن إبراهيم القصري رقمها 

  هـ ١٣٧٨سنة 
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إحدى ) هـ ١٣٨٨ت (  ا لذاري حممد بن حيىي بن علي: نسخة مكتبة  -٦
: فهرس خمطوطات بعض املكتبات اخلاصة باليمن ص [ املكتبات اخلاصة باليمن 

  . هـ ١٣٧٨:  تاريخ نسخها ٤٣: رقمها ] ٣٣١
   ) ١٥٢٠رقم ( وهي مثل سابقتها منقولة من نسخة اجلامع الكبري بصنعاء 

 ٥   ٤٨٢٧٣امبايب ] ١٨١٤[ نسخة املكتبة األزهرية رقمها  -٧
   سطراً ٢٥يف كل ورقة      ٩٨لوحاا عدد 
  ) مل يعلم مؤلفه  ( بو مكت٨٤: هرس املكتبة األزهرية ص ويف ف

  . هـ ١٢٨٠وتاريخ نسخها 
  وقد أوقفها الشيخ حممد بن حممد بن حسني األنبايب مشس الدين 

على طلبة العلم وقفاً صحيحاً شرعياً ال يباع وال ) هـ ١٣١٣-١٢٤٠(  ١٠ 
  . يوهب وال يرهن 

 بتصويرها فجزاه اهللا عين – حفظه اهللا –حامد أبو طالب . د.  تفضل أوقد
  . خري اجلزاء 

  . وهذه النسخة فيها تقدمي وتأخري وسقط واختالط مسائل بأخرى 
 ١٥     Or.3833نسخة مكتبة املتحف الربيطاين رقم  -٨

:  عند قوله ١١٩تنتهي عند املسألة . وهي نسخة ناقصة وخمتلطة بكتاب آخر 
  . مران شائعني أو كان األ

  
وقد جعلت  ) ٣ ، ٢ ، ١( وقد اعتمدت يف التحقيق على الثالث نسخ األوىل 

أصالً ألا كتبت يف عهد املؤلف وقوبلت على األصل الذي خبط ) املكية (األوىل  ٢٠ 
  . ك : يده وكاتبها تلميذ املؤلف وقد رمزت هلا بالرمز 

  ص : ا بالرمز  ورمزت هل١٤٤٧والثانية نسخة اجلامع الكبري رقم   
  ورمزت هلا بالرمز ع ) مكتبة حممد نصيف ( والثالثة نسخة جامعة امللك عبد العزيز 

  . وأعرضت عن بقية النسخ لألسباب املوضحة عند وصف كل نسخة 
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א א :א
  
  
  
  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  
  ٢٥ 

) ك ( الوجه األول من املخطوطة املكية 
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  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  
  ٢٥ 

  ) ك ( اللوحة األوىل من املخطوطة املكية 
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  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  
  ٢٥ 

  )ك ( اللوحة األخرية من املخطوطة املكية 
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  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  
  ٢٥ 

  )ص ( الوجه األول من املخطوطة اليمنية  
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  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  
  ٢٥ 

  )  ص (اللوحة األوىل من املخطوطة اليمنية 
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  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

  
  ٢٥ 

  ) ص ( اللوحة األخرية من املخطوطة اليمنية 
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  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  
  ٢٥ 

  ) ع ( الوجه األول من خمطوطة جامعة امللك عبد العزيز 
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  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  
  ٢٥ 

  ) ع ( اللوحة األوىل من خمطوطة جامعة امللك عبد العزيز 
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  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  
  ٢٥ 

  ) ع ( اللوحة األخرية من خمطوطة جامعة امللك عبد العزيز 
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א א :א
  

  . بيان املختصر لألصفهاين   :   بيــان 
  .حتفة املسؤول للرهوين   :   حتفــه 
 ٥  .التلخيص يف أصول الفقه للجويين   :   التلخيص 

  .الكي الديباج املذهب البن فرحون امل  :   الديبـاج   
  .رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب للسبكي   :   رفــع   
  . سري أعالم النبالء للذهيب   :   السيـر   
  .شذرات الذهب البن العماد   :   الشذرات   
 ١٠  .طبقات الشافعية الكبـرى للسبكي   :   الطبقـات   
  .حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين للرازي   :   احملصـل   
  حتقيق     :     ت  
  طبعة     :     ط  
    



  
  
  
  
  
  
  

  قسم التحقيق 



  
  
  
  
  

  بحـــــــــث 
  

  المبادئ الكالمية
  

 



٩٠  املبادئ الكالمية                                                                   احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى البن

א[ ]א
 ويف  الناصب والذاكر ، وما به اإلرشـاد      واملرشد  .املرشد :لغة الدليل   :قوله -٨

ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل مطلوب خربي ، وقيل إىل            : اإلصطالح  
  ]١/٣٦[                        (*).مارة العلم به ، فتخرج األ

ما حيصل عنه ، فالدليل مبعىن ما من شأنه أنْ  يـدل              )١(الدليل فعيل مبعىن فاعل ، فاملفعول       
كاحملرق للنار ؛ أو مبعين ما حصل عنه املدلول كاحملرق ملا قد أحرق ، واألول جماز والثـاين حقيقـة        

فعلم أنَّ قوله يطلق على الصانع والعالم والعالَم من شـبه            ؛)٢(كما يأيت حتقيقه يف حبث اسم الفاعل      
  .ز خلط احلقيقة باا

 -بفتح الـالم  -  حصل عنه املدلول ،والدليل إذاً هو العالَم         )٣(أنَّ احلقيقة ما  :  والتحقيق  
فإنما ينتقـل    -بكسر الالم    -ألنك مبجرد النظر الصحيح فيه حتصل العلم باملدلول ، وأما العالم            

ك خالق الدليل خيلقـه  ذهنك من كالمه إىل مدلول كالمه وهو وجه دالله العالم فهو بواسطة وكذل 
  . مث ينظر فيه الناظر فهو من حنو االستناد إىل السبب 

ويوضح ما ذكرنا أنَّ  احلاجة إىل الوضع والغرض منه هو حتصيل فائدة هي رسـم صـورة        
 عن اإلشارة احلسية مثال فمهما مل حتصل الفائدة مل يكن االستعمال  )٤(املوضوع له يف ذهنك كالنيابة    

السماء فوقنا ، واألرض حتتنا مل يكن االستعمال        : عت الفائدة الستغناء احملل كقولنا      وضعياً فلو امتن  
   .)٦( عن سيبويه )٥(وضعياً كما ذكره يف شرح التسهيل

                                                           
  ١/١٦١     ،     حتفــه ١/٢٥٢       ،       رفــع ١/٣٣بيــان   (*)

 أي املدلول  )١(
  . واألول حقيقه والثاين جماز : واملصنف عكس ذلك يف األحباث املسددة حيث قال  )٢(
   ساقطة من ع )٣(
 . لها كالبيان لع )٤(

   ٧ ، ١/٥ شرح التسهيل )٥(
والتسهيل هـو   ) هـ  ٦٧٢ت( مجال الدين حممد بن عبد اهللا الطائي اجلياين األندلسي صاحب األلفية املشهورة يف النحو               . التسهيل البن مالك    

تسهيل "  فاختصره ذا الكتاب ، وامسه كامالً        رأى املؤلف أنه حباجة إىل اختصار     ) الفوائد النحوية واملقاصد احملوية     (اختصار لكتاب مطول امسه     
  . مث إن املؤلف شرحه " الفوائد وتكميل املقاصد 

 هومعناها رائحة التفاح بالفارسي   ه  ويب موىل بين احلارث بن كعب ، النحوي البصري ، املشهور بسي           ي أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب الفارس        )٦(
يف النحو ، الذي إذا أطلق الكتاب يف النحـو ال  " الكتاب "  الكبري وغريه ، صنف ش، واللغة عن األخفأخذ النحو عن اخلليل بن أمحد وغريه ،  

  . هـ ١٨٠ تويف سنة . فليستح هيبويس أراد أن يعمل كتاباً كبرياً يف النحو بعد كتاب نم: ينصرف إال إليه ، قال عنه املازين 

     ٨/٣٥١السري      ٣/١٣٣وفيات األعيان    ١١٤/ ١٦معجم األدباء :
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احلجر قد مسع وأبصر ومثله النفي :)٢( للعلم خبالفها كقولك )١(وكذلك لو  امتنعت
إذ ،  النفي ال صحة االستعمال كلم يسمع ومل يبصر وإنْ صححه املناطقه فمرادهم حاصل

، كالمهم على املعاين ال على األلفاظ على أنه من حتريفهم كقوهلم ، الالّ شئ و الال موجود 
  .املكة ومدينة وحنو ذلك وهذا حيث يراد صدق الوصف يف اخلارج : كقول بعض اهلنود 

الرجل خري مـن    الفرس أكرب من احلمار ؛ و     :  أما لو أريد احلكم على املاهية كقولك        
  . ذو )٣(املرأة ؛ واحلجر ال يسمع وال يبصر كان حقيقة ألنه من اسناد االسم مبعىن

كما تتكلم بعـدة    . كذا إذا تكلمت بذلك لغري إفادة املخاطب بل لتمهيد قاعدة مثالً            
  .مقدمات مسلّمة بينك وبني خصمك لتفرع عليها ال لتفيده أحكامها

  . فلتراجع )٤(املسددةوقد أطلنا يف هذا يف األحباث 

  

  

  

                                                           
 أي الفائدة  )١(
  لقولك :  يف ص )٢(
  ملعىن :  يف ص )٣(
  ٣٦٨  : ص)٤(
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מ[ ]א

وجبـت  والبد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه فمن مثَََّ          : قوله -٩
  ] ١/٤٤[                 (*).املقدمتان 

 أن ذلك الزم يف كل استدالل وليس بصحيح بل الالزم مـا حيـصل بـه                 )١( املقام
 أنْ خيطـر بالبـال      )٢( املسري والبعرة تدل على البعري مـن دون        االنتقال فإنّ األثر يدل على    

   . )٣(كلية
 بال واسطة سبب كاملسموع واملُبصر ؛ وغـري         )٤( أن العلم ضروري أولّي    :واحلاصل  

ثباا للزوم  إضروري أي ال يفاجئ مبجرد حصول السبب العادي بل البد من إجالة البصرية و             
 يف املرئي من    )٦(عشرون ضعف   عشرة ؛ ونظريه البصر        :  الدليل واملدلول   كقولك     )٥(بني

بعيد أو يف الغلَس يتبني بالقرب والتنوير حىت يصري كالقريب املضيء  والعلم يف اجلميع خملوق                
خاصة ليس بصحيح ؛ ويتأول للمصنف مبثل ما تؤول          )٧(هللا تعاىل؛ فقصر العلم على صورة       

 كما سيأيت ؛ وإنْ كان حاصل تأويل الشارح لـه       )٨(وللشكل األ كالمه يف لزوم الرجوع إىل ا     
  . إنما هو تقرير الدعوى فقط ، فتأمله هناك ، واستغن عن إعادتنا للتنبيه عليه 

                                                           
  ١/١٦٩       ،         حتفــه ١/٢٥٤        ،        رفــع ١/٣٧بيــان   (*)

 .أي أن املقام يشعر  )١(

  غري :  يف ص )٢(
 . أ ي من دون أن ختطر الواسطة بالبال  )٣(
   ساقطة من ص )٤(
  من بني : يف ص )٥(
  وكذلك النظر :  يف ص )٦(
  ضرورة :  يف ص )٧(
  : األشكال أربعة  )٨(

  . لعامل حادثا:ينتج . العامل متغري ، وكل متغري حادث : ما كان احلد األوسط فيه حمموالً يف الصغرى موضوعاً يف الكربى حنو  :فالشكل األول هو
ال : ينتج . وال شيء من الشجر حبيوان . كل إنسان حيوان : ه حمموالً يف الصغرى والكربى حنو ما كان احلد األوسط في: والشكل الثاين هو 

  . شيء من اإلنسان بشجر 
   عض احليوان ناطقب:وكل إنسان ناطق ينتج.كل إنسان حيوان : والكربى حنوما كان احلد األوسط فيه موضوعاً يف الصغرى: والشكل الثالث هو 
  .كل إنسان حيوان ، وكل ناطق إنسان :  كان احلد األوسط فيه موضوعاً يف الصغرى حمموالً يف الكربى حنو ما: والشكل الرابع هو

  ٤٩: انظر احلدود البهية ص . ولكل شكل شروطه وأنواعه 
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فإنه ال عالقة بني الظن وبني شيء النتفائه مع بقاء          :  قوله يف الشرح     -١٠
  ]١/٤٢[          . وفيه حبث مذكور يف الكالم سببه 

إىل اهللا تعاىل ابتداًء ؛ فالعلم أو الظـن          )١(وهو أنّّ املمكنات مستندات     : عد  قال الس   
   .)٣(خبلق اهللا تعاىل من غري تأثري هلما واجياب)٢(عقيب الدليل واألمارة تكون 

 استعقابه إياه عادة فال يبعد أنْ تستلزم األمارة الظـن         :  ومعىن استلزام الدليل للعلم     
  .  أن اهللا تعاىل ال خيلقه عقيبها)٤(  على عنها بناًءذا املعىن ويتخلف

أنَّ االستعقاب العادي ممتنع التخلف عادة وإنْ جاز عقالً حىت لو وقع كان             : واجلواب  
.   العلم عن الدليل     )٥(من خوارق العادة ؛وختلف الظن عن األمارة ليس كذلك خبالف ختلف          

  . انتهى

 فليس بالزم فـإنَّ     )٦(دم إقدار اهللا تعاىل العبد     وهو صحيح إال إيهامه ابتناءه على ع      
القائلني باإلقدار قائلون خبلق اهللا تعاىل للعلم العادي وإنْ خالف بعضهم يف الكسيب فباعتبـار               

  .آخر غري ما ذكر

                                                           
  مستندة :  يف املطبوعة )١(
   ساقطة من املطبوعة )٢(
 ينفون تأثري األسباب مبؤثراا ، وهذا خمالف ملا جـاء يف الكتـاب              الشاعرة الذين ا مذهبهو  : من غري تأثري هلما وإجياب      :قوله )٣(

فال يصح نفي تأثري هـذه األسـباب        . والسنة من أن املاء ينبت ويطهر واألكل يشبع لكن اإلشباع واالنبات هو خلق اهللا عز وجل                 
 . مبسبباا 

   ساقطة من ص )٤(
   ساقطة من املطبوعة )٥(
  للعبد :  يف ص )٦(
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فهكذا يقولون مل نر غـريه يف كتـب          .اخل...... ختلف الظن    :قولهوأما  

ألنه ليس بني الظن وبني شئ عالقة النتفائه مع         : د هنا   األشاعرة واملعتزلة مجيعاً ومنه قول العض     
 والرعـد والوابـل     )٢(فإنه إذا كان الغيم الرطب والربق     )١(بقاء سببه وال يسع عقلي ذلك       

زحفاً إليك بسرعة حيصل معك الظـن قطعـاً وربمـا           ـالذي بينك وبينه مائة ذراع مثالً من      
ذلك بيتك املتوسط يف بيوت كثرية كلها مبنية مـن          انكشف عدم وصول املطر إىل حيزك ،وك      

العشب قد اشتعلت ناراً غري بيتك وغري جهة واحدة من األربع فإنك تضطر إىل اهلرب جبهـة                 
زل املطر أو غري ذلك من األسباب فيسلم        ـالسالمة قد قهرك ظنك ؛ وقد تسكن الرياح أو ين         

  .بيتك 

ها الظن فهو حيصلُ عند مساويها ؛ وكل عاقل         فكل صورة حصل عن   :  وعلَى اجلملة   
 تطبيقهم بسبب انتقال ذهين من أمـارة        )٣(راجع نفسه ال ينكر ذلك والذي أظنه أنَّ موجب        

  .  فهو بعيد عن هذا اجلمهور )٤(الظن إىل الظن ومع ذلك
املطابقة  أنَّ الدليل يلزم عنه العلم؛ والعلم يلزمه مطابقة املعلوم وال جيوز عدم              :وحتقيقه  
  . إذ حقيقته ذلك 

واألمارة يلزم عنها الظن كلزوم العلم سواء ومها عاديان ال يفترقان لكن لـيس مـن                
وال جيوز حـصول العلـم  وال        . الزم الظن املطابقة فلهذا قد حيصل الظن وال حيصل املظنون           

س أحد األمرين باآلخر    حيصل املعلوم وهذا االفتراق غري ذلك االتفاق ، فكأنه اتفق للنظار التبا           
وسـيعيد  .  وغريمها   )٥(وقد حبثت عن هذا جهدي مدة طويلة يف كالم الرازي وأيب احلسني           . 

                                                           
  من ص  ساقطة )١(
   ساقطة من ص )٢(
  سبب :  يف ص )٣(
  هذا :  يف ص )٤(
أبو احلسني حممد بن علي بن الطيب البصري ، املتكلم شيخ املعتزلة يف عصره واملنتصر هلم ، درس على القاضي عبـد اجلبـار                         )٥(

رح األصول اخلمسة تـويف سـنة   وغريه حىت كان رأساً يف علم الكالم واالعتزال ، صنف املعتمد يف أصول الفقه وتصفح األدلة وش                
  . هـ ببغداد ٤٣٦

  ١١٨:  ،     طبقات املعتزله ١٧/٥٨٧،   السري    ٤/٢٧١وفيات األعيان :
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ابن احلاجب هذا البحث والشارح فليكن منك على ذكر لعلّ اهللا سبحانه ييسر لك حتقيـق                
   . وغريه )١( فيما أخرجه مسلمالصواب فاخلري كله بيديه كما قال الصادق املصدوق 

اخل  فهو كـالم     ... ستعقاب العادي ممتنع التخلف عادة       أن اال  :وأما قولُ السعد    
 عن إماطة فضل القناع ؛ وقد حققنـاه يف          )٢(متداول بني النظار وقد أورثهم التطبيق االقناع      

  . العلَم الشامخ مبا مل أعلم أين سبقت إىل حتريره وإنْ كان صاحب الغايات قد حام حوله 

 ال  )٤( يف املاضي على أمـر     )٣(أنا جند علماً ابتدائياً بأنّ األمر الدائر         :هوحاصلُ
طلوع الشمس  : يتخلف يف املستقبل ما مل يعرض له أمر مل يكن ويسمى بالعلم العادي ومثاله               

ودليل كمال ذلك الدوران حصول هذا العلم االبتدائي ؛ ودليل نقصانه عدمه ووزانه             . غداً  
  .التواتر سواء 

  
  
  
  
  

  

                                                           
علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ذكر فيه دعاء االسـتفتاح وفيـه              مسلم من حديث    اإلمام  أخرجه   هذه مجلة من حديث طويل       )١(
  أخرجه مسلم يف صالة املسافرين وقصرها ، باب الدعاء يف صالة الليـل             " ك والشر ليس إليك     لبيك وسعديك واخلري كله يف يدي     "

  ). ٧٧١(وقيامه 
  .االقتناع :  أي  (2)

   ساقطة من ص (3)
  ساقطة من ع . على أمر :  قوله (4)
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מ[ (*)]א

وأصح احلدود صفة توجب متييزاً ال حيتمل النقيض فيـدخل          :  قوله   -١١
مور واعترض بـاأل  إدراك احلواس كاألشعري ، وإال زيد يف األمور املعنوية          

  ]١/٥٢[        . فإا تستلزم جواز النقيض عقالً العادية 
نقيضني والعلم يتعلق به على مـا       اعلم أنَّ الشيء يف نفسه ال بد من كونه على أحد ال             

يفتهما وأما العامل فال طريق له إىل املعلوم إالّ العلـم  ظهو عليه يف ذاته فالعلم تابع للمعلوم يف و 
الشيء على  حال منقطعاً أو دائماً كيف يعقل أنه حيتمـل            )١(] به  [ فإذا وجد علماً يكون     

  . النقيض ذا االعتبار فال ورود ملا ذكر
عص فيتبعه العلم      نوإذا تبعـه  ، م املمكن يف نفسه جيوز  عليه التنقل يف النقيضني مبخص

 ألنه ال انفكاك للعلم عما يف نفس        )٢( حيتمل النقيض  همل يصح فيه حينئذ؛ أيضاً أن يقال متعلق       
 أحد  النقيضني فال يأيت عليه زمان يقـال       )٣(]على  [ األمر ؛ وما يف نفس األمر ال يكون إال          

:  )٤(فيه هو حيتمل النقيضني بل ال حيتمل ويقبل إال أحدمها ونظريه حل األخـتني ال يقـال                
  . حيتمل حلَّهما يف آن البته إنما يتعاقب حلُّهما فهذا اإليراد تشغيب ال يليق باحملققني 

   .)٥(ونظريه قوهلم اخلرب حيتمل الصدق والكذب
 لكنهـا شـاعت     )٦(ذكره الرضي  كيف حيتمل الكذب وإنما وضع للصدق ؟  وقد          

أنَّ اخلرب يـصح أنْ     : العبارة على غري حتقيق وأظن أصلها ما يقال يف الفرق بني اخلرب واإلنشاء            

                                                           
  ١/١٨٣     ،      حتفـــه ١/٢٦٥       ،       رفــع ١/٤٦بيــان   (*)

   زيادة من ص )١(
  بل ال يتحمل النقيض : يف ع زيادة  )٢(
  . زيادة من ص وع )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
وضع اخلـرب  : إم ذكروا احتمال اخلرب للصدق والكذب يف ما قابل اإلنشاء فما وجه هذا االعتراض من الشارح ؟، ومل يقولوا     )٥(

 .  وبني احتمال اللفظ للمعاين حيتمل الصدق والكذب ، وفرق بني وضع اللغة: للصدق والكذب ، وإمنا قالوا 
اشتهر بشارح الكافية ، قال السيوطي      .  رضي الدين حممد بن احلسن جنم األئمة االستراباذي ، حنوي ، صريف ، متكلم ، منطقي                  )٦(

 مؤلفاتـه  شرح الكافية البن احلاجب الشرح الذي مل يؤلف عليها بل واليف غالب كتب النحو مثله مجعاً وحتقيقاً وحسن تعليل ، ومن                  
  . هـ٦٨٦تويف سنة . واين لتهذيب املنطق والكالم دكذلك ، شرح الشافية البن احلاجب يف التصريف ، حاشية على شرح اجلالل ال

  ٩/١٨٣معجم املؤلفني             ، ٥/٣٩٥شذرات الذهب            ، ٢٤٨بغية الوعاه :
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يقال ملورده صدقت أو كذبت ويوصف هو بالصدق والكذب خبالف االنشاء فغـري العبـارة      
ول يف معارك اجلدال اليت     أقوام إىل حيتمل الصدق والكذب وشاعت العبارة حىت أوردها الفح         

  . يدفع اخلصيم فيها بكل حجر ومدر 

     دقه اهللا وكل           :-وناهيك به -قال الرازيالنبوة مبنية على قولنا هذا ص

قطعوا يف الصغرى مع إنها خرب حيتمل الصدق         )١(فاملعتزلة قد   . من صدقه اهللا فهو   صادق        
إنْ مل يصح على مذهبنا يف نفـي احلُـسن          والكذب ومل يضرهم ذلك ، فنقطع حنن بالكربى و        

والقبح العقليني وال يضرنا ذلك فيها ؛ أيضا ذكره يف اية العقول فانظر عدم التحقيق إذا قام                 
سوقه كيف ينفق فيه الصرييف زيوفه ، فكن على حذر إنْ كنت صادقاً يف نـصح نفـسك ؛                   

 )٣( قول ابن عريب  .فعه باللتيا واليت   د )٢(ونقيض جتويزهم النقيض يف آن نقيضه حىت احتاجوا إىل        
فجعل لزوم املمكن ألحد    .  املمكن يستحيل خروجه عن العدم لوجوب اإلمكان له          )٤(] أنَّ [

النقيضني واجباً فأخرجه عن اإلمكان إىل االستحالة فجمع له بني اإلمكان واالستحالة لينحصر             
 وال ختفـى    )٥(كما هو قـول الدهريـه     بزعمه املوجود يف الواجب فيكون العامل هو اهللا تعاىل          

وهؤالء أوردوا عليه اجتماع النقيضني إذ ال       . مغالطته هذه على أبلد اخللق إال من قُلب قلبه          
معىن حلمل كالمهم على أنَّ مرادهم حيتمل أن يزول أحد النقيـضني يف اآلن األول ويعقبـه                 

ل أنْ يكون هذا املعلوم إمكانه ممكنا إذ         هذا شأن املمكن وال يقول عاقل حيتم       ذاآلخر يف الثاين إ   
  . حيتمل أنَّ املمكن ممكن وال معىن له مع التقييد بوقت كونه معلوماً :  مبرتلة قولك وهو لغ

                                                           
   ساقطة من ص )١(
  يف :  يف ص )٢(
قدوة القائلني  ،  األمام األكرب عند الصوفية     ،  علي بن حممد بن أمحد الطائي احلامتي حمي الدين ابن عريب الدمشقي الصويف               حممد بن    )٣(

،  الفتوحات املكية ، كان ذكياً كثري العلـم          ه ورحل إىل بغداد ومكة حيث ألف كتاب       هـ٥٦٠ولد باألندلس عام    ،  بوحدة الوجود   
: عتقادات ، وكان عز الدين ابن عبد السالم يقول عنه            املذهب يف العبادات باطين النظر يف اال       ي عنه أنه كان ظاهري    دقال ابن مس  

فإن كان ال كفر فيه فما يف       " الفصوص   " هتواليفه كتاب  ومن أردأ :  كذاب يقول بقدم العامل وال حيرم فرجاً ، وقال الذهيب            وءشيخ س 
هــ  ٦٣٨مات سـنة    "  التدبريات اإلهلية   " و  " فصوص احلكم   " و" ية  كات امل الفتوح" ليفه كثرية أشهرها كتاب     آوت! الدنيا كفر   

  . وللشيخ املقبلي كالم طويل يف الرد على ابن عريب وأتباعه القائلني بوحدة الوجود أنظره يف اية كتابه العلم الشامخ 

   ٢/١٦٠العقد الثمني      ، ٤/١٧٣الوايف بالوفيات         ،٢٣/٤٨السري  :
 . زيادة من ص و ع  )٤(
  . فرقة من املالحدة ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وأنكروا الشرائع وقالوا ببقاء الدهر وأن املادة ال تفىن : الدهرية   )٥(

  ٢/٢٣٥امللل والنحل 
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لنفسه ال أنه   مل يلزم منه حمال     ومعىن التجويز العقلي أنه لو قدر       : فقوله   -١٢
  ]١/٥٢ [                  (*).حمتمل 

قيض وقت العلم بنقيضه قلنا بل يلزم أعظم احملال اجتمـاع           إنْ أراد لو قُدر وجود الن       
لو قُدر  : النقيضني وإنْ أراد على عدم فرض العلم فال معىن له ونظريه ما قال بعض املتكلمني                

وجود ما علم اهللا أنه ال يوجد فقيل يتبع التقدير تقدير أنه علم وجوده ، واعترض بأنه خالف                  
  . الفرض 

نْ يستلزم فرض احملال محاال وليس بشيء كما نبينه وإنْ كان اجلمهور              ال بأس أ  :وقيل
  . عليه 

 )٢( فال يستحق جواباً بنعم وال بال وهذا عندي        )١(]صحيح  [ السؤال غري   :وقيل  

لـو فـرض أنَّ     : زلة قولك   ـهو التحقيق َألنَّ اجتماع النقيضني وحنوه ال ميكن تعقله فهو مبن          
يصح اجتماعهما حينئذ وهو لغو من الكالم عند التحقيق ال يفيد شيئاً            النقيضني غري نقيضني أ   

زلة هل جيتمع غري النقيضني مثالً فيصري الكالم أجنبياً عن النقيضني فليتأمل فإنَّ قول              ـألنه مبن 
.  لعدم التحقيق كما بيناه      )٣(السؤال غري صحيح هو احلق وإنْ استرذله أقوام فهو        : من قال   
  . ادي سبحانه واهللا اهل

                                                           
  ١/١٨٣    ،     حتفــه ١/٢٧١       ،     رفــع ١/٤٩بيــان   (*)

  الصحيح :  يف ك )١(
  اقطة من ص س)٢(
   ساقطة من ص )٣(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بحـــــــث 
  الترجيــــــــــح
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 )١( ال ميتنـع أنْ ال     ةفإنَّ االعتقاد عن تقليد أو شـبه      : قوله يف الشرح   -١٣
  ] ١/٦٢[بل حيصل اعتقاد نقيضه     حيصل فيه اجلزم الذي اتفق ال ملوجب 

 العلم فهـو ظـن       حصول اجلزم ال عن دليل ممنوع إنْ أريد به العلم وإنْ مل يرد  به                
 نـوع   )٢ ( ]به[ فهذا االعتقاد الذي ليس بعلم وال ظن إنْ أريد          والظن خصوصية الرجحان    

وإنْ أريد غري ذلك فـال      ،  قوي من الظن فال بد من فاصل ألنَّ القوة والضعف غري منضبطة             
رجحان مطلقاً أو رجحـان خـاص        به يعقل ؛ واجلزم القطع وهو من خواص العلم فإنْ أريد         

  .  مشكل فكما فصله كذلك ؛ فهذا التقسيم

وقول ابن احلاجب والشارح يف الفرق بينهما ال حيتمل النقيض بوجه يف العلم وعند 
الذاكر يف االعتقاد ال يصلح فصالً ألنَّ املراد عند الذاكر فقط فيهما ؛ وأما يف نفس األمر 

 )٣(فكلٌّ من األقسام ال حيتمل النقيض فهذا الفصل تعلق باأللفاظ بال معىن ؛ شبيه كسب
 وهو )٦( عن اجلويين)٥( والذي اختاره اإلمام الرازي وحكاه يف أوائل تفسريه)٤(عرياألش

  . اصطالح املعتزلة أنَّ االعتقاد يعم العلم والظن وهو اصطالح معقول 

                                                           
   ساقطة من ص)١(
   زيادة من ص و ع )٢(
  بكسب :  يف ص )٣(
طفـرة  : ثالثة أشياء ال حقيقة هلـا       :يقصد املؤلف أنه أمر مشكل أو أنه ال حقيقة له كما قيل يف كسب  األشعري ألنه قيل فيه                     )٤(

أن أفعال العباد االختيارية واقعة بقدرة اهللا تعاىل وحدها : ه النظام ، وأحوال أيب هاشم ، وكسب األشعري ، وكسب األشعري حقيقت  
، وليس لقدرم تأثري فيها ، بل اهللا سبحانه أجرى عادته بأن يوجد يف العبد قدرة واختياراً ، فإذا مل يكن هناك مانع أوجد فيه فعلـه                           

  . باً للعبد املقدور مقارناً هلما ، فيكون الفعل خملوقاً هللا إبداعاً وإحداثاً ، ومكسو
، ومن أجـل    . مقارنته لقدرته وإرادته من غري أن يكون هناك منه تأثري أو مدخل يف وجوده سوى كونه حمالً له                   : واملراد بكسبه إياه    

  . فيهم قدرة العبد شاوا اجلربية نذلك شنع عليهم املعتزلة ألم ب
  ٣/١٣٢٨شاعرة قف ابن تيمية من األ ، مو٣١٤: ، العلم الشامخ ص ٨/١٢٨جمموع الفتاوي البن تيمية 

  ٢/٢٢٠ح الغيب ي مفات)٥(
هـ مسي إمام احلرمني    ٤١٨  أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين إمام احلرمني ، من كبار فقهاء الشافعية ولد عام                     )٦(

الربهـان والورقـات يف أصـول الفقـه          : ألنه مكث بني مكة واملدينة أربع سنوات يدرس العلم ويفيت ، له مصنفات كثرية أمهها              
  هـ  ٤٧٨قه ، وتويف عامف يف ال"والنهاية"يف أصول الدين " والشامل " " واإلرشاد "

  ١/٢٧٣الفتح املبني    ٥/١٦٥الطبقات    ١٨/٤٦٨السري :
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فهو مشكل أيضا ألنَّ العلم والظن ملوجب وهو خلق         اتفق ال ملوجب    : وأما قوله   
 أو بـه     [)٢( أو بواسطة سبب حصل عنـده      )١(اهللا سبحانه إما بال واسطة كالعلم الفطري      

  . على اخلالف وال يصح أصال  )٣(]

 له هذا االعتقـاد مل      )٤( ألنه قول حبدوث حادث بال حمدث فإنه يقال         اتفق :قوله  

 وهذا وإنْ   )٥(يكن مث كان فال بد له من حمدث وإال لزم سد بابِ إثبات الصانع كما ال خيفى                
ل واملنقول ، ألنه قول بتخصيص بال خمـصص ، وهـو مركـز              كان يهدم مجيع قواعد املعقو    

 مـن   اًاملعقول وعليه ابتىن املنقول ، وقد وافق عليه طوائف الكفار فضالً عن امللَّتني إال شذوذ              
 إنس يف مذهبه وهو أنَّ نظـام العـامل   )٧(  فللشارح)٦(املسفسطة كما بيناه يف العلم الشامخ    

 ألنه ال جيوز وضع العني يف موضعها ألجل النظر ؛ واليـد يف              )٨(وعجائب املصنوعات اتفاقية  
موضعها ألجل البطش ؛ والرجل يف موضعها ألجل املشي ؛ ومثرة الشجرة يف أعالها ألجـل                
تناوهلا وعرقها يف أعماق التراب جلر غذائها وحنو ذلك مما ر العقول واألبـصار ألنَّ ذلـك                 

؛ فهذه العجائب اتفاقية فلهذا استأنس الشارح وألقم يده         تعليل وهو حمال عليه تعاىل بزعمهم       
 ينفعه عند اهللا ومل يبال باخلزي بني العـاملني نـسأل اهللا           )٩(فم األفعى لظنه أنّ عند سلفه درياقاً      

لذي قـدمناه إال أنـه هنـاك         اإلنتقال الذهين ا   )١٠(له حامالً على هذا إال     العافية ؛ وال أرى   
ارة إىل متعلق الظن وهنا إىل منع الظن ألجل ختلف متعلقه فجعل التخلف              من األم  )١١(]انتقل[

 ه اتفاقيعن األمارة فما بقى إالّ أن للظن .  

                                                           
 .أي الضروري : العلم الفطري  (1)
 عنه : يف ص  (2)
 . زيادة من ص و ع  (3)
  فيقال : يف ص (4)
   ساقطة من ص(5)
  ١٩٨:  العلم الشامخ ص (6)
  فاليه :  يف ص (7)
إن :  ولكن يقولون – والعياذ باهللا -فإم ال يقولون بأن الكون حصل اتفاقاً       . هذا فيه حتامل أو عدم فهم ملذهب األشاعرة  (8)

 .فيه شيء وال يكون فعله سبحانه ناتج عن تأثري شيء فيهواهللا سبحانه ال يؤثر .اهللا سبحانه خلق اخللق ال لعله،ألن العلة موجبة ملعلول
 ١٠/٣٢لسان العرب . الدرياق لغة يف الترياق وهو ما يستعمل لدفع السم من األدوية واملعاجني ويقال درياق بالدال أيضاً   )٩(
   ساقطة يف ص )١٠(
   زيادة من ع )١١(
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 الدليل واألمارة لالنتقال املذكور ختبطـوا يف        )١(واملعتزلة بعد املوافقة على الفرق بني     
: باختياره ؛ وقال غـريه       حىت زعم بعضهم أنّ العبد يفعله        )٢(]األمارة  [ حصول الظن عن    

 أنَّ بعض الظن جهل فال جيوز أنْ خيلقـه          )٣(وهو كالم باطل كله ولكن احلامل هلم      .غري ذلك   
  . اهللا تعاىل 

 عقيب األمارة مث على توهم التخلف       )٤(وأما غري املعتزلة وأي مانع أنْ خيلقه اهللا تعاىل        
  . ال مانع أيضاً   واهللا أعلم 

ة أنْ يذم الظانّ ظنا غري مطابق مطلقاً وهو ال يذم  على بعض الظـن                وكان يلزم املعتزل  
قدام فليس بقبيح بأصله وإنما يعرض له كما يعرض لسائر أنواع احلسن ؛ ولذا جاز طلبه واإل               

عليه مطلقاً ووقع للمعصوم كثرياً فال ميتنع خلقه عقيب األمارة ويلزمهم أيضاً أنْ يقبح خلـق                
 )٦( ألنه يتسبب عنها القبيح وال يقول ذلك مؤمن سـيما  )٥(الظّن عندهااألمارة اليت حيصل  
  .على قاعدة احلكمة 

  

  

                                                           
  ساقطة من ص .  الفرق بني (1)
  .والصواب ما أثبتناه . ماذا : ويف ص و ع عن إال ماذا ، :  يف ك (2)
   ساقطة من ع (3)
   ساقطة من ص (4)
 . وأما املعتزلة فيقولون ا ال عندها . ألن حصول الظن عند وجود اإلمارة هو قول األشاعرة ) ا ( لعله أراد  (5)
  ال سيما :  يف ع (6)
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מ[ א (*)]מ

  ]١/٦٢[    . ويسمى تصديقاً وعلماً وعلم بنسبة :  قوله -١٤

  ]١/٦٤[        .  حبصوهلا )١(أي: قال الشارح 

 حبصول ثبوت النـسبة      صريح يف أن التصديق هو العلم      )٢( هذا الكالم  : قال السعد   
. ووقوعها وال يفهم من احلكم سوى هذا فإنه الذي حيصل بعد إقامة الربهان وزوال الـشك                 

  .إنتهى 

  .وكأنه يريد بالثبوت ما يشمل النفي إذ قد يكون احلكم العلم بنفي النسبة

 الـشارح إىل العلـم      )٣( فقد جعل املصنف التصديق العلم بالنسبة فارتقى به        :أقول  
وهلا وارتقى به السعد إىل العلم حبصول حصوهلا كما ترى ؛وال شك أنا إذا تصورنا زيـداً                 حبص

والقيام ونسبة القيام إليه وجدنا بني تلك النسبة وبني االنتفاء أو الثبوت نسبة أخرى يعرض هلا                
لك ؛ وهلم   الثبوت واالنتفاء  أيضاً ، مث بني هذه النسبة األخرى وبني ثبوا أوانتفائها نسبة كذ              

جراً ، وال يقطع ذلك عنا إال حيث نضطر إىل كون ذلك احلصول ضـرورياً يف أي درجاتـه                   
وهو ما يقال ال بد من انتهاء االستدالل إىل الضرورة ؛ مث إنَّ سعد الدين كثري العناية يف حتقيق                   

 مـن حـصول   التصديق يف كتابه هذا ويف سائر كتبه أنه اإلذعان والقبول أي ملا أدركه العقل   
  .النسبة أو ال حصوهلا 

فإذاً اإلذعان والقبول وهو الطمأنينة وعدم اإلباء أمر زائد على جمـرد تعلـق العلـم              
 وطلبها إبراهيم عليـه الـصالة       )٤()الصدق طُمأنينة والكذب ريبه    (باحلصول كما قال    

                                                           
  ١/١٩٠   حتفــه        ،  ١/٢٨٣        ،         رفــع ١/٥٥ بيــان  (*)

   ساقطة من ص )١(
   ساقطة من ص و ع )٢(
   ساقطة من ص )٣(
      والترمذي يف صـفة القيامـة       ١/٢٠٠ وهو جزء من حديث رواه احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أخرجه اإلمام أمحد يف املسند                  )٤(
      البيهقـي يف الـسنن الكـربى     هن طريق وم) ١١٧٨(سند  هذا حديث حسن صحيح ، وأبو داود الطيالسي يف امل         : وقال  ) ٢٥١٨(
، ) ٢٧١١(ومن طريقه الطـرباين  ) ٤٩٨٤( ، وأخرجه كذلك عبد الرازق يف املصنف ١/٧٠ وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان       ٥/٣٣٥



١٠٣  املبادئ الكالمية                                                                   احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى البن

  قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلـيب     )١(] له [ والسالم بعد حصولِ اإلميان  
وهي يف نفسها تتزايد وطلب الزيادة مقصود غري حمدود غري أنه مصرح أعىن الـسعد أنَّ                 )٢(

احلكم والتصديق نفس اإلدراك مع اإلذعان والقبول وذا ينفصل عنده إميان املؤمن من إميان              
لقد علمت ما أنـزل      )٣(  ستيقنتها أنفسهم وجحدوا ا وا  الكافر العامل كما قال تعاىل      

على القراءة بفتح تاء علمت وغـري ذلـك          )٤( هؤالء إال رب السماوات واألرض بصائر     
لكنه يرد عليه أنَّ العلم إذا تعلق باملعلوم كان حصول اإلذعان والقبول            . وكعلم إبليس وغريه    

       ذا الوجه صحعي     وعدم األباِء قهرِياً ال اختيارياً وواملكابرة علـى    )٥(]اجلحد  [  لنا أنْ ند 
منكر العلم البديهي ؛ وكذلك على منكر الكسيب بعد حتصيله كما ادعاه موسى عليه الصالة               
والسالم على فرعون يف اآلية السابقة إذ ما ادعاه عليه الصالة والسالم كسيب ال ضـروري                

 اآلية املذكورة ال بعدم اإلذعان القلـيب        يف )٦(] باجلحد  [ ولذا قابل اهللا سبحانه االستيقان      
وكل إنسان جيد من نفسه أنَّ سكون النفس واإلذعان القليب والتسليم ليس باختيـاره بعـد                

بالفرق بني املؤمن والكافر العـامل       )٧(إدراك املعلوم ضرورياً كان أو كسبياً فعلى هذا املطالبة          
   .حباهلا إذ كل قلب أدرك املدلول قد أذعن قهراً 

فمن جعل اإلميان جمرد التصديق فال حميص له عن هذا األشكال ، ومن جعل األعمال               
فمن شرطه التلفظ بالشهادتني فبهما يكمل اإلميان وحيصل االنفـصال          . داخلة فال يرد عليه     

املذكور وما زاد من األعمال فزيادات كمال ؛ ومن مل يشترط يكمل عنده اإلميان بالعزم على                
  .يف اجلملة وجيعل وجوب الشهادتني تكليفاً مستقالً كاهلجرة وحنوها مقتضى اإلميان 

                                                                                                                                                                          
، صحيح  :  وقال الذهيب    ٢/١٣واحلاكم يف املستدرك    ) ٢١٤٠(والطحاوي يف مشكل اآلثار     ) ٢٧٠٨(وأخرجه كذلك الطرباين    =

والشهاب يف  ) ٦٧٦٢(  وأبو يعلى يف املسند      ٨/٢٦٤ وقال الذهيب سنده قوي ، وأخرجه كذلك أبو نعيم يف احللية             ٤/٩٩وكذلك  
) ١٧٢٧، ١٧٢٣( ه كذلك أمحد شاكر يف شرحه للمسند      ،وقد صحح  )٧٢٢(  اإلحسان   –،وابن حبان يف صحيحه     )٢٧٥(املسند  

   ) .٢/٣٠٩ (ي ذوصحيح سنن الترم) ١٢(واأللباين يف إرواء الغليل 
   زيادة من ص وع )١(
   ٢٦٠:  سورة البقرة آية )٢(
   ١٤:  سورة النمل آية )٣(
  .وقرأ الكسائي بضم تا علمت وقرأ الباقون بفتحها  . ١٠٢ سورة اإلسراء آية )٤(
  احلجة :  يف ك و ع )٥(
  باحلجة :  يف ك )٦(
  املطابقة :  يف ص )٧(
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عالم عن قواطع االسالم بنحو ما ذكرنا        يف كتابه اإل   )١(ميتوقد أجاب ابن حجر اهلي    
 ملذهب الشافعي أنَّ اإلميان مركب من التصديق والعمـل فيلـزم            )٢(على استشكال الرازي  

  .  فهو نفيس جداً )٣(وع املركب من انتفاء بعض أجزائه فليحقّق هذا البحثانتفاء ام

  
 
 
 

                                                           
مي نسبه إىل حملـة أيب      تواهلي،  مي املكي الشافعي الصويف احملدث الفقيه       ت أبو العباس أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهلي            )١(
والده وهو صغري ، جد يف طلب العلم وأخذ عـن كبـار             هـ تويف   ٩٠٩ اليت ولد فيها سنة      – قرية من أقليم الغربية مبصر       –م  تاهلي

هـ فبقي ا يؤلف ويفـيت      ٩٤٠ مبكة وذلك بعد أن حج سنة        رالعلماء يف عصره كالقاضي زكريا األنصاري الطبالوي واللقاين جاو        
  . هـ ٩٧٤سنة ويدرس إىل أن مات 

 شرح املنهاج ، الفتاوى احلديثة ، الفتاوى الفقهية وحاشية على           مؤلفاته تربو على الثمانني منها األعالم بقواطع اإلسالم ؛ حتفة احملتاج          
  . مناسك النووي وغريها 

   ١/١٠٩البدر الطالع         ،   ٢٨٧، النور السافر    ٨/٣٧٠شذرات الذهب :
فكيف يكون جمموعاً من  . الرازي يرى أن اإلميان ال يتفاوت وال يتبعض ، واستشكل أن الشافعي يرى أن اإلميان تصديق وعمل            )٢(

 ٣٤٩:  احملصل ص   .هذين ؟ فلو ختلى بعض العمل لسقط اإلميان كله ألنه ال يتبعض 
  : قال ابن حجر اهليتمي جميباً على هذا اإلشكال  )٣(

ميان يزيد بزيـادة    إن اإل : إن الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه يقول        : قد يسر اهللا تعاىل حله مبا هو جلي وهو أن يقال يف جوابه              : وأقول  
األعمال ، وينقص بنقصها ، فإن أريد اإلميان الكامل كانت األعمال داخلة يف مسماه ولزم انتفاؤه بانتفائها أو انتفاء بعضها ، وصدق           

 جاء يف احلديث حينئذ على الفاسق أنه ليس مبؤمن ذا االعتبار ، وإن أريد اإلميان املتكفل بالنجاة من النار املشار إليه بقوله تعاىل كما
فاألعمال ليست داخلة يف مسماه ، إذ هو التصديق بالقلب مع النطق باللسان بشرطه              ) أخرجوا من يف قلبه مثقال حبة من اإلميان         ( 

شكال على نوع من املغالطة وزيـادة       فال يلزم من انتفائها انتفاؤه ، ويصدق على الفاسق أنه مؤمن من أهل اجلنة ، فعلم أن مبىن اإل                  
أعىن التـصديق بالقلـب     . ام ، وأن الشافعي رضي اهللا تعاىل عنه مل يقل بأن اإلميان بسائر أنواعه عبارة عن جمموع األمور الثالثة                  اإل

  . والنطق باللسان والعمل باجلوارح 
  .  ٣٥:  اإلعالم بقواطع اإلسالم ص 
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أنا ملّا علمنا أنَّ العلم مبجرده ليس إمياناً تاما علمنا أنه ال بد مـن ضـم                  :فاحلاصل  
ضميمه ؛وأول األعمال احلركات القلبية وال يكفي عدم الرد إذ يصدق من الغافل واملتوقـف               

ى العلم عن اجلري على مقتض.  

  . )١(] به [فإذاً الضميمة هي التزام مقتضى العلم أي الذي ينبغي للمتصف 

  . فإنْ أريد بالقبول واإلذعان وحنومها أمر نفسي  فليس بشئ كما ذكرنا 

  .وإنْ أريد التزام مقتضى العلم كما ذكرنا لزم أنَّ اإلميان مركَّب من العلم وااللتزام

  . العمل  وأقلّ ما يلتئم اِألميان منهما فااللتزام أول درجات

مثّ سائر األعمال على قول السلف ومن وافقهم زيادة إميان وكمال فال يرد لزوم كفر               
تارك بعض العمل أو مرتكب الكبرية مثالً ؛ واملعتزلة مل خترج الفاسق عن اإلميان مثالً تفريعـاً                 

ـ    ـ وإنما أخرجوه إىل املن    )٢(إذاً لَلَزِم الكفر ومل يقولوا به     ،  على ما ذكر     زلتني ـزلة بـني املن
  . يف حملها  )٣(]مذكورة[ بشبهة ركيكة معروفة

                                                           
  ساقطة من ك  )١(
ال إميان   " -  -فر الفاسق ولكنهم مل حيكموا بقتله ، ألم ظنوا أنه إذا انتفى اسم اإلميان عنه كما يف قوله                   بل قال املعتزلة بك    )٢(

وغري ذلك من اآلثار ظنوا أنه إذا انتفى االسم انتفت مجيع أجزائه ، فلم جيعلوا " ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن      " " ملن ال أمانة له     
 . وهذه هي الشبهه الركيكه اليت أشار إليها املصنف . معه شيئاً من اإلميان 

   زيادة من ص )٣(
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  بحــــــــــــــث 
  مبادئ اللغة 
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  ]ادئ الّلغة  ـــــــمب[ 
  ]١/١١٥[   (*):ومن لطف اهللا إحداث املوضوعات اللغوية :  قوله -١٥

فإنه ملا علم حاجة الناس إىل تعريف بعضهم بعضاً ما يف أنفسهم من             : قال العضد     
أمر معاشهم للمعامالت واملشاركات وأمر معادهم إلفادة املعرفة واألحكام أقدرهم على           

 ٥  . طيعه على وجه يدل على ما يف النفس بسهولة الصوت وتق

  أنظر هذا التصريح بالغرضية وتنبه لذلك يف كل هذا الكتـاب مـن              : أقول
جتـده يف كـل     .  ] ١/٤[ اخل  .... وبعد فإنَّ من عنايات اهللا بالعباد       : قوله يف أوله  

 يف مباحـث     ال سـيما   )١()مكره أخاك ال بطـل    (مطلب مصرحاً بذلك مضطراً إىل التصريح       
 يف كـل موضـع      )٢(القياس ؛ وكذلك كل مصنف سواه يف أي فن واحلمل على الم العاقبة            
اتفق الناس يف هـذه     : سفسطة وال ميكن ذلك إال يف النادر ؛ أال تراه يف هذا املوضع لو قال                 ١٠ 

                                                           
  ١/٢٨٤         ،        حتفــه ١/٣٤٩      ،      رفــع ١/١٤٩ بيــان   (*)

) مكره أخوك ال بطل   ( إمنا أنا حممول على القتال ولست بشجاع واملثل ورد ذه الصيغة            : املثل أليب جشر خال بيهس ، ومعناه         )١(
أن يف  : وتوجيهـه   ) مكره أخاك ال بطل     ( ل يف ا لصيغة اليت أوردها املؤلف        يف غالب كتب األمثال وهذا ال إشكال فيه وإمنا اإلشكا         

أب وأخ ثالث لغات ، أشهرها األعراب باألحرف الثالثة ، والثانية أن تكون باأللف مطلقاً ، والثالثة أن حتذف منها األحرف الثالثة                      
  وهذا نادر فعلى هذا يكون إعراب أخ باحلركات املقدرة على رواية 

  .قد بلغا يف اد غايتاها    باها وأبا أباها     إن أ

 ، حاشية ١/٤٥ شرح التسهيل ٢/٣٤٧  ، املستقصى١٩٨، ٢/١٧٤رة األمثال  ، مجه٢/٣١٨ ، ١/١٥٣جممع األمثال :
   ١/٣٢ الدرر اللوامع ١/١٠٦الصبان 

وليس يف القسمه عاملة للنصب خالفـاً       . لجزم ، وغري عاملة     عاملة للجر ، وعاملة ل    : الالم املفردة ثالثة أقسام     : بن هشام   اقال   )٢(
  .للكوفيني ، ألنه عند البصريني الالم الداخله على املضارع ينتصب الفعل بعدها بـ أن املضمره أو بـ كي املصدرية 

  . ولالم اجلارة اثنان وعشرون معىن 
] ٨:سورة القـصص آيـة    ) [ آل فرعون ليكون هلم عدواً وحزناً        فالتقطه( الصريوره ، وتسمى الم العاقبة والم املآل حنو         : أحدها  

وأنكر البصريون ومن تابعهم الم العاقبة وعدو الالم يف اآلية الم كي اليت معناها التعليل ولكن عن طريق ااز دون احلقيقـة قـال                        .
 سواء بسواء ، ولكن معىن التعليل فيهـا         جئتك لتكر مين  : هي الم كي اليت معناها التعليل كقولك        ) ليكون  ( الالم يف   : الزخمشري  

وارد على طريق ااز دون احلقيقة ، ألنه مل يكن داعيهم إىل االلتقاط أن يكون هلم عدواً وحزناً ولكن احملبة والتبين غري أن ذلك ملـا                          
تيجة ايء ، والتأدب الذي هو      كان نتيجة التقاطهم له ومثرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل ألجله وهو اإلكرام الذي هو ن                

  . ضربته ليتأدب : مثرة الضرب يف قولك 
  . أن هذه الالم حكمها حكم االسد حيث استعريت ملا يشبه التعليل ، كما يستعار األسد ملن يشبه األسد : وحتريره 

 ١٥٨  ،٣/١٥٧الكشاف     ٢/٦٧الدرر اللوامع    ، ٩/٥٣٠خزانه األدب   ، ١/٤٢٠مغين اللبيب :
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 ال   يف خلقه وإمنا خلقها عبثـاً حبتـاً        )٢( ا ومل يقصد ربك ذلك       )١(]ينتفعوا  [ أن   املوضوعات
ألمر البتة إذ لو خلقها للنعمة على اخللق لكان مستكمالً بذلك ، لكان ذلك القول أجنبياً عن                 

   املقام مناقضاً ألول  الكالم

وإنما نبهناك على ذلك مع أنَّ البحث فيه نار على شاهق شهادة على ما سندعي 
م الدينية والدنيوية وال عليهم يف حبث التحسني والتقبيح أنهم موافقون يف مجيع تصرفا ٥ 

 اجلدال وعند تذكارها  يف بعض احملال فإما أنْ )٣(خيالفون يف حال من األحوال إال يف معركة
حتملهم على املناقضة وال يبالون لومة الئم ؛ أو على أنَّ حقيقتهم نفي التعليل وإنما سائر 

وثالثتها غري ، ون يف ذلك املوضع تصرفام لعب ؛ أو على أم يقولون بالتعليل وإمنا يكابر
حممودة ؛ أو أن هلم عذراً ؛ فهذا الفرس وامليدان واألحياء واألموات قد مألت كتبهم البسيطة 

 ١٠  .واهللا لن يقدر على ذلك أبداً . 

  . وقد علمت لوازم ذلك وسيأيت حتقيقه إنْ شاء اهللا تعاىل 

أن كل لفظ   : ذا وكذا   كمعىن قولنا املوضوعات اللغوية     : قوله  يف الشرح    -١٦
  ]١/١١٧[            : وضع ملعىن كذا وكذا 

  . يريد أنه تعريف لفظي  :قال السعد   

 ١٥  . يقال ليس املفسر أجلى من املفسر لتساوي لفظ وضع  واملوضوعات 

                                                           
  انتفعوا :  يف ك و ع (1)

  ذلك ربك :  يف ص و ع )٢(
  معرفة :  يف ص (3)
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א[  (*)]מ

  ]١/١١٧[        : واحدة املفرد اللفظ بكلمة :  قوله -١٧

  . لفظي )١(يفإنه تعر :قال فيه السعد أيضاً   

  :  إنْ أريد الكلمة النحوية يقال 

 ٥  ؟  )٢(كيف يتمشى ذلك البن احلاجب وقد عرف الكلمة باملفرد يف الكافية 

  ]١/١١٧[              :فنحو بعلبك :  قوله -١٨

  . يشكل بأنه اسم ، وكل اسم كلمة ، وكل كلمة مفرد   :)٣(قال السعد  

فعلى هذا جياب به    .  الكلمة غري املفرد ذا املعىن       )٥(يف تعريف  املأخوذ   )٤(وأجاب بأنَّ املفرد  
  . عن اإلشكال الذي قبله لكنه الشيء فإنه ليس مبقابل التثنية واجلمع ،وال مبقابل املضاف وشبهه 

                                                           
  ١/٢٩١         ،        حتفــه ١/٣٥١      ،      رفــع ١/١٥١ بيــان   (*)

 تفسري : يف املطبوعة  )١(
  ١/٢١الكافية شرح  )٢(
   ساقطة من ص )٣(
   ساقطة من ع )٤(
  حتقيق :  يف ص )٥(
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منها لفظية بأن ينتقل الذهن من اللفظ       : الداللة الوضعية   :  قوله يف الشرح   -١٩
ين فيفهم منـه    ءدة لكن رمبا تضمن املعىن الواحد جز      إىل املعىن ابتداًء وهي واح    

ين ءاجلزفالداللة على الكل التغاير الداللة على       ن وهو بعينه فهم الكل ،       ءااجلز
مغايرة بالذات بل باإلضافة واالعتبار ، وهي بالنسبة إىل كمال معناها تـسمى             

ـ              ذهن مـن   مطابقة وإىل جزئه تضمناً ، ومنها غري لفظية بل عقلية بأن ينتقل ال ٥ 

  ]١/١٢١ [اللفظ إىل معناه ، ومن معناه إىل معىن آخر ، وهذا يسمى التزاماً 

اتفق هنا العضد وشروحه وشارحه على هذه الدعوى ومل يذكروا مـا وراء ذلـك مث                

 أنَّ   أنها أمر حمقق ال ينبغي أنْ خيتلف فيه واملشهور يف املسألة ،            )١(جعلوا برهان الدعوى إيهام   
  غري العلم بالوضـع ؛       )٢(أي ينتقل الذهن من اللفظ إىل املعىن بال واسطة        ية  لفظ :املطابقة  

لواسطة االنتقال من معىن اللفظ إىل أمرٍ غري املـدلول الوضـعي وهـو     عقلية   :وااللتزامية   ١٠ 

  .املدلول االلتزامي وهذا متفق عليه 

 )٣(ليس مبكْثُورٍ فمختلف فيها والقول بأنها عقلية إنْ مل يكن كاثر ف          : وأما التضمنيه   
  . لوقوع االنتقال كما  يف االلتزامية 

وأما دعوى الثالثة فمردود بأنه إنما وضع اللفظ للمركب املتفق عليه وال دليل هلـم               
على وضعه للجزء ؛ مث إنه ال مالزمة بينه وبني فهم الكلِّ وفهم اجلزء فضالً عن االحتاد الذي                   ١٥ 

ملركب ويفهم معناه وال خيطر اجلزء بالبال وهل يلتزم أحد أنه           زعموه  ؛  أال تراه يطلق لفظ ا        
   . )٤(مىت أطلق لفظ القرآن والفرقان فهم اموع وكل سورة سورة وآية آية وحنو ذلك

  

                                                           
   ع  ساقطة من ص و)١(
  بال لفظ واسطة :  يف ك )٢(

 ، واألصفهاين يف ١/١٢٤ ، والصفي اهلندي يف اية الوصول ١/١/٢٩٩ وممن قال بأن داللة التضمن عقلية الرازي يف احملصول  (3)

   . ٤٤:  ، مناهج األصوليني يف طرق دالالت األلفاظ ص ٢/٤٣ البحر احمليط :א . ٢/٧حملصول االكاشف عن 
  من ص  ساقطة (4)
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  .يف معناها بل يف لفظها )١(]داللة  [ ألا ليست: قوله يف الشرح -٢٠
] ١/١٢٤[   

 وال  هذا اللفظ أعين املدلول هنـا معـين        قصد و  يقال املراد باملعىن ما عنِي باللّفظ أي        
نسبة له إىل اللفظ الدال إال من تلك اجلهة؛ وأما إيهامهم أنَّ الدال واملدلول متحـدان فهـو                  

لكن متاثل املعبر به واملعبر عنه بأنْ كانـا         . شعر ، وكالم    : مناقضة ظاهرة وإنما هو مثل قولنا        ٥ 

؛ والظاهر أنه ال حامل على هذا الكالم الذي ال يسعه عقل            معاً من قبيل احلروف واألصوات      
 فقـالوا أراد    )٢(إال أنهم ملّا دعت الضرورة إليه يف تستري كالم األشعري أنَّ االسم هو املسمى             

هذه الصورة اخلاصة ال أنه يريد أنَّ من قال نار أحرقت فمه فجروا على ذلك يف غـري حمـل                    
  .اً للتلبيسالضرورة صيانة له وتتميم

، مث إلزام االشتراك يف كل لفـظ  وهـو            )٣( أنه وضع علمي     :وأما قول السعد     ١٠ 

خالف االتفاق مث التخلص بقوله كان شرط االتفاق الوضع قصداً واملدلول مغاير للفظ فشئ              
  . ال يؤبه له أجلأه إليه دعوى الوضع بغري دليل 

                                                           
  . زيادة من املطبوعة  (1)
  . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  وهذا هو قول كثري من أهل السنة  (2)

أيب بكر عبد العزيز وأيب القاسم الطربي والاللكائي وأيب حممـد           : االسم هو ا ملسمى كثري من املنتسبني إىل السنة مثل           : الذين قالوا   
  . غريهم ، وهو أحد قويل أصحاب أيب ا حلسن األشعري اختاره أبو بكر بن فورك وغريه و" شرح السنة " البغوي صاحب 

  . وهو املشهور عن أيب احلسن أن األمساء ثالثة أقسام : والقول الثاين 
  . تارة يكون االسم هو املسمى ، كاسم املوجود   
  .وتارة يكون غري املسمى كاسم اخلالق   
  . سم العليم والقدير وتارة ال يكون هو وال غريه كا  

إن االسم هو املسمى مل يريدوا بذلك أن اللفظ املؤلف من احلروف هو نفس الشخص املسمى به فإن هذا                   :       وهؤالء الذين قالوا    
  . احترق لسانه " نار " لو كان االسم هو املسمى لكان من قال : ال يقوله عاقل ، وهلذا يقال 

   . ٢٢٩ / ٨    ، شرح املواقف  ٢/٦٨ البحر احمليط     ،١٨٨ ، ٦/١٨٧جمموع الفتاوى 
  على علم :  يف ص )٣(

أنه وضع علمي ، لكن مثل هذا الوضع ال يوجب االشتراك وإال لكان مجيـع               : والتحقيق  : ومتام العبارة عند السعد هي      
  . ]  ١/١٢٣ [.األلفاظ مشتركة وال قائل به 
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دأ ؛ فاملراد حكاية قولـه كمـا حتكـى          زيد قائم ؛ زيد مبت    : وأما حنو قولك ملن قال      
املهمالت ،كما تقول مسعت كادث مادث وديررمع ،  وكما تقول يف األصوات حني حتكـي                

  . أصوات الطيور وسائر احليوانات واحلجارة واألسلحة وليس ذلك بوضع 

وأنـه هـل     أنه فرع تفسري الداللة    )١(]فيه  [ والتحقيق  : قوله يف الشرح     -٢١
ه مهما مسع اللفظ مع العلم بالوضع فهم املعىن ، أم ال ؟ بل يكفي الفهم يف  يشترط فيها أن   ٥ 

  ]١/١٢٢[                   .اجلملة 

مما ال حيصى املتسبب عن الشيء إنما يكون بـشرط متـام            )٢(يقال يف هذه ونظائرها       
ائمـا ؛   يف اجلملة فقد فهم منه مطلقاً واستحق االسم د        )٣(املقتضي وارتفاع املانع فما فهم منه       

شئ حبسب الوقوع فما حنن فيه كل داللة حكم هلا بأنها داللة فهـي ال               )٤(بل لو مل يفهم منه      
أال ترى أنَّ أحكام املخلوقات تدل على       . خترج عن ذلك حبسب العوارض الواقعة يف اخلارج          ١٠ 

فيه مـثالً مـن    نظر  يعلم اخلالق وإنْ مل ينظر فيها أحد أو مل خيلق الناظر ؛ والداللة إنما هي ملا                 
  أحوال العامل اليت توصل إىل املطلوب 

وحنو ذلك ؛ هذا حيث يراد املاهية ؛ وأما إذا كان املراد صدق الوصف يف اخلارج فقد مضى                  
  .حتقيق ذلك ولعله يخيل إليك أنَّ هذا أجنيب عن كالم الشارح وليس كذلك 

  ١٥ 

  

  

                                                           
   زيادة من ع واملطبوعة )١(
   ص منألة إىل هنا ساقط  من أول املس)٢(
  عنه :  يف ص )٣(
   ساقطة من ص )٤(
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  ] ترك ــــــث المشـــــبح[  
  ]١/١٢٨[            (*)واقع على األصح املشترك :  قوله -٢٢

إذا حتقق املشترك فال بد ملستعمله أنْ يتبين له املراد منه بقرينة تبني أنَّ املراد هذا فقط                 
 أو أن ذلك    - وهم اجلمهور    -عند من يجيز محله على املعنيني أو هذا فيمتنع ذاك عند غريه             

رينة املبينة فهذا أيضاً شأن احلقيقة وااز مـع         ليس مبراد فيتعين  هذا ، فإذا كان ال بد من الق           
وجود القرينة وأما مع عدم القرينة فيبقى املشترك جممالً يتعذر فهم املراد منه ؛ فما أقل فائدة                 

ملستعمله حال إيهامه يف املعنيـين وهـو        )١(املشترك على هذا يف املقصود من الوضع اللهم إال          
  . قول شاذ يف حال نادر 

شترك إنما  وامل؛ ااز حيتاج إىل قرينة صارفة عن احلقيقة مث إىل عالقة ااز             :ل  وقد يقا 
از وأقرب تناوالً للمعىن املراد وليس      ،  حيتاج إىل قرينة معينة وكان أرفق وأسهل من احلقيقة          

  .هذا بتفاوت يعتد به مث إنه إدارة على الفوائد وسنبين بطالنه 
والواضع حني أراد اختصار اللفظ      . )٣( إنما هذه خدمة للواقع    )٢(ل وأمثل منه أنْ يقا   

  .مشتركاً وحقيقة وجمازاً: وكثرة املعىن جعل ذلك فنوناً 
  .  فتحت لفظ اجلون معنيان ، وحتت لفظ أسد كذلك 

هذا ، وأما ثبوت املشترك يف أصل الوضع فليس لنا قـاطع وال ظـن يف ذلـك إذ                    
و حمتمل للحقيقة وااز ، واملتبادر حيتمل الوضعية والعرفية العامة ،           االستعمال هو طريقنا وه   

  .وإذا تتبعت االستعمال مل تكد جتد موضعاً خالياً عن العالقة 
وإذا حققت ما ذكر علمت أنّ القطع بوقوع مشترك ال طريق إليه لعموم التجويز يف               

مام اللغوي إنْ صرح بذلك مل      كل مستعمل والطريق منحصر يف االستقراء للمستعمالت ؛ واال        
 أخرب عن رأيه وظنه الذي استفاده من االستقراء غافالً          )٤(يكن حجة ألنه مل يرو عن الواضع بل       

  .عن الدقيقة اليت ذكرنا 

                                                           
  ١/٣٠٤         ،        حتفــه ١/٣٥٧      ،      رفــع ١/١٦٣بيــان  (*)

  إن :  يف ص )١(
   ساقطة من ص )٢(
 الواضع : لعلها  )٣(
  إمنا :  يف ص )٤(
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 ينكر  )٤(أنّ الباقالين  )٣( عن شيخه ابن تيميه      )٢( البن القيم  )١(مث رأيت يف اهلدي النبوي    
 رأساً وما يدعى فيه االشتراك فهو عنده        )٥(كتبه إحالة االشتراك    قال الذي ذكره يف     . املشترك  

  . انتهي . من قبيل املتواطئ 

وللمترادف شئ من هذا املشرب ألنه يلحظ يف كل من تلك االمساء ما مل يلحـظ يف                 
  .اآلخر بشهادة التتبع

  

                                                           
  ٥/٦٠٦ زاد املعاد )١(
مسـع  : الزرعي مشس الدين ابن قيم اجلوزية الفقيه األصويل املفسر ، قال عنه ابن كـثري                 أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب           )٢(

احلديث واشتغل بالعلم وبرع يف علوم متعددة ال سيما علم التفسري واحلديث واألصلني أخذ العلم من شيوخ كثريين من أشـهرهم                     
 عنه أنه هو الذي هذب كتبه ونشر علمه ، مؤلفاته كثرية منها             شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد أخذ عنه كثرياً حىت قال احلافظ ابن حجر            

  " الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة " و " أعالم املوقعني عن رب العاملني " و " زاد املعاد يف هدي خري العباد " 

   .٤/٢١منة  الكاررد ، ال٢/٤٤٧ة  ل طبقات احلنابل ذي١٤/٢٠٢البداية والنهاية :
)٣(                 هد احملدث الفقيـه  ت أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية احلراين الدمشقي ، اإلمام ا

 مناضالً عنها ، فعاداه خصومه من أهـل         نهاألصويل املفسر ، كان واسع العلم يف الفنون العقلية والنقلية ، قواالً للحق ، ملتزماً بالس               
األهواء وجرت عليه حمن كثرية منها أنه سجن يف مصر ويف دمشق فلم يثنه ذلك عن قول احلق الذي يعتقده ، مصنفاته كثرية                 البدع و 

يف علوم الشريعة وغالبها يف االعتقاد والرد على أهل األهواء ، وقد مجع الشيخ عبد الرمحن بن قاسم العاصمي رمحه اهللا كثرياً مـن                        
 تعارض العقل مع النقل ، ومنهاج السنة        ء جملداً ، ومن مصنفاته در     ٣٧ اجلامع الذي مساه الفتاوى طبع يف        مؤلفاته وفتاويه يف الكتاب   

   هـ ٧٢٨تويف رمحه اهللا مسجوناً يف قلعة دمشق سنة . النبوية ، واجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح 

   ١/١٥٤ الكامنة  ، الدرر٢/٣٨٧ ، ذيل طبقات احلنابلة ٧/١٥الوايف بالوفيات :
 أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر الباقالين القاضي املالكي األصويل املتكلم انتهت إليه رئاسة املالكية يف عصره ، ومـن                        )٤(

  هـ ٤٠٣، تويف عام " التخليص " اختصره إمام احلرمني يف كتابه " التقريب واإلرشاد يف ترتيب طرق االجتهاد " تآليفه 

     ٢/٢٢٨الديباج    ١٧/١٩٠السري   ٣/٤٠٠وفيات األعيان : 
  املشترك :  يف ص )٥(
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      بامساء     )١(من املتناهي متناه وأسند فال نسلم أنَّ املتركب: قوله-٢٣
  ]١/١٢٨[                   (*)العدد

هذا واضح البطالن وكأنهم إمنا سكتوا عنه على مذهب اجلدل ألنَّ الكتاب يف علـم                 
االصول واجلدل ومن صنيعهم جتويز املنع فيما مل يكن ضرورياً ؛ والتسامح يف الـسند أيـضاً                  

لفائدة إذ لو بطل مل  يضره       ألنه ال يطالب املانع بدليل فإذا تربع به فال يكلف تصحيحه لعدم ا            
 مـن مهملـها     )٢(وقد تعرض املتوغلون يف فنون اللغة لضروب االبنية وحـصروا احلاصـل           

 يف كتـاب    )٥( شيئاً من ذلك منها عن اخلليل      )٤( يف املزهر  )٣(ومستعملها ؛ وقد ذكر السيوطي    
بـع مـن الثنـائي      بنية كالم العرب املستعمل واملهمل على مراتبها األر       أالعني أنَّ مبلغ عدد     

والثالثي والرباعي واخلماسي من غري تكرير اثىن عشر ألف ألف وثالث مئه ألـف ومخـسه                
 تسعة عـشر ألفـاً      )٦(الثنائي سبع مئة وستة ومخسون والثالثي     . آالف وأربع مئة واثين عشر      

 ألفاً وأربع مئة ؛ واخلماسي      )٧(وست مئة ومخسون ؛ والرباعي أربع مئة ألف وإحدى وتسعون         
  . حد عشر ألف ألف وسبع مئة ألف وثالثة وتسعون ألفاً وست مئة أ

  . مث فصلوا املهمل واملستعمل وغري ذلك من سائر األنواع 
  . وأما بطالن السند فألن امساء األعداد إنما تتكرر والتكرير ليس بتركيب 

  
  ] ازـــــــة والمجـــالحقيق [ 

                                                           
  واستدل :  يف ص )١ (

  ١/٣٠٧ حتفــه        ،         ١/٣٦٠ رفــع      ،      ١/١٦٧  بيــان  (*)
   ساقطة من ع )٢(
ل الدين األسيوطي كان إماماً بارعـاً ذا قـدم           أبو الفضل عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن حممد بن سابق الدين اخلضريي جال               )٣(

راسخة يف علوم شىت ، فكان مفسراً حمدثاً فقيهاً حنوياً بالغياً لغوياً وما من علم من هذه العلوم إال وله فيه التصانيف الكـثرية حـىت                          
الكوكب الـساطع يف  " و " واعد الفقه يف ق" االشباه والنظائر " " االتقان يف علوم القرآن "زادت تآليفه على مخسمائة مؤلف ، منها       

  . هـ ٩١١مث شرحها تويف سنة " نظم مجع اجلوامع 

   ٣/٦٥الفتح املبني  ،  ٨/٥١ ، شذرات الذهب ١/٣٣٥حسن احملاضرة :
  ١/٧٤ املزهر )٤(
 ورعاً قانعاً متواضعاً كبري الشان ، أخذ رمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري ، قال الذهيب كان رأساً يف لسان العرب ديناًال أبو عبد )٥(

  هـ ١٧٠يف اللغة وكتاب العروض وكتاب اجلمل ، تويف سنة " العني " عنه سيبوية النحو ، وهو مؤسس علم العروض ، وله كتاب 

  ٧/٤٢٩ ، السري ١١/٧٧ ، معجم األدباء ٤٧طبقات النحويني واللغويني  :
  والثاين :  يف ك (6)
   من ص هساقط. وست مئة : واجلملة بعدها إىل قوله .  سبعون : يف ص (7)
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  ]١/١٣٨[      (*).أول يف وضع  احلقيقة اللفظ املستعمل:  قوله -٢٤

 إنْ أريد الشخصي خرج النوعي  برمته مع أنه منه حقيقة            :استشكله السعد بأنه      
  .وهو كل ما يدل باهليئة ؛ وإنْ أريد أعم من ذلك دخل ااز 

 يف قصر العام لكنه قد قام ذه احلوالة هنا يف           )١(مثّ أحال يف جوابه على شرحه للتنقيح      
 ٥  . وإنما يكون اختراعاً : ل هذه املسألة عند قوله أذيا

 الواضع بنفسه لشخص ويعلم بالنقل ، أو النوع ويعلـم           ه ما عين  :فقال ما معناه    
بالوضع عند إطالقه ؛    )٢(] وهو املراد    [باالستقراء كرفع الفاعل ونصب املفعول فهو احلقيقة        

صارفة عن احلقيقة فهو املراد بااز وال يتناولـه         وما عينه الواضع بإزاء املعىن مبعونة القرائن ال       
  . الوضع إذا أطلق

                                                           
  ١/٣٢١ حتفــه        ،         ١/٣٧٢ رفــع      ،      ١/١٨٣  بيــان  (*)

   ١/٤٣شرح التلويح  )١(
مـتعني  وهي أن الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ يكون بكيفية كـذا فهـو   : فائدة جليلة : قال السعد  

للداللة بنفسه على معىن خمصوص يفهم منه بواسطة تعينه له مثل احلكم بأن كل اسم آخره ألف أو ياء مفتوحة مـا قبلـها ونـون                          
مكسورة فهو لفردين من مدلول ما أحلق بآخره هذه العالمة ، وكل اسم غري إىل حنو رجال ومسلمني ومسلمات فهو جلمـع مـن                        

ومثل هذا مـن بـاب احلقيقـة مبرتلـة          .  بالالم فهو جلميع تلك املسميات ، إىل غري ذلك           مسميات ذلك االسم ، وكل مجع عرف      
املوضوعات الشخصية بأعياا بل أكثر احلقائق من هذا القبيل كاملثىن واموع واملصغر واملنسوب وعامـة األفعـال واملـشتقات                   

لقبيل وقد يكون بثبوت قاعدة دالة على أن كل لفظ معني للداللة            واملركبات باجلملة كل ما يكون داللته على املعىن باهليئة من هذا ا           
بنفسه على معىن فهو عند القرينة املانعة عن إرادة ذلك املعىن متعني ملا يتعلق بذلك املعىن تعلقاً خمصوصاً ودال عليه مبعىن أنه يفهم منه                        

ز استعمال اللفظ يف املعىن اازي لكانت داللته عليه وفهمه          بواسطة القرينة ال بواسطة هذا التعيني حىت لو مل يثبت من ا لواضع جوا             
منه عند قيام القرينة حباهلا ومثله جماز لتجاوزه املعىن األصلي فالوضع عند اإلطالق يراد به تعيني اللفظ للداللة على معىن بنفسه سواء                      

ة على التعيني وهو املراد بالوضع املأخوذ يف تعريف احلقيقـة  كان ذلك التعيني بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيني أو يدرج يف القاعدة الدال      
وااز ويشمل الوضع الشخصي والقسم األول من النوعي فلفظ األسود يف مثل قولنا ركبت األسود من حيث قصد به الـشجعان                     

ه موضوع للكل فإذا أخـرج      مستعمل يف غري ما وضع له ومن حيث قصد به العموم مستعمل فيما وضع له فليتدبر وأما الثاين فال ن                   
منه البعض بقي مستعمالً يف الباقي وهو غري املوضوع له فيكون جمازاً من حيث االقتصار على البعض إال أنه يتناول الباقي كما كـان     

من هـذه   يتناوله قبل التخصيص ومل يتغري التناول وإمنا طرأ عدم إرادة البعض وهو ال يوجب تغري صفة التناول للباقي فيكون حقيقة                     
  . احليثية 

   زيادة من ص و ع )٢(



 ١١٧   املبادئ اللغوية                                                                     جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 كالمه فكأنه جعل الوضع للحقائق حقيقة وللمجاز جمازاً فإنْ كان نقـالً             )١(هذا معىن 
ملصطلحهم توقف على صحة النقل وإال فكون أحد الوضعني مشروطاً دون اآلخـر ال يغيـر                

، أو  يف وضع أول    :  قوله    يلزم أن ال حيتاج إىل     وكاناسم الوضع وال عدوى يف اإلسالم ؛        
  . ما يف معناه يف عبارام اليت يذكروا إلخراج ااز ، وهم مطبقون على ذلك 

  ٥ 

  

  

  

                                                           
   ساقطة من ص )١(
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  ]١/١٤٣[        (*).يف اآلحاد على األصح  وال يشترط النقل:  قوله -٢٥
مث إنَّ كل نوع    . عشرين  ال بد من العالقة بال شك مث إا قد بلغت أنواعها إىل مخس و               

يتنوع إىل أنواع كثرية وقليلة حبسب االستقراء ورمبا يتنوع النوع األسـفل أيـضاً والعـربة                
أسد للشجاع من رجل ، وذئـب وغريمهـا يف عالقـة            : باالستقراء مث االشخاص مثل قولنا      

 ٥  .املشاة ؛ وقولنا يتيم وعبد للبالغ والعتيق وحنومها يف سائر العالقات 

ل    وما الغيث ال جيب أنْ ينقل هـذا ولكـن مطلـق             )١(ثّل حمل اخلالف يف املطوينعبر 
السبب ، فعلى هذا ما كان أمراً كلياً ال ينبغي أنْ خيتلف فيه ألنه إمنا علم باالستقراء فكيـف                   
يقال ال يشترط نقله وهل يقال ال يشترط نقل كلية رفع الفاعل املعلومة باالستقراء وهل ذلك                

 مناقضة وحينئذ تعين حمل اخلالف يف ما مثلنا به للشخص وأنه املـراد باآلحـاد إذ ذاك ال                   إال
 ١٠ مثالً  )٢(حيتاج إىل نقل فإنْ مساه  مسم  نوعاً باعتبار أنَّ حتته هذا اليتيم وذاك وهذا اخلمر وذاك                 

 )٣(ياً غري أنـه   مث قال اخلالف يف النوع اليف الشخص إذ ال يعقل اخلالف فيه كان اختالفاً لفظ              
يبقى عليه دخول النوع األعلَى كاملشاة مثالً والكون عليه فيما مضى من املثالني املـذكورين               
وكذلك سائر العالقات املرتقية إىل مخس وعشرين فكلها نوع أعلى وجنس هذا النوع كـل               

 القيود  لفظ موضوع غري حقيقي بينه وبني معىن حقيقي مناسبة وحتت هذا النوع أنواع حبسب             
وهي الفصول فيلزم املذكور دخول هذه األنواع يف مسمى اآلحاد حيث محل اآلحـاد علـى                 ١٥ 

مطلق النوع وكفى قرينة على  أم أرادوا باآلحاد النوع احلقيقي ما ذكره من أنـه اليـراد                  
 )٤(بذلك الشخص احلقيقي إذ اشتراط النقل فيه بل وذكر عدم االشتراط لغو ؛ فإنْ قيل مـا                  

 إنمـا   )٥(نع أنْ يريدوا مطلق النوع على فرض أنَّ الكلية علمت بغري االستقراء قلنا أنهـم              املا
 مثّ  )٦(تكلموا على الواقعات وأما الفرضيات فال ضري يف لزوم ما يترتب عليها بناًء على الغرض              
 ٢٠  . هم تارة يقولون اآلحاد وتارة يقولون األشخاص وقد تتبعناهم يف التسمية واألمر سهل  

                                                           
  ١/٣٢٩ حتفــه        ،         ١/٣٧٥ رفــع      ،      ١/١٨٨  بيــان  (*)

  ٣٥٥: ص : املطول  )١(
  ساقطة من ص ،  وهذا اخلمر وذاك )٢(
   يف ص إال )٣(
  ن ص م ساقطة )٤(
  إنه :  يف ك )٥(
   من ع ساقطة،  بناًء على الغرض )٦(
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]א:[

بصحة النفي كقولك للبليد ليس حبمار : يعرف ااز بوجوه : قالوا : قوله-٢٦
عكس احلقيقة المتناع ليس بإنسان وهو دور ، وبأن يتبادر غريه لوال القرينة ، 

فإن أجيب بأنه يتبادر غري معني لزم أن يكون . عكس احلقيقة ، وأورد املشترك 
أورد السخي والفاضل لغري اهللا ، و وبعدم اطِّراده وال عكس  جمازاًاملعني ٥ 

  ]١/١٤٥ [            (*).والقارورة للزجاجة 
املشهور بينهم إطِّراد احلقائق دون ااز ؛ وقد استثىن مجهور من املتكلمني امساء الباري   

 بغري ذلك أيضاً  كالسخي تعاىل فلم يطِّردوا احلقائق فيها ؛ ومل أَر هلم دليالً يعتمد ، وقد نقض
  . والقارورة 

 ١٠  . ومثرة ذلك قليلة .  الغالب فيهما )١(ومن ااز ما يطرد ، فحينئذ إما أن يريدوا

 يكون باعتبار أمرٍ كلي والبد من ذلك        )٢( وهو أنَّ الوضع فيهما إمنا     :مث هاهنا حبث    
سمى بالشخصي ، وااز    وإنْ اختلف نظر الواضع باعتبار غري ذلك ككون احلقائق للمعىن امل          

فما صـدق   .  بإزاء كلي يف اجلملة      )٣(املسمى بالنوعي وغري ذلك ، فقد اشترك الوضع يف أنه         
 املقتضى فال يتخلف إال ملانع فيهما ، ولكنه رمبا تغمـض االعتبـارات              )٤(عليه ذلك فهو متام   

فإذا امتنعوا من اإلطـالق      )٥(املعتربة يف املقام فيظن بعضها ملغى فيصري ما عداه بعض املقتضي           ١٥ 

  .يف موضع آخر قيل مل يطرد ؛  ويف التحقيق إنما هو عدم متام املقتضي 
فإذا ثبت ما قلنا من أنَّ الوضع بإزاء أمر كلي والشك يف ذلك              : )٦(وعلى اجلملة 

  ملانع أو عدم متام املقتضي وذلك أنّ ذلك الكلي ملتئم من عدة أمور مل تكمل               )٧(مل يتخلف إال    
اسأل القرية  والفرق بني احلقيقة وااز فيما ذكر ومثاله        

 دون اسأل البساط ليس شـأن       )٨(

                                                           
  ١/٣٣٣ حتفــه        ،         ١/٣٧٨ رفــع      ،      ١/١٩٤  بيــان(*)

  يريد :  يف ص )١(
  إما :  يف ص )٢(
  بأنه :  يف ص )٣(
  تام :  يف ع )٤(
  بعض املقتضي ، ساقط من ص : فال يتخلف إىل قوله :  من قوله )٥(
   ساقطة من ص )٦(
  ال :  يف ع )٧(
  ٨٢:  سورة يوسف آية )٨(
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يصح احلال من املضاف إليـه إذا صـح         : القرية مع أهلها كشأن البساط ؛ كما قال النحاة          
  . وضعه موضع املضاف وحنو ذلك 

  .وعلى اجلملة فلكل كلمة مع صاحبتها مقام 
    هه قد يمِ  و                بقي علينا أنعو كن  و ذر  عموضوع فال يستعمل كبعض تصاريف د رج

بئس  وغريمها وقد يقل استعمال موضوع كالوحشيات فيكون ما ذكر شبه عـدم االطـراد                 ٥ 

 شبه املانع من حنو ثقل مع وجود ما يستغين به عنه مـن حقيقـة أو جمـاز                   )١(وليس به ولكن  
 فليتأمل وقد ظهر لك من جمموعه عدم الفرق بني          )٣( وهذا كالم وجيز     )٢(كالنفس مع اجلرِشى  
حبسب الواقع يف احلقيقة أكثـر       )٥( أنْ يدعى الفرق بأنَّ االطِّراد        )٤(إال احلقيقة وااز اللّهم    

 األكثرية واملكثورية أنْ ينتهي إىل حد يصري ما هـي فيـه             )٦(منه يف ااز وحينئذ فال بد لذلك      
ظاهر يف احلقيقة االطِّراد لغلبة وقوعه وعكسه يف ااز وإذا استقرأت           ظاهراً يف ذلك فيكون ال     ١٠ 

أمكنت الدعوى يف جانب احلقيقة ال يف جانب ااز لكن هذا الفرق ال جيدي نفعاً يف الغرض                 
اللفظ قبل االستعمال ليس حبقيقـة وال       : من وضع هذه املسألة وهو ظاهر وسيأيت عند قوله          

  . وجمموعهما كبحث واحد  ما يعاضد هذا البحث جماز

  

  ١٥ 

                                                           
  بل :  يف ص )١(
)٢(٦/٢٧٢لسان العرب     . النفس : ي ى على مثال فعلَّ اجلرش   
  موجز :  يف ص و ع )٣(
   ساقطة من ص )٤(
  باالطراد :  يف ص و ع )٥(
  لتلك :  يف ع )٦(
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  ]١/١٥٣[    (*).اللفظ قبل االستعمال ليس حبقيقة وال جماز :  قوله -٢٧

مث احتجوا على ذلك بعدم صدق واحدة من حقيقتهما عليه وقد صرحوا أنَّ احلقيقـة               
 ثبت مبعـىن    )٢( ]أي إذا [  من حق    )١(حبسب حدهم املذكور اصطالحية ال لغوية إذ هي فعيلة          

احلد املخترع  :  أو مفعول وبكوا اصطالحية توجه هلم االحتجاج املذكور وإال لقيل هلم             فاعل
 ٥ احلد وإال كـان دوراً وال       )٣(يراد به اإلملام باملعىن املتعقل احملقق فال يتوقف حتققه وتعقله على          

  .أدري ما احلامل هلم على إخراج املوضوع غري املستعمل
ن ذلك اشتراط نقل اآلحاد يف احلقـائق إذ ال يفـرق بـني              هذا وال خيفاك أنه يلزم م     

املستعمل وغريه إال بالنقل وهلذا مسوا ما كان موضوعاً بالنوع ومل يسمع مهجـوراً كـبعض                
تصرفات   دع   و  ذر      وغريمها ألنَّ الكلِّية دلت على الوضـع ومل يـسمع اسـتعمال                          

 ١٠  . اجلزئي

 الوضع ولذا ملا هجر بعض جزئيـات        )٤( لتحقيق  إنما اشتراط االستعمال   :فإنْ قيل   
أو . االستعمال متام املقتضى وإنما هجرت ملانع        ألن   )٥(الوضع النوعي مل جيوزوا استعماهلا اآلنَّ     

  . نقول مل يتحقق الوضع جلواز قيد مل يكن يف املهجور كما مضى يف السخي 

هم هذا ؛ وليت شـعري       حاصل هذا البد من حتقق الوضع وأنه خروج عن حبث          :قلنا  
 ١٥  . ما الفرق بني احلقيقة النوعية وااز يف اشتراط االستعمال فيها دونه 

زاع يف اشتراط النقل يف آحاد ـوإذا حققت ما ذكر هنا وما ذكرناه يف حترير حمل الن
 يف احلقيقة من )٦(ااز ازددت فيهما بصريه ؛ و حاصله هل يشترط يف ااز ما يشترط

هذا فرس أو راكب الفرس أو جاء الفرس يف الشخص ؛ :  كقولنا )٧(د من النوعاستعمال فر

                                                           
  ١/٣٤١ حتفــه        ،         ١/٣٨١ رفــع      ،      ١/٢٠١  بيــان  (*)

  فعليه :  يف ص )١(
   إذا أي : يف ك )٢(
  عن :  يف ص )٣(
  لتحقق : ويف ع . كتحقق :  يف ص )٤(
  إال :  يف ع )٥(
  اشترط :  يف ص )٦(
  أفراد النوع :  يف ص )٧(
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اخل ؛ يف النوعي خبالف  دع  و  ذر  الذي مل ......ضرب زيد عمراً يضربه ضرباً : وقولنا 
يستعمل مجيع تصرفاته أو أكثرها غري واحد أو حنوه فلما مل يقولوا ودعا  و وذرا مثال مل نقله 

 أسد وخنله فتبين مما ذكر )٢( ااز ومادة ضرب ودع كزيد)١(ل كمطلقحنن فمطلق الفع
اشتراط النقل ليتحقق الوضع  )٣(استواء احلقيقة وااز يف اشتراط النقل ويف االطِّراد ؛ وأنَّ 

حىت لو علم الوضع بغري االستقراء ملا احتيج إىل اعتبار االستعمال وإنْ عدم االطراد ملانع أو  ٥ 

  . قتضٍ فيهما عدم متام م

هذا ما تبني لنا يف هذه االحباث ؛ ولكل ناظر نظره فإنْ  اختلَّ فالقصور أصل وما ظهر                  
 صحته فلشمول الفضل الرباين واالختصاص الرمحاين لألنواع واألفراد ، له احلمد            )٤(ألي ناظر 

  .وله الشكر ال حنصي ثناًء عليه 

                                                           
  مبطلق :  يف ع )١(
  كمادة زيد :  يف ص )٢(
  دون :  يف ص )٣(
  لناظر :  يف ص )٤(
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  ]تراك ــاالشاز وــظ بين المجـدوران اللف: ة ــألــمس [ 
فااز أقرب ألن  قوله إذا دار اللفظ بني ااز واالشتراك -٢٨

االشتراك خيل بالتفاهم ويؤدي إىل مستبعد من ضد أو نقيض وحيتاج إىل 

  ]١/١٥٧[             (*).قرينتني ، وألن ااز أغلب 

 ٥  راك صورة املسألة أنْ جتد لفظاً حيتمل معنيني ؛ أحدمها ااز واآلخر االشت  

  .احلقيقة مقدمة على ااز على عمومه:  أبقى قوهلم )١( فمن قال حيمل على االشتراك

  . ومن قال هنا حيمل على ااز فقد خصص ذلك ذه 

 أال ترى أنك جتد لفظاً استعمل يف معىن فتحمله على احلقيقة اتفاقاً فإذا وجدته 
إنما احلقيقة مقدمة إذا انفرد معناها :  قالوا استعمل يف معىن آخر فهي مسألة اخلالف ؛ فكأنهم

 ١٠  .  تعدد فخالف )٢(أما إذا

 بأنه ثبت االشتراك يف أي حمل عند من قال ااز           )٣(إذا حققت هذا فكيف ميكن احلكم     
  . وقد مضى يف حبث املشترك ما يزداد ذا وضوحاً ؟ مقدم 

.  الفائدة وقلة املفـسدة غريـب         اعتبارهم يف هذه املسألة وحنوها كثرة      :فإنْ قلت   
ألنَّ املفروض جواز إرادتـه     ؟  ومن أين يدل ذلك على أنَّ املتكلم أراد بكالمه أحد احملتملني            

 ١٥  . لكل منهما وأنَّ كال منهما مدلول هذا اللفظ حقيقة أو جمازاً 

  األكثر فائـدة   )٤( كأنهم نظروا إىل أنَّ الواضع حكيم فحمل كالمه على املعىن          :قلنا  
 املفاسد حكمة قد علم أنها مطلوبة يف        ءاألقل مفسده أوىل مع التعارض ألنَّ جلب املصاحل ودر        

  .مجيع أفعاله من شرع وغريه وقد رجحوا ذا املعىن يف األدلة الشرعية 

                                                           
  ١/٣٤٧ حتفــه        ،         ١/٣٨٦ رفــع      ،      ١/٢٠٧  بيــان  (*)

  املشترك :  يف ع )١(
  لو :  يف ع )٢(
   ساقطة من ص )٣(
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ولكنه يقال األمر يف نفسه كذلك ، لكن معرفة املصاحل واملفاسد أمر يدق على العقول 
فكما أنَّ تتبعنا لذلك مبجرد عقولنا . راجح من املرجوح إال عالَّم الغيوب تفصيله وال يعلم ال

ال يستقل بتحصيل احلكم من دون قانون شرعي وأمارة يناط ا ذلك ، كذلك ال يصلح أنْ 
أنّ العلة ال يصلح أنْ تكون : جيعل مرجحاً والوجه واحد مع التأمل الصايف وهو معىن قولنا 

كمة هي املقصودة لكن لعسر ضبطها البد من ضابط سواها ولو فرض حكمة جمردة مع أنّ احل ٥ 

  .انضباطها ملا كان عنها معدل بل تكون الزبد والعسل 

 اجلمهور كالم من اعترب جلب املصلحة ودرء املفسدة بدون ضابط كلي من             )١(وقد رد 
  .قبل الشرع وهو القول باملصاحل املرسلة 

 حسم الذرائع كأنّ االسم جرى على تغليب        )٢(نهواملالكية وهم املعتربون لذلك يسمو    
 ١٠  .أحد األمرين 

فاعتبار الفوائد ودفع املفاسد يف الترجيح إنما ميشي على ذلك ال على ما عليه 
  . اجلمهور واهللا اعلم 

  

  

  ١٥ 

  

  

  

  

  ٢٠ 

                                                                                                                                                                          
   ساقطة من ص )٤(
  يكون رد :  يف ص )١(
  وا به ميس:  يف ص )٢(
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  ]ة  ـــة الشرعيــــالحقيق: ة ـألــــمس[ 
 (*)ة الدينية أيضاًخالفاً للقاضي ، وأثبت املعتزلالشرعية واقعة :  قوله -٢٩

                     ]١/١٦٢[  

  )٢(يف هذا الكتاب وشرحه  )١(مل حترر هذه املسألة حق حتريرها سيما  : أقول  

 ٥  . األلفاظ املتنازع فيها يف اجلملة حتتمل وجوها :فنقول 

واألقرب أيضاً أنَّ بعضها وقع على بعض تلك الوجوه وبعضها علـى بعـض آخـر                
  .  حيتاج إىل حبث خاص وبعضها ظاهر يف ذلك وبعضها

  . أن توضع مبتدأة هلذه املعاين :الوجه األول 

 وحتقيقه أنَّ معىن الصالة والصوم واحلج مثالً ثابت منذ آدم عليه الـصالة والـسالم      
 ١٠ )٤( من كل لغة كما هو الظاهر ومروي عن ابن عبـاس           )٣(وقد علَّم آدم امساء املسميات كلها     

 )٦( أمساءها يف لغة العرب هي هذه االمساء وأنها هي اليت كان            أنَّ )٥(رضي اهللا عنهما ؛ فالظاهر    
 عنها املتكلمون بلسان العرب من االنبياء نبينا وشعيب وصاحل وإمساعيـل وهـود              )٧(يعرب ا 

                                                           
  ١/٣٥٣ حتفــه        ،         ١/٣٩١ رفــع      ،      ١/٢١٤  بيــان(*)

  ال سيما :  يف ع )١(
  . من نفى النقل مطلقاً كالقاضي : وحصلنا من هذا على أن من الناس :  ذكر ابن السبكي اخلالف يف هذه املسألة مث قال (2)

  . ومن أثبته مطلقاً كاملعتزلة ، ومن فرق بني الدينية والشرعية فأثبت الشرعية ونفى الدينية وهو املختار ومل يقل أحد بعكسه 
 إمنا هو يف الدينية كاإلميان ، وأما الشرعية ، فـنحن            فإن اخلالف بيننا وبني املعتزلة    : وقد بني قبل ذلك اخلالف مع املعتزلة حيث قال          

   ٣٩٥ ، ١/٣٩٤رفع احلاجب .  سواء يف اثباا ، وخالفنا فيها ليس معهم ، بل مع القاضي موه
  األمساء كلها :  يف ص (3)
 ١/١٧٠] ٣١:البقرة آيـة    [  اآلية    وعلم آدم األمساء كلها      أخرجها ابن جرير الطربي يف تفسريه عند تفسري قوله اهللا تعاىل             (4)

  ١/١٢٠وأنظر أيضاً الدر املنثور 
  فإن الظاهر :  يف ص (5)
  ساقطة من ص .  اليت كان (6)
   ساقطة من ص (7)
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اآلية ومل تزل معـاين      )١( أصالتك تأمرك  ب  صلوات اهللا عليهم أمجعني كما قال قوم شعي       
نبياء وال معىن حلكمهم أنَّ العرب كلها ال تعقـل معناهـا ؛             الصالة وحنوها معروفة يف أمم األ     

 فبقيـة   )٢(وكيف واليهود والنصارى بني ظهرانيهم وإنْ تنوسخ العلم فيهم واضمحلَّ العمـل           
أوالد إمساعيل فـإنهم     )٥(سيما   )٤( كاحملال إحاطة جهلهم ا مجيعاً       )٣(األمساء وجلّ املسميات  

هيم ؛ كيف وقريش كانت تزعم أنها على دين إبـراهيم ؛ ولـو              كانوا على بقيه من دين إبرا      ٥ 

ادعى العلم ذا على اجلملة ملا بعد ؛ كيف إنْ اكتفينا بالظن ؛ كيف مبجرد االحتمـال ؛ وال                   
  . يدفع االحتمال إال مكابر ؛ فعلى هذا الوجه تكون حقائق لغوية 

  .ة وجوداً على الوضع أما على من زعم أنَّ الواضع البشر فألنَّ املعاين سابق

  .  فاحلاجة داعية هلم إىل التعبري عنها 

وأما على األظهر األقوى فألنه وإنْ كان واضع اللغة هو الشارع فنسبتها إىل اللغـة                ١٠ 

  .أوىل كغريها من األلفاظ اللغوية 

 كالم الباقالين حيتمله لقوله باقية علـى        )٦(] وإنْ كان  [ وهذا الوجه مل يصرحوا به ؛       
  .  أنَّ بعضها جمازات أو أنها كلها جمازات عنده )٧(معانيها اللغوية ؛ كما حيتمل

 بل كوضع   )٨( أنْ يكون الشارع وضع ألفاظاً وضعاً ابتدائياً ال ملناسبة          :الوجه الثاين 
سائر األلفاظ اليت يدعى فيها االشتراك وال فرق بني هذا وبني غريه من املشتركات على قولنا                 ١٥ 

اضع هو الشارع إال أنْ يتخيل متخيل أنَّ وضعها متأخر عن وضع سائر األلفاظ اللغوية               أنَّ الو 
  .زلة عليهم ـوأنَّ املستعمل خاص هم األنبياء والكتب املن

                                                           
  ٨٧:  سورة هود آية (1)
   ساقطة من ص (2)
  املشبهات :  يف ص (3)
   ساقطة من ص (4)
  ال سيما :  يف ع (5)
   زيادة من ص و ع (6)
   ساقطة من ص (7)
 أي مل يالحظ ا املعىن اللغوي  (8)
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 لغويـة   أمساء وبني   األمساء وهذا ال يصلح فرقاً ومثل ذلك ما كان مع مناسبة بني هذه             
  .متقدمة عليها 

الوجه األول ؛ والفرق بينهما أنَّ هذه االمساء اشتهرت يف  وهذا التحقيق نلحقه ب
 مبجرد ذلك بل )٢( األوىل وليس االشتراك بالزم)١(عرف الشارع خاصة فنسبت إليه خالف

حبسب ما وقع يف نفس   األمر ؛ والعربة باالستقراء للواقع كالً أو بعضاً غايته أنه ال يطلق  ٥ 

ني السيما ختصيص لفظ مشترك ذا املعىن اصطالحي عليها لفظ مشترك ألنه حبسب اصطالح
  . أيضاً وعرف خاص 

والتحقيق أنَّ الفرق ما مضى فقط وإال فالواضع واحد ال سيما ما كـان يف القـرآن                 
  . فليتأمل 

وهذا املعىن قول املعتزلة واشتهرت به ولكن كَثُر القائل به حىت صار مذهب الباقالين               ١٠ 

  . ومن وافقه كالشاذ 

ق أنه احتمال يف بعض تلك األلفاظ ينضم إىل الوجه األول واموع بـاموع ؛               واحل
  . واألفراد على حسب االستقراء الواقع بدليله 

وأما حديث الدينية وما زاده الشارح من امساء الذوات واألفعال فالظاهر أنـه شـبيه               
لمخرج له ، ألنَّ الشرعي أعم       املفرعني للفقهاء اليت  ليست مبذهب للمخرج وال ل         )٣(خترجيات ١٥ 

مما  ذكروا ، وليس يف كتب املعتزلة ذكر الدينية ذا اللقب وإنْ كان اصطالحاً البن احلاجب                 
وقلَّده الشارح ومن تبعه ألجل الفرق بني ما يعود إىل أصول الدين وإىل فروعه فاألمر سهل ال                 

االصطالح ؛   )٤(ن يشمل ذلك وال يضر      يزيد على تسميتهم أصول الدين وفروعه إذ اسم الدي        
      بون عليه أحكاماً بعدهم يرته لذلك فقط ؛ على أنَّ الدينية أيضاً ال ختتص املعتزلة           . لكنفاملشاح

وهل ينكر أحد أنَّ املؤمن والكافر متقابالن ويدعي أنَّ ذلك لغة فإنه ال تقابل بـني التغطيـة                   ٢٠ 

بلى خالف  . وهذا القرآن حمشو ا     . لرسول وغري ذلك  وا والتصديق وكذلك اسم النيب       
                                                           

  خبالف :  يف ص و ع )١(
   بلى الزم :         يف ص )٢(
  حتركات :  يف ص )٣(
  وال يغري :  يف ص )٤(
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املعتزلة يف غري الكلية وهو يف اجلزئيات خاصة كزعمهم يف الفاسق أنه ال يطلق علـى غـري                  
مرتكب الكبرية وهو مذهب غري صحيح ؛ وكذلك قصرهم املؤمن علـى مـن ال يرتكـب                 

  .)١(نبغي أنْ يفْصل عن التأصيلالكبرية وحنو ذلك ؛ واخلالف يف اجلزئيات خالف يف التفريع ي
 مازعمه السعد من أنه مذهب      )٢(والظاهر أنَّ الشارح أراد بنفي املذهب الثالث هذا ال        

 ٥ البيضاوي وبيان مراده بـل الظـاهر أنَّ         )٤( ويبعد أنْ يريد العضد شرح كتاب      )٣(البيضاوي

  . كالمه على ما هو بصدده من شرح هذا املختصر 

 تلك األلفاظ جمازات اشتهرت حىت صارت حقيقـة بلـسان              أنَّ  :الوجه الثالث 
  .الشارع

 ميـل    )٥(واحلق أيضاً أنه حمتمل يف بعضها كما قلنا يف الوجهني األولـني وإىل هـذا              
البيضاوي وال نسلِّم دعواه التعميم كما قلنا يف الوجهني األولني وهذا املـذهب راجـع إىل                 ١٠ 

 يف شرح املنهاج أنها بعد الـشهرة صـارت          )٦(فهاينمذهب اجلمهور على ما صرح به األص      

                                                           
اإلميان والكفر والفسق ، وهي عندهم مستعملة       : قسمت املعتزلة اللفظ إىل ديين وشرعي ، فاألمساء الدينية ثالثة           :  قال الزركشي    (1)

 غري املعىن اللغوي حقيقة وجمازاً ، وغرضهم أن الشرع استعملها يف غري ما استعملها الواضع اللغوي ، وهلـذا أثبتـوا                      يف الشرع يف  
الواسطة بني اإلميان والكفر ، وأما الشرعية فهي عندهم أمساء لغوية نقلت يف الشرع عن أصل وضعها إىل أحكام شرعية كالـصالة                      

: والصواب أن يقال    ..  هذه األحكام إمنا حدثت يف الشرع ، نقلت إليها هذه األمساء من اللغة               واحلج والزكاة والصيام ، فزعموا أن     
هذه أول مسألة نشأت يف االعتزال ، وقالت        : قال الشيخ أبو اسحاق     : إا عملية وهي الشرعية ، أو اعتقادية وهي الدينية ، مث قال             

 منـزلة متوسطة بني الكفر واإلميان ملا علموا أن اإلميـان يف اللغـة التـصديق ،                 املعتزلة مبنـزلة بني املنـزلتني ، أي جعلوا الفسق       
هذه حقيقة اإلميان يف اللغة ، ونقل يف الشرع إىل من يرتكب شيئاً من املعاصي ، فمـن ارتكـب       : والفاسق موحد ومصدق ، فقالوا      

  .شيئاً منها خرج عن اإلميان ومل يبلغ الكفر 

  ١/١٨٣ ، شرح اللمع ١٦٧ ، ٢/١٦٦حمليط     البحر ا:
   ساقطة من ص(2)
يل ، توىل قضاء شرياز مدة من الزمن ، له          و أبو اخلري عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي ناصر الدين البيضاوي القاضي املفسر األص                (3)

منهاج الوصول إىل علم األصـول ، وشـرح         املعروف بتفسري البيضاوي ، و    " أنوار الترتيل وأسرار التأويل     " مصنفات كثرية منها    
  هـ ٦٨٥خمتصر ابن احلاجب ، تويف سنة 

  ٢/٩١الفتح املبني   ،   ١٧/٣٧٩الوايف بالوفيات   ،   ٨/١٥٧الطبقات  : 
  كالم :  يف ع (4)
  وإىل مثل هذا :  يف ص (5)
لفقه واألصول والتفسري والكـالم واملنطـق والنحـو    مجع بني ا  .  أبو الثناء حممود بن عبد الرمحن بن أمحد مشس الدين األصفهاين             (6)

شرح منهاج الوصـول    " شرح خمتصر ابن احلاجب ،      " بيان املختصر   : " والعروض واألدب ، يدل على ذلك مصنفاته الكثرية منها          
  هـ ٧٤٩تويف سنة . يف النحو " شرح كافية ابن احلاجب . " إىل علم األصول للبيضاوي 

  ٢/١٦٤الفتح املبني    ٥/٩٥ الكامنة ر، الدر   ٣٨٣ /١٠الطبقات  : 
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إنه راجـع إىل مـذهب      : املنهاج قال السعد     )١(] يف  [ حقائق شرعية وحني مل يصرح بذلك       
القاضي ؛ وكثري منهم يصرح بأنَّ االسم الشرعي يكون بالغلبـة أو بالوضـع وملناسـبة وال                 

  . ملناسبة
تشرعه كالفقهاء وسائر أهل الفنون فـال ينبغـي         هذا وأما إدخال العرفية اخلاصة بامل     

 ٥ جيعل ذيالً ؛ مث تسميتها عرفيه خاصـة أي باملتـشرعة دون             )٢ ( ]بل[ إدخاله يف حملِّ النزاع     

الشارع ودون سائر العرب إنما ميكن يف بعض األلفاظ كما ذكرناه يف سائر احلقائق وال ميكن                
 اآلن عرفيـه    )٣(ازات لغوية فيلزم على مذهبه صريورا     التعميم إال على من زعم أنها كلها جم       

  . على أنها يف لسام حقائق )٤(خاصة للمتشرعه لإلمجاع اآلن
  .واإلمجاع أيضاً خيتص البعض منها كما ال خيفى 

هذا حتقيق هذه املسألة ونرجو من اهللا سبحانه أنا قد كشفنا قناعها مبا مل نـسبق إليـه                   ١٠ 

  .  وله الشكر والثناء كما جيب )٥( له احلمدوالفضل بيد اهللا

 أنَّ إثبات احلقائق الشرعية مذهب املعتزلة       )٦(بقى لنا حبث يف قول السعد عن اآلمدى       
إنَّ تعليل أفعال الباري تعاىل قـول املعتزلـة         : والفقهاء وهي عبارة سارية يف مواضع كقوهلم        

  .كما يأيت يف حبث القياس  ابن احلاجب إمجاع الفقهاء )٧(]حكى[ والفقهاء بل 

                                                           
   زيادة من ص و ع (1)
  .بلى : يف ك  (2)
  صريوا :  يف ك (3)
   ساقطة من ص(4)
   ساقطة من ص (5)
 أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد بن سامل التغليب سيف الدين اآلمدي الفقيه األصويل كان حبراً يف علم املعقـوالت واملنطـق                         (6)
ومعرفته باملعقول اية ، وكان الفضالء يزدمحون يف حلقته ، له مصنفات كـثرية منـها                ،  كان السيف غاية    : كالم ، قال الذهيب     وال
  . يف علم الكالم " كار األفكار بأ" و " منتهى السول يف علم األصول " و " األحكام يف أصول األحكام "

   ٨/٣٠٦الطبقات           ،٢٢/٣٦٤السري    ٣/٢٩٣ األعيان وفيات :
   زيادة من ص وع (7)
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فكيف يعقل أنَّ الرجل إذا حبث يف الكالم اعتقد استحالة تعليل أفعاله تعـاىل ؛ وإذا                
  . )١(حبث يف الفقه اعتقد صحته 

  هل هذا فعل املتقني ؟ 
  بل هل يليق مبطلق العاقل ؟ 

 ٥ ديـن   )٣(ون يف وإياك والتل ( هو من التلون يف دين اهللا ؛ كما يف احلديث النبوي             )٢(بل

  ؟ )٤()اهللا

   أم هو من قول من يقول لكل أحد أنا معك ؟ 

 ال خيفى تصميمه على نفي تعليل أفعاله تعاىل بل          :هذا العضد نضربه لك مثالً      
 كالمه حني تكلم مع القائسني      )٦( ؛ مث هذا   )٥(استحالته لتلك اخلرافة الفلسفية أي االستكمال     

 ١٠  .على شرح كالم ابن احلاجب املذكور 

                                                           
  :  وقد أوضح الشيخ العروسي هذا االستشكال بقوله (1)

وقد استشكل بعضهم إثبات تعليل األحكام ، ألنه يصادم األصل املشهور بنفي التعليل كما حصل البن احلاجـب عنـد                    
 على أنه البد للحكم من علة ، وهذا معارض لألصل املشهور وهو          الكالم على دليل العمل بالسرب والتقسيم ، فإنه نقل إمجاع الفقهاء          

: نفي العلل يف اخللق واألمر ، وشعر بعضهم باحلرج أن يقول خالف األصل الذي سار عليه األشعري ، ورأى يف التأويل خمرجاً فقال                      
  . إن األدلة ال تدل على إثبات التعليل وجوباً بل على إثباته تفضالً وإحساناً 

 مل يعجزه ذكاؤه أن يوجه اإلمجاع – ولإلمجاع هيبته – وملا ذكر لبعضهم أن األمة أمجعت على تعليل أفعال اهللا سبحانه وأحكامه      
  . على جممل التعليل يف مجلة األحكام ، وأما آحاد املسائل فال 

ه سبحانه واللطف ال على وجه الوجوب مث إن هؤالء ملا أثبتوا التعليل يف أحكام اهللا سبحانه ، أثبتوه على وجه التفضل من
  ..... كما يقول املعتزلة 

وهلذا جند أن الذين تكلموا يف أصول الدين وأصول الفقه ينفون التعليل يف خلق اهللا سبحانه وافعاله كما فعل إمام احلرمني 
  . بات يف مسائل القياس يف اإلرشاد واآلمدي يف غاية املرام ، ويثبتونه يف األحكام عند الكالم عن العلل واملناس

  ٢٧٤ ، ٢٧٣: املسائل املشتركة ص 
  أم :  يف ع (2)
  و :  يف ك (3)
 قال اهليثمي يف    ٦/١٩٦ هو جزء من حديث أخرجه الطرباين يف معجمه الكبري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه                    (4)

  .سنادين رجال أحدمها ثقات ا رواه الطرباين ب٧/٢٧٩جممع الزوائد 
أن كل من فعل فعالً لغرض فإنه مستكمل بذلك الغرض ، واملستكمل بغريه ناقص بذاته ، وذلـك علـى اهللا                   : معناه   االستكمال   (5)

   ٥/١٣٢احملصول . تعاىل حمال 
 . ساقطة من ص . أفعاله تعاىل بل استحالته لتلك اخلرافة الفلسفية أي االستكمال ، مث هذا : قوله  (6)
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  . ال بد للحكم من علة  لوجهني :  تقريره أنْ يقال :قال 

  . إمجاع الفقهاء على ذلك إما وجوبا كاملعتزلة أو تفضالً كغريهم  :أحدمها

وظـاهر اآليـة     )١(  وما أرسلناك إال رمحة للعـاملني        قوله تعاىل     :ثانيهما
م كلها إذ لـو أرسـل   التعميم؛ أي يفهم منه مراعاة مصاحلهم فيما شرع هلم من األحكا      

 ٥ فيه لكان إرساالً لغري الرمحة ألنه تكليف بال فائدة فخالف ظاهر              )٢(حبكم ال مصلحة هلم   

  .العموم

ولو سلَّمنا انتفاء قولنا البد للحكم من علة فالتعليل هو الغالب علـى أحكـام               
اد من التعبد   الشرع وذلك ألن تعقَّل املعىن ومعرفة أنه يفضي إىل مصلحة أقرب إىل االنقي            

   ] ٢/٢٣٨[ . انتهى لفظه . احملض فيكون أفضى إىل غرض احلكيم 
فليت شعري أي شئ هذا الصنيع بل ليت شعري ما للناس قابلني له إنْ كانوا مؤمنني                 ١٠ 

  .وال معىن لإلطاله إنما غرضنا التنبيه للناظر لنفسه 

 أنها مغالطـة ألن     )٣(علم الشامخ فقد بينا يف زوائد ال    .  وجوباً أو تفضالً     :وأما قوله   
 وهذا ال يقابل بالتفضل ألنـه إذا فَعـل ال           )٤(املراد بالوجوب عند مثبيت احلكمة أنه ال بد منه        

لغرض خرج عن كونه حكيماً وهو حمال فهل يقال البأس أنْ خيرج عن الوصف الواجب ألنه                
 ١٥ هنا مثل قولنا جيب على زيد الصالة         مصلحتهم فليس معىن الوجوب    )٥(ال جيب عليه أنْ يراعي    

مثالً بل مثل قولنا جيب دوام القدمي وحنوه فليتأمل فإنها ظلمات بعضها فوق بعض ويهدي اهللا                
  . من يشاء )٦(لنوره

  

                                                           
  ١٠٧: ية  سورة األنبياء آ(1)
   ساقطة من ص (2)
   ١٨٩ ، ١٨٨: ص ) ذيل العلم الشامخ ( األرواح النوافح  (3)
  وهو : يف ص  (4)
  يرعى :  يف ص و ع (5)
   ساقطة من ع (6)
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  ]ق ـــالمشت: ة ـــــألــــمس [ 
يف كون املشتق حقيقة ، ثالثها إن كان ممكناً اشتراط بقاء املعين :  قوله -٣٠

  ]١/١٧٥[                    (*) .اشترط 

اعلم أنَّ معىن اسم الفاعل وحنوه ذات هلا الوصف املأخوذ من الفعل ؛ فمعىن عامل ذات   
هلا الوصف املأخوذ من علم ؛ وكذلك ضارب ذات هلا الوصف املالقي لضرب ؛ وحنو ذلك ؛  ٥ 

از اتفاقاً ؛ واألول إما يف فقولنا هلا الوصف إما أنْ يكون قد ثبت هلا وحتقق أو سيثبت والثاين جم
أول أحوال حتققه وهو املسمى باحلدوث يف عرف املتكلمني ، وإما يف ثاين األوقات فما بعدها 
وهو املسمى بالبقاء عندهم أيضاً ؛ فاألول هو ما أراده األصوليون بقوهلم حال املباشرة وليس 

مسه ويتوضح لك ذلك يف األمور املفردة مرادهم باملباشرة مزاولة الفعل قبل أنْ يتحقق مسمى ا
كالعلْمِ فأنه ال يسمى عاملاً يف حال النظر حىت يتصف بالعلم ؛ فكذلك الضرب ال يطلق اسم  ١٠ 

  . الفاعل حقيقة حىت يتحقق مسمى الضرب فليتأمل فإنَّ الغلط فيه كثري 

  .إذا عرفت هذا وقد علمت أنَّ الكالم إنما هو على الكليات 

  :هنا كليات ثالث : ا قلن
  . اسم فاعل حمقق يف أول أوقاته 

 ١٥  . واسم فاعل مبعىن املستقبل 

  . حقيقة اتفاقاً : واألول 

  .جماز اتفاقاً  : والثاين 

 اسم فاعل يف ثاين أوقات الوجود فما بعدها وهو حمل اخلالف واحلق أنه               :والثالث
ل األوقات سواء ؛ وأيضاً لو مل يرد باحلقيقة إال          حقيقة ألنه ذو الوصف الواقع احملقق كما يف أو        

 ٢٠ حقيقة قط ألنَّ  الواحد من األوقات ال يتسع للتعـبري            )١( ]استعمال[ أول األوقات ملا أمكن     

فيه على أنه ال حال بالنسبة إىل حدوث االتصاف ألن آن االتصاف متأخر عـن آن سـببه ؛                   

                                                           
  ١/٣٥٧حتفه   ،   ١/٤١٩،   رفع    ١/٢٤٤ بيــــان  (*)

  االستعمال : ك و ع  يف )١(
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 ويف الوقت الثاين أعـين أول أوقـات         فحال املباشرة ال يصدق الوصف وهو حال السبب ؛        
  .وجود املسبب قد صار ماضياً بالنسبة إىل حال االتصاف 

  .فإنْ أرادوا باملباشرة مباشرة السبب فليس حينئذ اسم فاعل حقيقة ألنه ملا يتصف 
وإنْ أرادوا أول أوقات املسبب فال فرق بينه وبني ما بعده يف أنه بالنسبة إليهما ماضٍ                

 ٥ فإنَّ قوله باطل    )١(عليك هذا مبا زعمه بعض النحويني من بطالن احلال احملقق مطلقاً          وال يلتبس   

 أنَّ العامل يف زمان وكلما أشرت إليه فليس يف املاضـي وال يف              )٢(والربهان القاطع على بطالنه   
  .املستقبل ولو مل يثبت احلال لبطل قولنا العامل يف زمان فليتأمل الفرق 

 وال يعكر على ما ذكرنا مايزعمونه من أنَّ العلة واملعلول يتحد زماما فإنا ال نـسلم              
ذلك إذ املراد أنَّ املعلول مترتب على العلَّة يف الوجود ؛ أي ال يكون له يف الوجود نـصيب                   

 ١٠  ويلزم الزماين وال   )٣(حىت يتم وجودها إذ قبل متام وجودها ليست بعلَّه ؛ وبعده حيصل الترتب            

قدميني ألنا إنما نريد أثراً  ومؤثراً وال يعقل ذلك بغري ترتـب ؛ وإنمـا     )٤(نسلم علَّة ومعلوالً    
يلتبس عليهم لقصر الوقت أال تراهم إنما يعتمدون األمثلة كالعلم والعاملية وذلك واضح فيما              

  . ذكرنا ال فيما زعموا 

 اجلزئية يف ذاا وقلـت هـذا        نعم فإذا أردت تطبيق كليه على جزئية نظرت يف حال         
 ١٥ فهو شارب حكمه اجللد ؛ وهذا حتقق له السرقة فهو سارق حكمه             )٥(حتقق له الشرب يف ذاته    

القطع ؛ كقولك هذا هامشي فتحرم عليه الزكاة ؛ وهذا قرشي فال يقتل صرباً ؛ وحنو ذلك يف                  
ها حكم اجلزئيات عنـد     مجيع األحكام ؛ فإنما جاءت الشريعة باحلكم على الكليات ليؤخذ من          

  . عروضها 

 وإنْ رآه من تأخر عنه شيئا ليس )٦(وذا التحقيق ينكشف لك أنَّ حبث القرايف
 ٢٠  .بشيء

                                                           
  .أيضاً :  يف ص )١(
  برهان :  يف ص )٢(
  ا لترتيب :  ع  يف ص و)٣(
  معلول :  يف ك )٤(
   ساقطة من ع )٥(

 ٢/٦٨٢نفائس األصول  (6)
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والفعل قائم بغيره لشيء اشتقاق اسم الفاعل : مسألة  [ 
[  

 اًوالفعل قائم بغريه خالفلشيء فاعل الوال يشتق اسم :  قوله -٣١

  ]١/١٨١[                (*).لمعتزلة ل

 ٥ )١(هذه املسألة مل نر ذكرها يف كتب املعتزلة اللهم إال هؤالء الذين أخذوا من كتـاب                 

 فرعوها للمعتزلة مث فرعوا     )٢(ابن احلاجب وغريه من املتأخرين وكأنَّ األشاعره أو ابن احلاجب         
على ذلك ، قالوا ، قلنا ، مث إنه ينكشف عوارها مبجرد االستفسار يف معىن قائم فـإنْ أرادوا                   
متحصل به وكائن به وحنو ذلك من العبارات املؤدية ملعىن توقف وجوده عليه فال ميكـن أنْ                 
يقول عاقل أنَّ اسم الفاعل لغري حمصل الضرب اللهم إال ما افتراه السعد وغريه من متـأخري                 

كذا الحصل وأوجد فيترتب على ذلك املشتقات اسـم         )٣(األشاعره من أنَّ معىن فعل صار ذا         ١٠ 

  . غريه فاعل و

وحنن نقول هذا دفع للضرورة ؛ والشك أنَّ  العامل باللغة العربية إذا قال ذلك فهـو                 
كاذب أصرح الكذب وأوضحه فكيف يقال هو رأي املعتزلة الذين يقولون مبقتضى اللغـة أنَّ               

 ؛ وأجرى جمراه حبسب اللغة       )٤(]ء  العقال[ فَعلَ زيد مبعىن حصل حبسب اإلسناد احلقيقي عند         
 ١٥  . و جرى املاء مما هو معلوم مما جرى على طريقته حن

هذا وإنْ أريد بقائم بغريه حالٌّ كما هو املفهوم من قوله ومن مثال القرآن على مذهب                
  . املعتزلة أنه يتكلم بكالم خلقه يف جسم وكما يقال البياض قائم باجلسم مثال 

                                                           
  ١/٣٨١حتفه   ،   ١/٤٢٢،   رفع    ١/٢٥٠بيــــان  (*)

  كالم :  يف ص )١(
   ساقطة من ص .وغريه من املتأخرين وكأن األشاعرة أو ابن احلاجب : مجلة  )٢(
   ساقطة من ص )٣(
  . العقل : يف ك و ع  )٤(
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 )٥( ختم اهللا على قلوم      قال التفتازاين يف شرحه الكشاف وعند تفسري قوله تعاىل        

  . إنْ قيل قد جاز عندكم بطريق احلقيقة فليجز عندنا بطريق ااز [اآلية 

 حقيقة إىل من قام به ال إىل من خلقه وأوجده ؛ واهللا عندنا              )١( الفعل إنما أسند   :قلنا  
لوس والكفـر ال   ال حمل هلا ؛ فالكافر واجلالس إنما يصح حقيقة ملن قام به اجل   )٢(خالق األفعال 

 ٥ انتهى  ]  ملن قام به السواد والبياض وان كان خبلق اهللا   تعاىل            واألبيضملن خلقهما كاألسود    

  . بلفظه 

فقد استيقنت املراد بقام به بالتصريح باحملل مث تأكيده بالنظري وأنت تعلم منه أنَّ احلالَّ               
  . إنما هو املفعول ال الفعل 

ضد التصريح بأنَّ مرجع نسبة الفعل إىل احملليـة فقـط ؛             واجلواهر للع  )٣(ويف املواقف 
حنو خالق ورازق وحمي ومميت وإنْ       )٤(ويلزمهم أنَّ اهللا تعاىل ال يثبت له شئ من االمساء املشتقة             ١٠ 

  .قالوا الفعل هو النسبة كما الذ به أخرى 

لتكلَّم  فكذلك تقول املعتزلة تكلَّم جزئي من خلق ، والنسبة حاصلة وال معىن              :قلنا  
  .عندهم غري ذلك 

  .  فإنْ نازعتم يف مدلول تكلم فتلك املسألة الشهرية 

 ١٥ هنا ال يشتق اسم فاعل والفعل قائم )٥(وأما التفريع فباطل قطعا وايضاً بطل قولكم

بغريه أي حالٌّ إذ النسبة ليست حبالَّة فقد نقض آخر الكالم أولَه ؛ كما نقض مجملُه   
   . )٦(مفسره

                                                           
   ٧:رة البقرة آية  سو) ٥(
  يسند :  يف ص و ع )١(
  لألفعال :  يف ص )٢(
   ١٠٦ / ٨شرح املواقف    )٣(

   ساقطة من ص (4)
  هذا هنا :  يف ع (5)
  مفسرة جمملة :  يف ص (6)
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ى أنَّ األشاعرة قسمت مسمى الكالم إىل معىن قائم بالنفس هو صفة املـتكلم وإىل               عل
  . القويل

قولنا يف اللساين على حد قول املعتزلة من كونـه          [ )١(قال الشريف يف شرح املواقف    

حروفاً وأصواتاً وحادثاً وخملوقاً ينزلُ ويسمعه املشرك وحنو ذلك لكنا نثبت أمراً وراء ذلـك               

 ٥  .  يعىن النفسي وكذلك ذكر السعد وغريمها ]نفونه وهم ي

  .واألصويل إنما يبحث يف اللساين كما صرحوا به 

  .فإنْ أراد ابن احلاجب هنا النفسي فليس بفعل

  . وإنْ أراد اللساين فأصحابه شركاء املعتزلة 

 مسائل  لكنه يف هذه املسألة اليت اخترعها وفرعها ويف مسألة النسخ قبل التمكن وعدة            
 ١٠  . يدل على أنه ليس من مهرة املتكلمني )٢(يأيت مبا 

إذا حققت هذا عملت أنَّ هذه املسألة شغل للحيز فقط واشرئباب إىل اجلدال بالباطل   

 الكتاب كثري من هذا النمط وكل ما كان من عند غري )٣(] هذا [ولو يف غري معركته ؛ ويف 

  . العلي الكبري وهو موالنا نعم املوىل ونعم النصري واحلكم هللا.  اهللا ففيه اختالف كثري

  

  ١٥ 

                                                           
  ١٠٨ ، ٨/١٠٦شرح املواقف  )١(
   ساقطة من ع)٢(
   زيادة من ص )٣(
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  ]ثبوت اللغة بالقياس : ة ـــألـــمس [ 

  ]١/١٨٣[       (*).التثبت اللغة قياساً :  قوله -٣٢
 اللغة حبسب الواقع هو االستقراء فقط فإنْ أفاد علمـاً أو            )٢( طريقنا إىل ثبوت   )١(يقال  

ما سيأيت ، ومعىن ذلك أنا نسمع إطالق أفراد كثرية من           ظناً قبل اتفاقاً وذلك طريق الدوران ك      
نطلق على غريها ما    فك األفراد الكثرية    لاأللفاظ على معان مث جند ما نعلم أو نظن أنه مساوٍ لت            ٥ 

كان اإلطالق ألجله فلك أنْ تطلق على هذا الصنيع والطريق االستقراء أو التجربة أو القياس               
لمساواة فيما كـان االطـالق   لق الفرد اهول باألفراد املعلومة  ؛ إذ احلاصل من اجلميع إحلا     

  .هذا ما ال يرتاب فيه، الجله 
 ذلك ال مينع  :  حصل منه التعميم فال حاجة إىل القياس ألنا نقول           )٣(ال يقال االستقراء  

 ١٠ قيـاس   )٥( وما يف معناه   )٤( ) أى عن كل مسكر    ( كون القياس طريقاً كما مل مينع قوله        

  .على اخلمر إذ ذلك من تعدد األدلة  )٦(نبيذال

  .  مث ال نسلم إمكان التعميم يف كل ما ميكن فيه القياس يف اللغة 

وأما الصورة اليت يذكروا حنو تسمية اللواطة زنا والنباش سارقاً فإنما عدم اإلطالق             
ساواة أو حنو ذلك    لعدم حصول علم أو ظن باملساواة أو عدم العلم بأنَّ الوضع ألجل تلك امل             

 ١٥  . من شروط القياس 

وطريق االستقراء هو ما مسوه الدوران ؛ وقد أفرطوا يف الدوران وفرطوا كما يأيت يف               
وما نقـص   ،   يبلغ إىل العلم التجرييب  باتفاق العقالء         هوالعلم أنَّ كثري  ،  باب القياس الشرعي    

                                                           
  ١/٣٨٦حتفه   ،   ١/٤٢٥،   رفع    ١/٢٥٥بيــــان (*)

   ساقطة من ص )١(
  إثبات :  يف ص )٢(
 االستقراء ال حيصل منه التعميم فقط ، بل التأكيد  )٣(
  ) ١٧٣٣(أخرجه مسلم يف كتاب األشربة ، باب بيان أن كل مسكر مخر ، وأن كل مخر حرام  )٤(
  معىن :  يف ع )٥(
  والنبيذ :  يف ك )٦(
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ق بينهما هو األثر أعين حصول العلم        يفيد الظن وقد ال يفيد شيئاً للعلة ، والفار          قد عن ذلك 
  . أو الظن أو عدم احلصول 

إذ ال يـشترط     . إثبات اللغة باحملتمـل   : إذا عرفت هذا عرفت سقوط قول املصنف        
  . القطع وال وقع يف كل فرد من اللغة واالحتمال ال يضر إنْ كان املطلوب راجحاً 

 ٥  . نشأ عنه الظن وإن كان مرجوحاً فخالف الغرض ألنَّ كل قياس صحيح ي

مغالطة ألنا ال نريـد     . اخل  .... ودار مع كونه من العنب      )١( قلنا   :وقوله  

  . كما مر)٢(مطلق الدوران

  .غري مسلم كما سيأيت يف القياس .  لو ال االمجاع ملا ثبت: وقوله يف الشرعي 

 صـور وهـو     فإذا عرفت ما حققناه عرفت أنَّ املسألة غري متنازع فيها إنما النزاع يف            
 ١٠   الفرع وحنو ذلك أم ال ؟ )٣(] يف [عائد إىل أنَّ القياس هل كملت شروطه مبعرفة العلة وثبوا 

  .فرسم املسألة غري صحيح 
 تثبت املرجتالت مثالً بالقياس ألنَّ غرضنا صحة الثبوت يف اجلملة )٤(مث ال يضر أنْ ال 

اس وكالمهم هنا مناف له ألنه ليس واملصنف ناف لذلك وقد أطبق أهل العربية على القي
 التراكيب الثابتة ولواحقها )٦( هو من أذيال طلب)٥(املراد اختراع مادة وتركيب معدوم بل ما

 ١٥  . كما بينته أمثلتهم بالسارق للنباش والزاين للالئط 

                                                           
  وقولنا :  يف ص )١(
  الدور :  يف ص )٢(
   ع  زيادة من ص و)٣(
   ساقطة من ص )٤(
   ساقطة من ص)٥(
   ساقطة من ص)٦(
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  ]روف ـــــالح[ 
  ]ق ـع المطلـــواو للجمــــال: ة ـــألــــمس[ 

وقعت  أنت طالق وطالق وطالق ال لغري املدخول اقالوا إذا ق: قوله -٣٣
  (*).واحدة خبالف أنت طالق ثالثاً ، وأجيب باملنع وهو الصحيح 

   ]٥  ]١/١٨٩ 

فليتأمل ؛ علـى أنَّ     . ال حجة يف هذا ألنا مل ندع املعية فهو وضع للدليل يف غري حمله               
 األخريني وأما جعل االحتجاج     مدعى املعية يقول وقعت األوىل من الثالث على حمل قابل دون          

 فبعيد ؛ ومع ذلك جوابه ما ذكر حـىت لـو قلنـا              )٢( الشارح )١(لصاحب الترتيب كما جعله   
  .بالترتيب ملا ورد علينا ما ذكر 

  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ١/٣٩٨حتفه   ،   ١/٤٣٦،   رفع   ١/٢٧٢ بيــــان  (*)

  لة مح:  يف ع )١(
ضرب زيد وعمرو ، أو     : ضرب زيد وأكرم عمرو ، أو يف حكم حنو          : الواو العاطفة جتمع بني أمرين يف ثبوت حنو         : قال العضد    )٢(

 ، وال جيب االجتماع يف الزمان وهو املعرب عنه باملعيه ، وال عدم االجتماع وكوما يف زمانني مـع                    ضرب وأكرم زيد  : يف ذات حنو    
تأخر ما دخلت هي عليه وهو املعرب عنه بالترتيب ، بل للجمع املشترك بينهما احملتمل يف الوجود هلما من غري تعرض يف الذكر لشيء                        

  . ض للترتيب منهما ، وال يلزم من عدم التعرض للمعية التعر
 .لئال يتوهم أنه ينفي الترتيب اشتراطاً للمعيه ) وال معيه ( تنبيه على اخلالف ، وقوله ) ال لترتيب ( إنه للترتيب فقوله : وقيل 
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  ]ع ــداء الوضـالف في ابتـــاإلخت: ة ــألـــمس[ 
وات أو  أو خبلق األص  علمها اهللا تعاىل بالوحي     : قال األشعري   :  قوله   -٣٤

  ]١/١٩٤[                (*).بعلم ضروري 

  .)١(وأما جواز التوقيف خبلق األصوات أو بعلم ضروري فخالف العادة: مث قال بعد 
بل تنحصر الطريق يف خلق العلم الضروري إذ ال يعقل الوحي بدونـه وال تفيـد                : أقول     ٥ 

  .األصوات بدونه فسواء علمها مبجرد خلق العلم أو مع مقدمات فليتأمل 
يف آدم قبل حصول العادات مع أنا ال نـسلم فـرداً            )٢(وأما خالف العادة فال يضر سيما        

 مسمى العادة ؛ ففي دليل املصنف دور حمقق         )٣(واحداً بغري خلق العلم فضالً عن أفراد حيصل عنها        
  . تأمله 

ة يكون مبخاطبة جربيل لـه عليهمـا الـصال         )٥( أن  عنه   )٤(والذي جاء يف صفة االحياء     ١٠ 

 ،  على صفوان فينفصم وقـد وعـاه       )٦(والسالم كما خياطب الرجل الرجل ؛ وجبرس كسلسلة       
وباإللقاء يف الروع ؛ وال بد يف هذه الثالثة من خلق العلم تقدمته مقدمة كما يف األولني أم ال كمـا                    

  .يف األخري

  

  ١٥ 

                                                           
  ١/٤٠٦حتفه   ،   ١/٤٣٩،   رفع    ١/٢٧٥ بيــــان  (*)

  املعتاد :  يف املطبوعة )١(
  ال سيما :  يف ع )٢(
  معها :  يف ص )٣(
ن هشام رضـي اهللا     أن ا حلارث ب   : ني رضي اهللا عنها     من حديث عائشة أم املؤمن    ) ٢( يف صحيح البخاري كتاب بدء الوحي        جاء )٤(

أحياناً يأتيين مثـل    (( يا رسول اهللا كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم               :  فقال   -  -عنه سأل رسول اهللا     
قالت )) . وأحياناً يتمثل يل امللك رجالً فيكلمين فأعي ما يقول          .  عين وقد وعيت عنه ما قال        صلصلة اجلرس وهو أشده على فيفصم     

  . زل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن جبينه يتفصد عرقاً ـولقد رأيته ين: عائشة رضي اهللا عنها 
إن روح القدس نفث يف روعي      : (  قال   -  - أن رسول اهللا     وأما اإللقاء يف الروع فكما جاء يف حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه            

 ) .٤١١٣-٤١١٠(أخرجه البغوي يف شرح السنة ) . أنه لن متوت نفس حىت تستكمل رزقها وأجلها 
  أنه :  يف ع )٥(
   ساقطة من ص )٦(
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حياء مقـصور علـى      أن اإل  )٢( يف كتابه املسمى باملنقذ من الضالل      )١(وقد زعم الغزايل  
  . الصورة  األخرية 

 إستفاده بالكشف يف قعوده حتت الصخرة إحدى عشرة سنة ؛ واحلـديث             :  قال  
 ٥  .الصادق يكذِّب كشفه 

  اخل ... )٣(وأما جواز  أن يكون التوقيـف      : وقد زعم الشارح أنَّ قول ابن احلاجب        
ل ؛ والذي نفهمه من عبارة املصنف        بعدم احنصار التوقيف على الرس     )٤(لرد راد لدور البهامشه   

أنَّ حاصل كالمه مث الظاهر قول األشعري ؛ لكين أخالفه يف جعل الطريق إىل التعلـيم أحـد                  
  . الثالثة بل أحصره على الوحي 

واقول أنا ايضاً الظاهر القوي القريب من القطع ما اختاره املصنف لكين أخالفه يف  ١٠ 

  .هللا اهلادي وا. الطريق إىل التعليم كما مضى 
 

                                                           
ف ، طلب العلـم صـغرياً   وصويل املتص أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي الغزايل امللقب حبجة اإلسالم الفقيه األ     )١(

والزم إمام احلرمني حىت برع يف املذهب واخلالف واجلدل واألصلني واملنطق وقرأ احلكمة والفلسفة وتصدى للرد علـى الفالسـفة                    
ر مـن   وألف كثرياً يف هذه الفنون حىت طار صيته يف اآلفاق مث اعتزل الناس حيث حرص على اخللوة وتصفية القلب للذكر ، له أكث                      

خول وشفاء الغليل يف أصول الفقه ، ومقاصد الفالسـفة          نالوجيز والوسيط والبسيط يف الفقه ، واملستصفى وامل       : ستني مصنفاً منها    
  . هـ ٥٠٥ف تويف سنة وتصالوافت الفالسفة يف الفلسفة ، وأحياء علوم الدين يف 

   ٦/١٩١طبقات ال           ، ١٩/٣٢٢السري ،    ٤/٢١٦وفيات األعيان :
   ١٢٨ املنقذ من الضالل ص )٢(
  . التوفيق :  يف ك و ص )٣(
  . هم أتباع أيب هاشم عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب اجلبائي ، رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه :  البهامشة )٤(

 باإلشارة والتكرار ، كمـا يف األطفـال         أم قالوا أن اللغات وضعها البشر ، واحد أو مجاعة ، مث حصل التعريف             :ودور البهامشة هو  
وما أرسلنا مـن رسـول إال       يتعلمون اللغات بترديد األلفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة اإلشارة وغريها واحتجوا لذلك بقوله تعاىل                

غات فيلـزم    أي بلغتهم دل على سبق اللغات اإلرسال،ولو كان بالتوقيف وال يتصور إال باإلرسال لسبق اإلرسال الل                بلسان قومه 
  . الدور

وقد أجيب عن حجة البهشمية مبنع كون التوقيف باإلرسال جلواز أن يكون خبلق األصـوات               : وقد أجاب العضد عن حجتهم بقوله       
  .أو خبلق علم ضروري 
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  بحــــــــــــــث 

  األحـــــــــــــــكام 
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  ]الحاآم : أوًال [ 
  ]التحسين والتقبيح العقليان : مسألة[ 

 يف حكم اهللا تعاىل  ويطلق ال حيكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح:  قوله -٣٥
ملوافقة الغرض وخمالفته ، وملا أمرنا بالثناء عليه والذم ، وملا : لثالثة أمور إضافية 

 ٥  ]١/١٩٨[            * .ال حرج فيه ومقابله 

 هذه املسألة أوضح من أنْ تشرح ولكن كثر الغلط فيها فلنشرحها شرحاً حيكـم               اعلم أنَّ   
  .فيها حجة اهللا عليك وهو عقلك 

  . فإنْ كنت ممن يستقل عقلُه أدركتها أجلى إدراك 

فلسنا من إميانك   )١(] إىل األسالف   [  وإنْ كنت ال يغنيك عقلك بل البد لك من التلفت           
 ١٠  نظري ؟ وكيف تنظر ولست بناظر؟على ثبت فكيف نناظرك ولست ب

  . بل مقلد تقول حني تسأل يف قربك مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته

  .)٣(بالعقل الصرف )٢( فإنَّ معرفة اهللا تعاىل ومعرفة رسله 

 كل عاقل يعلم الفرق بني اإلحسان واإلساءة واجلور والعدل مبعـىن أنَّ العقـل               :فنقول
 ويرضاه وال يأباه ؛ ويأىب الوضع من شـأنه والعكـس يف             )٤( والعادل يناسبه الرفع من شأن احملسن    

 ١٥  . اإلساءة ؛ مبعىن أنَّ العقول تقبل احلطَّ من شأن املسيء وال تأباه وتأىب الرفع من شأنه 

                                                           
  ١/٤١٨ ، حتفـــة ١/٤٤٧ ، رفـــع  ١/٢٨٧ بيـــــان  *

  واألسالف :  يف ك )١(
  رسوله : يف ص )٢(
قوله معرفة اهللا بالعقل الصرف هو مذهب املعتزلة الـذين غلـوا يف العقـل               ف. هذه من رواسب االعتزال اليت بقيت مع املؤلف          )٣(

  . وجعلوه مقدماً على نصوص الكتاب والسنة 
مث بني  .  حبجة العقل    واإلمجاع ومعرفة اهللا ال تنال إال     حجة العقل والكتاب والسنة     : علم أن الداللة أربعة     إ: قال القاضي عبد اجلبار     

 فرع على معرفة  – أي من األدلة كالكتاب والسنة واإلمجاع        -فألن ما عداها    :  حبجة العقل فقال      تنال إال  اهللا ال السبب يف أن معرفة     
  . اهللا بتوحيده وعدله ، فلو استدللنا بشيء منها على اهللا واحلال هذه كنا مستدلني بفرع للشيء على أصله ، وذلك ال جيوز 

  ١٤/١٥١ ، املغين ٨٨: شرح األصول اخلمسة ص 
  العدل :  يف ص )٤(
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  ، وما زاد عليه فغلط أولغط ؛ كقوهلم يطلق ملعان ثالثـة            )١(زاع برمته   ـهذا حترير حمل الن   
ية االتفاق كاذبة ألنَّ كتب املعتزلة طافحة بإنكار هذه الثالثة ؛ وإنكار إدخاهلـا               مع أنَّ حكا   )٢(اتفاقاً

 بلغوي ، وعلى كل تقدير ليس له دخـل يف حمـلِّ             )٣(يف حملِّ النزاع ؛ وليس ذلك اإلطالق املدعى       
  .النزاع 

 ٥ وأما كونه اصطالح اخلصم فكذب كما ذكرنا ؛ وكذلك ما يذكر من تفريعات املعتزلـة               

  .  فيها ما ليس بصحيح ؛ وقد بينا من ذلك شيئاً كثرياً يف االحتاف لطلبة الكشاف ويف غريه فإنَّ

                                                           
  :  وقد حرر النـزاع يف املسألة اإلمام الزركشي رمحه اهللا فقد بني اخلالف يف املسألة ومأخذ كل فريق مث قال  (1)

  : وذا التحرير خيرج لنا يف املسألة ثالثة مذاهب 
  . أن حسن األشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان وهو قول األشعرية : أحدها 
  . عقليان وهو قول املعتزلة : ين والثا

أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل ، والثواب والعقاب يتوقف على الشرع ، فنسميه قبل الشرع حسناً وقبيحاً ، وال يترتب                    : والثالث  
نابلـة ،   عليه الثواب والعقاب إال بعد ورود ا لشرع ، وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزجناين من أصحابنا ، وأبو اخلطاب مـن احل                       

 أيب حنيفة نصاً ، وهو املنصور ، لقوته من حيث النظر وآيات القرآن ايد وسالمته من التناقض وإليـه                    نوذكره احلنفية وحكوه ع   
  . إشارات حمققي متأخري ا ألصوليني والكالميني ، فليتفطن له 

  : فههنا أمران 
  . إدراك العقل حسن األشياء وقبحها : أحدمها 
 ذلك أن مل يكن ربك مهلك القـرى         ذلك كاف يف الثواب والعقاب وإن مل يرد شرع ، وال تالزم بني األمرين بدليل                أن  : والثاين  
 ولـوال أن    مل يأم الرسل ، والـشرائع ، ومثلـها          : أي   ] ١٣١/ سورة األنعام    [ وأهلها غافلون     أي بقبيح فعلهم     بظلم  

  . اآلية  ] ٤٧/سورة القصص  [  فيقولوا ربنا لوال أرسلت إلينا رسوالً قبائح من ال:  أي تصيبهم مصيبة مبا قدمت أيديهم 
  وما كنا معذبني حىت نبعـث رسـوالً          وأما اآليات اليت احتج ا القائلون بأنه شرعي إمنا تدل على نفي الثواب والعقاب بقوله                

 رسالً مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد ىل  فأخربنا بأنه ال يعذب قبل البعثة ، وقال تعا         ] ١٥/ سورة اإلسراء   [
  . إمنا أبعث الرسل ألقطع ا حجة احملتج : فلو كان له احلجة عليهم قبل البعثة ملا قال ] ١٦٥/سورة النساء  [ الرسل 

א    ١٤٦ ، ١/١٤٥א
  . تية احلسن والقبح يطلق لثالثة أمور إضافية ال ذا:  قال العضد  (2)

  . ملوافقة الغرض وخمالفته وليس ذاتياً الختالفه باختالف األغراض : األول 
  . ما أمر الشارع بالثناء على فاعله أو بالذم له وليس ذاتياً إذ خيتلف باألحوال واألزمان : الثاين 

  . ما ال حرج يف فعله ، وما فيه حرج ، وليس ذاتياً ملا ذكرناه آنفاً : الثالث 
وفعل غري املكلف حسن ذا التفسري ، وبالتفسري الثاين ليس حسناً وال قبيحاً وفعل اهللا تعاىل باالعتبار األول ال يوصف حبسن واملباح 

وال قبيح لتنـزهه عن الغرض ، وهو باالعتبارين األخريين حسن ، أما بالثالث فمطلقاً ، وأما بالثاين فبعد ورود الشرع ال قبله سواء 
   ] . ١/٢٠٠. [ شرع وبعده فيه فعله قبل ال

   ساقطة من ص (3)
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وبطالن التفريع ال يلزم منه بطالن األصل ؛ نعم فمن أنكر ما ذكرنا من الفرق فقد كـابر                  
قالً إنْ ومن وافق عليه فهو زبدة البحث وما زاد عليه ممن مل حيظ بتحرير البحث حبثنا معه حبثاً مـست                

  . كان البحث صوابا 

 شئت ؛ كجارين    )١(هذا وإنْ كنت من البلداء الذين ال يقودهم إال املثال فاضرب أي مثل            
 ٥ قد استوىل عليه سوء األخالق وصـرف عمـره يف           )٢(عند أحدمها غاية العفاف واالنصاف وآخر     

ينه عنـك ؛ فـإنْ      خمادعتك يف عوراتك والفساد بأهلك وخاصتك والتسبب لكل شر ؛ ال تنام ع            
  . زعمت أنه ال فرق بني مدح من شئت منهما أو ذمة فقد كابرت وحنو ذلك 

  . كيف تدعي هذا على كل عاقل واملنكرون يدعون أنهم أكثر من املعترفني  : فإن قلت

 ؛ ومن تقبلها علماً     )٣( إنما يقول ذلك أفراد املدركني هلذه األحباث ؛ وقليل ما هم            :قلت
 ١٠ عربة به؛ واملذكورون ال يقولون ا إال يف نزر من أحواهلم وهو معركة اجلدال ؛ وهـم معنـا يف                     ال

تصرفاته الدنيوية كلها وتصرفام الدينية كالفقه وشروح احلديث ومجيع التصرفات بل يف نفس هذه        
باملعىن الذي  األحباث أال تراهم حيمدون أنفسهم ويذمون خمالفهم فذلك اعتراف بالفرق بني الفعلني             

  . حررناه 

 إنما يزعمون أنهم يوافقون الشرع وخصمهم خيالفه فبذلك االعتبار وقع املدح          :فإن قلت 
 ١٥  . والذم 

هل ذلك أمر ثابت يف نفس األمـر        .  فلم وقع الفرق بني خمالفة الشرع وموافقته          :قلت  
  أدركه العقل وأمر به الشرع أم ال ثبوت له يف نفسه ؟ 

ال ثبوت له يف نفسه إنما نعبر حني مندح املؤمن ونـذم            : كما هو مذهبهم       - فإن قالوا 
  .  الشارع )٤( الكافر حكاية لعبارة

 ٢٠  . فخرب الشارع يف قوله هذا حممود وهذا مذموم أي أهالً لذلك  :قلنا

                                                           
  مثال :  يف ص (1)
  واآلخر :  يف ص (2)
  ساقطة من ص . ما هم :  قوله (3)
  بعبارة :  يف ص (4)
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   .هل خمربه موافق خلربه؟  فهو الذي نقول 

  .بل الفرق بينهما  واحلقيقة إنه ليس مبحمود وال مذموم ،أم خمالف 

  . كان ذلك نسبة للكذب إىل الشارع تصرحياً 

  .وكذلك اإلنشاء إنْ كان لفرق وإال فهو سفه 

 ٥ الشرع يصح على أصلهم وإال فهو ال يصح جلواز تصديق الكاذب            )١(هذا على تسليم أنَّ   

  . على فرض نفي احلسن والقبح 

 سالمة نفسك ؛ كما أنه يلـزمهم         هلم البتة وهذه كتبهم إنْ كان لك مهه يف         )٢(وال جواب 
ذلك من نفي تعليل أفعاله تعاىل باحلكم ألنه مل يفعل املعجزة للتصديق وإال لكان تعليالً فال يدل على                  

إنْ خلق يفّ األميان كان جئت أو مل جتـئ ؛           : التصديق ويلزم ذلك من اخلرب أيضاً ألنه يقال للرسول          
 ١٠  . وإنْ خلق يفَّ الكفر فكذلك 

  .  أنت تكسبهما : قال فإنْ

   الكسب ؟ )٤( ومن حيدث : له)٣(قال

  . اهللا تعاىل  :فإنْ قال

  .  فأنا حمل فقط :قال له 

 ١٥ والسعد يف شـرح     )٦( ؛ وصرح به العضد يف املواقف      )٥(وقد مضى تفسريهم للحلول   

  . فهم جربية حقاً  )٧(  ختم اهللا على قلومالكشاف عند تفسري قوله تعاىل 

                                                           
   ساقطة من ص (1)
  وجوب :  يف ص (2)
  قيل :  يف ص (3)
  خيلق :  يف ص (4)
  باحللول :  يف ص و ع (5)
   املواقف (6)
   ٧:  سورة البقرة آية (7)
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حني سوى بني االنسان والشجر أنه منكر للضرورة فقد )١(هدوا على جهم وقد ش

شهدوا على أنفسهم مبثل ما شهدوا عليه كما ترى إذ فسروا الكسب بالقيام به ؛ والقيام به 

  .  تلبيساً )٢(باحللول ؛ فلم يكن بينهم وبني جهم فرق إال زيادم ألفاظاً يف الدين

يف التحسني والتقبيح نزر من الناس يف نزر من أحـواهلم فـال             فيحصل مما ذكرنا أنَّ نا    

نسبيه فإذا نسبتهم إىل غريهم صاروا       )٣(تصح دعوى األكثرية وال الكثرة ؛ فإنَّ الكثرة أيضاً           ٥ 

أقلَّ من القليل ؛ وجتوز عليهم املكابرة والتقليد بواسطة نشأم وحسن ظنهم بأسالفهم كسائر              

 بسلفه وهم كثرة ؛ على أنَّ نقيض نـايف           ٍ ر ؛ فكلٌ عنده حسن ظن     الفرق من املسلمني والكفا   

احلسن والقبح أضعافهم من املسلمني ؛ أال ترى أنَّ فارس والروم ومـا وراء النـهر واهلنـد                  

والسند واليمن ماترِيديه وشيعة إال اليسري النادر ؛ وكثري يف مصر والشام واحلرمني وبعـض               

والشيعة الزيديه والروافض يف هذه األقطـار وال         )٤( ]  نفيةاحل [املغرب كذلك ؛ لغلبة دولة       ١٠ 

 الدولة واملاضي من الزمن حنو ذلك ؛ فكيف عزب          )٥(يوجد لألشعرية دولة والناس تبع لظهور     

  . على املصنف هذه العوامل حىت مل جيد إال الربامهة 

اتريديـه ؛ ويف    مث اسم املعتزلة يشمل أفراداً يف كل مذهب ؛ الكـثري يف الـشيعة وامل              

الشافعية كثري سيما يف الزمن املتقدم ؛ وكذلك يف احلنابلة واملالكية وإنْ قلّوا يف هذه األعصار                

يف هذه املذاهب الثالثة ؛ وليس للمعتزلة مذهب مستقل ألنَّ ذلك االسم باعتبـار الكـالم                 ١٥ 

                                                           
 أبو حمرز جهم بن صفوان الراسيب موالهم السمر قندي املتكلم رأس اجلهمية ، كان ينكر الصفات وينـزه البارى عنها بزعمه ،  (1)

ويقول خبلق القرآن ، ويقول بأن اهللا يف األمكنة كلها ، وقد أخذ مقالته عن اجلعد بن درهم فأذاعها ونشرها وهلذا صارت املعطلـة                        
  . هـ ١٢٨تنسب إليه قتل سنة 

   ٢٦/ ٥ ، السري ٤/٢٠٤ ، الفصل ١/١٩٩امللل والنحل :
  البني :  يف ع (2)
   ساقطة من ع (3)
  احلنيفة :  يف ك (4)
   ساقطة من ص (5)
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 يف احلنفية ؛    )٢(شري يف الشافعية ؛ والزخم    )١(خاصة ؛ وقد يكون يف مجيع املذاهب كعبد اجلبار        

وقد يكون يف بعض املسائل حنو تعليل أفعاله تعاىل وإثبات احلسن والقـبح يف املاتريديـه ويف                 

أفراد كثرية يف غريهم حتكيها مصنفام  ؛ كما مضي من حكاية إمجاع الفقهاء على التعليـل                 

  . كما مر فال يشذُّ إال أجالد اادلة الذين ليسوا بفقهاء أيضاً أو يناقضون 

                                                           
هب  أبو احلسن عبد اجلبار بن أمحد بن اخلليل بن عبد اهللا اهلمذاين األسد أبادي القاضي املعتزيل بدأ حياته العلمية متفقهاً على مـذ                       )١(

: أساً فيه كان واسع األفق غزير الثقافة قوي احلجة ، قال عنه الذهيب والـسبكي           راإلمام الشافعي مث حتول إىل علم الكالم حىت صار          
فه كثرية أمهها املغين يف العدل والتوحيد ، والعمد         نيخترج به خلق يف الرأي املمقوت ، تصا       : إنه من غالة املعتزلة ، وقال الذهيب أيضاً         

  هـ ٤١٥زيه القرآن عن املطاعن ، تويف بالري سنة ـصول الفقه ، وشرح األصول اخلمسة ، وتنيف أ

  ١٢١ ، طبقات املعتزلة ٥/٩٧ ، الطبقات ١٧/٢٤٤السري :
، كان رأساً   اهللا الزخمشري النحوي الفقيه احلنفي املفسر املتكلم األديب املعتزيل          رزمي جا ر أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد اخلوا        )٢(

ار يقال له جار اهللا ، له مصنفات عديدة أشـهرها  فصيف البالغة والعربية واملعاين والبيان وكان داعية إىل االعتزال ، جاور مبكة زماناً    
س  يف غريب احلديث وأسا    قائفو ، وال  ح العلماء بالشرح والتعليق والردود على آرائه يف االعتزال والن         هالكشاف تفسري للقرآن تداول   

  . هـ ٥٣٨تويف سنة . البالغة وغريها 

   ٢٠/١٥١السري  ، ١٩/١٢٦معجم األدباء   ،٥/١٦٨وفيات األعيان :
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   ]١/١٩٨[  .(*)وقالت املعتزلة والكرامية والربامهة :  قوله -٣٦

 ؛ وال من فـرق  )١(كأنَّ املصنف مل جيد من فرق املسلمني موافقاً للمعتزلة غري الكرامية   
 أنواع الكفر غـري     )٣(] وسائر [ وأهل األوثان    )٢(الكفر اليهود والنصارى واوس والصابئني    

  . والشيعة وقد طبقوا األرض كما قدمناه قريباً  )٥( ؛ وكيف ترك املاتريديه )٤(ةالربامه

 ٥  . فنفس هذه احلكاية فيها ننت رشح العصبية ؛ وقد حقَّقنا بطالا آنفاً

  

  

  

  

                                                           
  ١/٤١٨ ، حتفـــة ١/٤٥٢ ، رفـــع  ١/٢٨٧ بيـــــان  (*)

  
غون يف االثبـات إىل  وهم يثبتون صفات اهللا ولكنهم يبال)  هـ ٢٥٥ت سنة ( هم أتباع حممد بن كرام السجستاين :  الكرامية  (1)

حد التشبيه والتجسيم ، ويقولون أن ا لعقل حيسن ويقبح قبل الشرع ، وجتب معرفة اهللا بالعقل مثل مقولة املعتزلة ، وقالوا إن اإلميان                        
  . هو اإلقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر األعمال 

  ١/١٢٤ ، امللل والنحل ٢١٥: الفرق بني الفرق ص :
سالم ابن تيمية أم الصابئ يف اللغة الذي ترك دينه ، والصابئون مسوا بذلك ألم تركوا دينهم وعبدوا النجوم ، وذكر شيخ اإل (2)

  . ة مشركون ئبون وصاة موحدئبصنفان ، صا

   ٢٨٨ ، الرد على املنطقيني ص ٣٣٢: املصباح املنري ص :
   زيادة من ع (3)

  ٢/٦٠١امللل والنحل . إحدى الفرق اليت تعيش يف اهلند ، وهم أتباع رجل يقال له براهم يقول بنفي النبوه :  الربامهة  (4)
واملاتريدية يوافقون األشاعره يف    ) هـ  ٣٣٣ت  (  املاتريدية هم أتباع إىل منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي السمرقندي ،               (5)

ملعتزلة وإن كانوا يوافقوم يف بعض أقواهلم مثل التحسني والتقبيح العقلـيني ، والتعليـل   غالب أقواهلم وخصوصاً يف ردودهم على ا     
  . واحلكمة يف أفعال اهللا تعاىل 

  . واملاتريدية وموقفهم من توحيد االمساء والصفات ، وموقف ابن تيمية من األشاعره ، ) املاتريدي ( إمام أهل السنة :
   ٢/٤٧٧شعرية واملاتريدية قارنه بني األحيث عقد املؤلف مبحثاً للم
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األفعال حسنة وقبيحة : وقالت ا ملعتزلة والكراميه والربامهه : قوله -٣٧
 بصفة، وقوم بصفة يف القبيح لذاا ، فالقدماء من غري صفة ، وقوم

  ]١/١٩٨[     (*)  .واجلبائية بوجوه واعتبارات
احلسن : حتقيق مذهب املعتزلة أنه الخالف بينهم وإنما يذكر أنَّ البغدادية تقول    

 ٥  . والقبح لذات الفعل ؛ والبصرية لوجوه واعتبارات 

 اتفاقاً ؛ ومقيدة بوجـه      )١(ووجه التوفيق أنَّ مطلق الفعل ال حيكم عليه حبسن والقبح         
  . ملغى كذلك ؛ وبوجه حيكم العقل عنده باحلسن والقبح حيكم عليه بذلك 

أي لذات اموع ؛ كالظلم ال      :  لذاته   :فقالوا  فنظرت البغدادية إىل الفعل مع قَيده       
   : ظلماً إال مع قيد كونه ضرراً عارياً عن نفع ودفـع واسـتحقاق ؛ فقـالوا                  )٢(يكون الفعل 

 ١٠  .  قبيح لذاته)٣(الظلم

  .  يقبح الفعل أي مطلقه لوجوه صيرته ظلماً مثالً :وقالت البصرية 

  . هذا حتقيق مذهبهم فأتقنه لترد احلجج له وعليه 

  

  

  ١٥ 

  

                                                           
  ١/٤١٨ ، حتفـــة ١/٤٥٢ ، رفـــع  ١/٢٨٧ بيـــــان  (*)

  بقبح :  يف ص )١(
  ع :  ساقطة يف )٢(
  الفعل :  يف ص )٣(
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ألكذبن : يف صدق من قال لو كان ذاتياً الجتمع نقيضان : قوله-٣٨
  ]١/١٩٩[             .(*)وكذبه غدا 

جتمع عندك الصدق والكذب ومها نقيضان ؛ وإنمـا احلـسن           قد ا : يقال ملورد هذا      
  . والقبح فرعامها فما أجبت به فهو جواب اخلصم 

فعل العبد غري خمتار فال يكون حسناً وال : واستدل :  قوله -٣٩ ٥ 

قبيحاً لذاته إمجاعاً ألنه إن كان الزماً فواضح ، وإن كان جائزاً فإن 
هو اتفاقي وهو ضعيف ، فإنا افتقر إىل مرجح عاد التقسيم وإال ف

نفرق بني الضرورية واالختيارية ضرورة ، ويلزم عليه فعل الباري 
**.نه يترجح باالختيارأوالتحقيق وأن ال يوصف حبسن وال قبح شرعاً 

                      ]١٠  ]١/٢٠٣ 

  . إعلم أنَّ القوم معطلون ملعىن االختيار يف الباري تعاىل؛ ويف املخلوق 

عاىل فألنَّ املرجح قدمي كما ذكره العضد هنا ؛ وذكره غريه مع قـوهلم              أما يف الباري ت   
جيب الفعل عند حصول املرجح دفعاً للتسلسل وهذا واضح ؛ فصار مضطراً أي ليس له أنْ ال                 

  . يفعل فكيف يكون خمتاراً ؛ وسيأيت هلذا مزيد حبث عن قريب 

يصري العبد عند خلقـه مـضطرا إذْ        وأما يف حق العبد فألنَّ االختيار بزعمهم خملوق ف         ١٥ 

يوجد اهللا الفعل فيه وليس له دفعه ؛ فقد عاد الوجود كلُّه إىل اإلجيـاب واالضـطرار وهـو                   
 )١(الفلسفة احملضة ؛ وهم تارةً يفسرون الكسب باالختيار مث يصرحون بأنه خملـوق هللا تعـاىل               

                                                           
  ١/٤١٨ ، حتفـــة ١/٤٥٧ ، رفـــع  ١/٢٩٢ بيـــــان  (*)
  ١/٤٢٦ ، حتفـــة ١/٤٥٩ ، رفـــع  ١/٢٩٨بيـــــان   **

  ساقطة من ص : تعاىل هللا ه قول )١(
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حبلوله فيه كلونه كما مضى يف تـصريح         )١(وأخرى بأنه قيام الفعل بالعبد ويفسرون القيام به       
وحقيقة القيام هو التبعية يف التحيز ، وصرح        : العضد يف املواقف واجلواهرية ؛ وكما قال هنا         

وقد كشف القناع ابن عـريب وصـرح        . به السعد وغريه ؛ فانتفاء االختيار بأوضح عبارام         
  . يف تثمري باطله بذلك يف حق اهللا تعاىل يف كتابه الفتوحات فاحتىب 

                                                           
   ساقطة من ص (1)
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لو حسن الفعل أو قبح لغري الطلب مل يكن تعلق )١(وعلى اجلبائية : قوله -٤٠
الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد ، وأيضاً لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو 
صفته مل يكن البارئ خمتاراً يف احلكم ألن احلكم باملرجوح على خالف املعقول 

 )٢(  وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالًومن السمع فيلزم اآلخر فال اختيار ، 
 ٥  ]١/٢٠٩ [   (*).الستلزام مذهبهم خالفه 

علمت من جمموع كالم الثالثة ومما أشرنا إليه بطالن حجج النايف كلها ومل يبق إال                قد  
هذه احلجة وهي مبنية على غش ؛ وهو أنَّ املعتزلة متنع العفو عقالً ؛ وهذا كـذب صـريح                   

ولو فرضنا جهل االشعرية كـل كتـب        . بائية بل كل البصرية الذين الكالم معهم        السيما اجل 
ومـا   املعتزلة ملا جهلوا الكشاف وقد تكلموا على كل ذرة منه ؛ قال يف تفسري قوله تعاىل                   

على أنَّ امتناع جواز االستغفار للكافر إنمـا        [اآلية؛ ما نصه     )٣( كان استغفار إبراهيم ألبيه    ١٠ 

]لعمـه     [وحي ألنَّ العقل جيوز أنْ يغفر اهللا للكـافر أال تـرى إىل قولـه                  علم بال 
)٤( 

 وجواز االستغفار مبين علـى جـواز    )٧(يعىن يف أيب طالب    )٦( ] ) )٥(ألستغفرنَّ لك مامل أُنه     (

على قطعهم الرجاء عنه ؛ وقال       )٨(املغفرة ولذا منعت املعتزلة االستغفار لصاحب الكبرية بناًء         
إنْ تعذم فإم عبادك وإنْ تغفر هلم فـإنك أنت العزيـز            شري يف تفسري قوله تعاىل        الزخم

                                                           
  ١/٤٣٥ ، حتفـــة ١/٤٦٤ ، رفـــع  ١/٣٠١ بيـــــان  (*)

 هـ٣٠٣فرقة من املعتزلة وهم أتباع أيب علي حممد بن عبد الوهاب اجلبائي شيخ املعتزلة يف البصره يف زمانه تويف سنة : اجلبائية  )١(

   ١٥: آية : سورة اإلسراء  (2) 
  

   ١١٤: رة التوبة آية  سو(3)
   زيادة من الكشاف (4)
  . ) ١٣٦٠( احلديث أخرجه البخاري يف اجلنائز ، باب إذا قال املشرك عند املوت ال إله إال اهللا (5)

  )٢٤(ومسلم يف اإلميان ، باب الدليل على صحة إسالم من حضره املوت 
  ٢/١٧٤ الكشاف (6)
 -  - لب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب القرشي اهلامشي عـم الـنيب                 وامسه عبد مناف بن عبد املط     :  أبو طالب    (7)

  .محية ومات على دين آبائه قبل اهلجرة بثالث سنني  -  -النيب عن والذي كفله بعد وفاة جده عبد املطلب دافع 

  ١/١١٩السرية البن هاشم :
   ساقط من ص .ة االستغفار لصاحب الكبرية عتزلمبين على جواز املغفرة ولذا منعت امل:  قوله (8)
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   وجـه حكمـه ألنَّ      )٣( هلم مع كفرهم مل تعـدم يف املغفـرة         )٢ ( وإنْ تغفر  [  )١(  احلكيم

  حسنه لكل جمرم يف العقول ؛ بل مىت كان ارم أعظم جرمـاً كـان العفـو عنـه                    املغفرة  

هذا لفظه وقرره السعد يف شرحه الكشاف وقد اعترف هنا هو والعـضد أنَّ               )٥)(٤(]أحسن  

 مبنية على منع جواز العفو فبطلت ؛ وإنما قالت املعتزلة مبنع العفـو مسعـاً يف                 )٦(هذه احلجة 
 ٥  . الكافر وهو املراد يف اآلية وال دخل هنا ملذهبهم يف صاحب   الكبرية 

معهم هنا أيضاً بل مع اجلبائية فلم يريدوا أنَّ العقل مينـع            وأما البغدادية وليس الكالم     
  نظرنا   - واحلكيم ال يفعل إال حلكمة       -العفو مبجرده بل قالوا ملا جاء السمع بوقوع التعذيب          

يف وجه وقوعه إذ ال يكفي االستحقاق ألنَّ معناه إنما هو احلسن ؛ واحلسن يـصدق علـى                  
  .  بقبيح متساوي الطرفني إذ احلسن ما ليس

قالوا وال مرجح إال كون التعذيب لطفاً ملن علم به باخلرب السمعي  ؛ وكـل لطـف                   ١٠ 

  .واجب عقالً ؛ فالتعذيب واجب ؛ هذا حترير مذهبهم أيضاً هنا 

 التعذيب عقالً وإنْ مل يرد السمع كما هو )٧(]بوجوب [ إذا حققت هذا فال قائل 
ع لكان العفو جائزاً عقالً بل راجحاً عند مجيع املعتزلة مدلول اآلية ؛ فلو مل يرد السمع بالوقو

؛ فقد سقطت هذه احلجة كما ترى فسقطت مجيع احلجج باعترافهم كما قررناه أعين اعتراف 

                                                           
  ١١٨:  سورة املائدة آية )١(
  وكذلك يف الكشاف . غفرت :  يف ع )٢(
  ساقطة من ص:  يف املغفرة )٣(
  ١/٣٧٥ الكشاف )٤(
ـ إ يالحظ هنا أن الزخمشري ترك مذهبه االعتزايل حيث   )٥( ملنافاـا  اهللا ى ن املعتزلة يزعمون أن املغفرة للكفار ممتنعة عقالً ال جتوز عل

أما أهل السنة فاملغفرة للكافر جائزة      ،  تذبذب الزخمشري يف هذا املوضع فال إىل أهل السنة وال إىل القدرية             : بن املنري   اللحكمة ، قال    
كالم خرج  ذا كان كذلك فهذا ال    إ حكم اهللا تعاىل عقالً ، بل عقاب املتقي املخلص كذلك غري ممتنع عقالً من اهللا تعاىل ، و                  يفعندهم  

على اجلواز العقلي وأما القدرية فيزعمون أن املغفرة للكافر ممتنعة عقالً ال جتوز على اهللا تعاىل ملناقضتها احلكمة ، فمن مث كفحتـهم                       
 ملا دخلت كلمه إن املستعملة عند الشك يف وقوع الفعل بعدها لغة يف فعل ال شـك يف                   مهذه اآلية بالرد ، إذ لو كان األمر كزعمه        

  . وقوعه عقالً ولكان ذلك من باب التعليق باال عدم 
  ١/٣٧٥االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال ، يف حاشية الكشاف 

 ساقطة من ص  )٦(
  بوجب :  يف ك )٧(
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.  معركة اجلدال)١(السعد بذلك يف شرح الكشاف وغريه ؛ فإنَّ اادل يعترف باحلق يف غري
  . غريه نسأل اهللا العافية ونعوذ به من إيثار 

  

  

  ٥ 

  

  

  

  

                                                           
   ساقطة من ص )١(
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حسن الصدق النافع واإلميان ، وقبح الكذب الضار :قالوا: قوله-٤١
والكفران معلوم بالضرورة من غري نظر إىل عرف أو شرع أو غريمها  

  ]١/٢١١[   (*).املنع بل مبا ذكر : اجلواب و . 

رجالن أحسن إليهما رجل جبميع أنواع اإلحسان وأساء إليهما آخر جبميـع أنـواع              
اءة ؛ فأخذ أحدمها ميدح احملسن ويشكر إحسانه بأنواع الشكر وحيط من جانب املسيء ؛               اإلس ٥ 

  .  ؛ وكل منهما يعلَّل فعله باإلحسان واإلساءة وغري ذلك من األمثلة )١(وعكس أحدمها االمر

 منع الفرق إنكار الضرورة وكأنَّ اسر هلم على اإلنكار          )٢(] من [وحنن ندعى على    
  .  املذهب الناشئ عن املكابرة البناء على

إذا استويا يف املقصود مع قطع النظر عن كل مقدر آثر :قالوا : قوله -٤٢
وأجيب بأنه تقدير مستحيل فلذلك يستبعد منع إيثار الصدق . العقل الصدق  ١٠ 

ولو سلم فال يلزم يف الغائب للقطع بأنه ال يقبح من اهللا متكني العبد من املعاصي 

  ]١/٢١١[                 .ويقبح منا

إنما املدعى أمر كلي من دون نظر إىل غائب وشاهد وخصوصية من ينسب إليه ذلك                 
 ؛ فإنهـا إذا     )٣(؛ فمغالطتهم يف مجيع أطراف املسألة بذلك ال يقتحمها أهل اإلدراك واملروءة           

 ١٥ متكني العبـد     بكل حق ؛ وذكْر    )٥( فهي يف حق اهللا سبحانه أوىل ؛ فإنَّ اهللا أوىل          )٤(ثبتت الكلية 

غلو يف التلبيس فإنه سبحانه ميكنه للتكليف لصحة التكليف منه سـبحانه لعلمـه وحكمتـه         

                                                           
  ١/٤٣٩ ، حتفـــة ١/٤٦٥ ، رفـــع  ١/٣٠٥ بيـــــان  (*)

  وعكس ذلك اآلخر :  يف ع )١(
   زيادة من ع )٢(
  يف املرؤة :  يف ص )٣(
  بالكلية :  يف ص )٤(
  ساقطة من ص .  فإن اهللا أوىل:  قوله )٥(
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وقدرته على اجلزاء وحقيقته إلزام حكمه بشرائط اإللزام ولوازمه ؛ ولو صـح مـن العبـد                 
  .  بشرائطه)١(التكليف لصح التمكني

 منه  )٢(و مكَّن سبحانه على حد متكيننا لقبح      فالتمكني منا مباين للتمكني منه تعاىل ؛ ول       
  . أشد من قبحه منا 

لو كان شرعياً لزم إفحام الرسل ، فيقول ال أنظر : قالوا  :  قوله -٤٣ ٥ 

يف معجزتك حىت جيب النظر ويعكس ، أو ال جيب حىت يثبت الشرع 
على أن قول بعينه يفأن وجوبه عندهم نظري : واجلواب . ويعكس 
وقف على وجوبه ولو سلم ، فالوجوب بالشرع نظر أو مل النظر ال يت

  ]١/٢١١[                   (*).ينظر ثبت أو مل يثبت 
الوعيد من الرسول واآليات يف السماوات واألرض ينشأ عنها خوف وحرية والنظـر                ١٠ 

كذلك يدفعه ويذم من مل ينظر عند ذلك ؛ والذَّم دليل القبح وخاصيته فافترقا ، وبقية الكالم                 
  .على املرسل إليه   متكنه من النظر قبل وجوبه قيام حجة النيب )٣(إذ ال يلزم من

  .فإعادة للمذهب  .  بالشرع)٤(الوجوب: وأما قوله 

مكـره  (ة  وء هذا ذو مـر    )٥( هذا مذهبنا ويلتزم اإلفحام فهل جيادل مبثل       :فحاصله  

لّد لو كان هلم عما أتوه بد؛ وبـذلك          وإال فناهيك ؤالء الثالثة النحارير ال      )٦()أخاك ال بطل     ١٥ 

  . )٨( أي منقلب ينقلبون )٧(فليعترب املعتربون وسيعلم عبيد األسالف

                                                           
  ١/٤٣٩ ، حتفـــة ١/٤٦٦ ، رفـــع  ١/٣٠٨ بيـــــان  (*)

  بشرائط اإللزام ولوازمه ، ولو صح من العبد التكليف لصح التمكني ، ساقطة من ص :  قوله )١(
  ال يقبح :  يف ص )٢(

  

   ساقطة من ص )٣(
 .اخل ..  معرفة اهللا ، ومعرفة الرسالة –أي وجوب النظر يف املعرفة مطلقاً  )٤(
   ساقطة من ع )٥(
   ١٠٧: سبق خترجيه ص  )٦(
  اإلسالم :  يف ص )٧(
 . وكان األوىل به أن يترفع عن مثل هذه العبارات - عبيد اإلسالف –غفر اهللا للشيخ املؤلف فكثرياً ما يردد هذه العبارة  )٨(
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  ]وجوب شكر المنعم : مسألة [ 

شكر املنعم ليس بواجب : ، األوىل زل ـمسألتان على التن:  قوله -٤٤
 (*). قبح ال حكم فيما ال يقضي العقل فيه حبسن وال: الثانية  ... )١(عقالً

                     ]١/٢١٦[  

 ٥ من  )٣(زل وكثرياً ما يعرض ذلك ألهل اجلدل ؛ وهو إما         ـ حق التن  )٢(قد خبط ومل يرع     

  :باب قوله

  )٣(وإنْ خاهلا ختفى على الناس تعلم     ومهما تكن عند امرئ من خليقة 

  : ناء مبا فيه من باب قوله  آثارها ؛ وإما ألنهم ميتلئون فينضح اإل)٥(فإذا أخفوا العصبية ظهرت

  )٦(وأكرب مهي واألحاديث زينب     أحدث نفسي واألحاديث مجة 

 ١٠ )٧( ؛ إختراع ملذهب مل يقل به      لو وجب لوجب لفائدة   :وإما لغري ذلك ؛ وبيانه أنَّ قوله        

أحد على نقله املخبوط ؛ كيف على ما حققنا أنَّ املرجع إىل مذهب واحد هو وقوع الفعـل                  
 )٨(قيد خاص؛ والعربة عندهم يف اجتماع القيود هو إدراك صفة ذلك الفعل املقيد            على وجه و  

  . من حسن أو قبح كما قلنا العربة باجتماع شرائط التواتر هو حصول العلم عن ذلك اخلرب 
                                                           

  ١/٤٤٦ ، حتفـــة ١/٤٧١ ، رفـــع  ١/٣١٣ بيـــــان  (*)
  .  هذه املسألة مبنية علىالقول بالتحسني والتقبيح العقليني ، وقد مضى الكالم عليها  (1)

  

  يراع :  يف ص (2)
  إما أن يكون :  يف ص (3)

   ٣٢:  البيت لزهري بن أيب سلمى أنظر ديوانه ص )٣(
  ظهر :  يف ص (5)
  : بن أيب ربيعة من قصيدة مطلعها  البيت لعمر (6)

  خبم وهاجت عربة العني تسكب   ذكرت يوم القصر قصر ابن عامر 
   .والبيت يف املخطوطة كتب هكذا

  .وأكثر نفسي واألحاديث زينب    أحدث نفسي واألحاديث مجة 

  . ٢٨:شرح ديوان ابن أيب ربيعة ص:
   ساقطة من ص (7)
   ساقطة من ص (8)
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ولقد صرحت املعتزلة بقوهلم قبح الكذب لكونه كذباً أي إخباراً بالشيء ال على مـا               
ه ظلماً أي ضرراً عارياً عن نفع ودفع واستحقاق ؛ وكذلك سـائر             هو به ؛ وقبح الظلم لكون     

  .احملسنات واملقبحات 

وأجابوا بأنه تعليل له .  للشيء بنفسه )٢(على أنفسهم أنَّ هذا تعليل )١(وأوردوا 
 ٥  .بوجهه 

فقد غلط فيه من حيث أنه  مبين علـى غـري            . الفائدة األمن من العقاب     :  وأما قوله   
 إنمـا   )٤( وقد وضعه يف غري موضعه وهم      )٣(ا ذكرنا فلم يذكروه هنا فهو من تصرفه       قوهلم كم 
  .  اليت اخترعها ة ذكر الفائد)٦( دليالً على وجوب النظر كما قدمنا من دون)٥(أوردوه

 من رأى ما عليه من النعم املتجددة اليت تفوت احلصر مع علمه أنها ليـست                 :قالوا
ر املشاهدين جوز أنَّ هلا حمدثا قد أنعم عليه ا ؛ وشكْر كلَّ مـنعم                وال عمل سائ   )٧(من عمله  ١٠ 

  . واجب بالقضية العقلية إذ حيسن ذم من أخلَّ به 

  . االعتراف بنعمة املنعم على ضرب من التعظيم : واملراد بالشكر 

 إنَّ خاصة الواجب حسن الذَّم علـى تركـه ؛           :وقد قلنا يف حترير حمل النزاع       
ون تاركه يف معرض العقوبة ؛ فحينئذ خياف انقطاع هذه النعمة ؛ والذَّم والعقاب على ترك                وك

شف هذا الـضرر    كالشكر وبتجويز ذلك حيصل غم وحريه وهو ضرر ناجز بالقلب فيجب             ١٥ 

  . يكشفه بالنظر حسن ذمه  )٨(ألنه إذا مل 

  . فأورد عليهم ماذا يقولون لو مل خيطر له ذلك ببال 
                                                           

   وأورد : يف ص )١(
  التعليل :  يف ع )٢(

  . فهو من تصرفهم : ساقطة من ص ، ويف ع .  فهو من تصرفه (3)
  األشاعرة:  أي (4)
  شكر املنعم :  أي (5)
   ساقطة من ص (6)
  علمه :  يف ص (7)
  لو :  يف ع (8)
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 ينكر هذا إال    )١(ا بأنه الزم إما من قبل النفس لوضوح أسبابه وكثرا وال يكاد           فأجابو

 عامل وهو مـن     )٣( اتفق له ذلك يف صغره وهو ابن اخلطيب        )٢(مكابر؛ كما زعم الرازي أنه ما     

ه فكيف يقول مل خيطر ببال     )٤(أذكى الناس ولعله ما بلغ احللم إال وقد صار عاملاً مدرساً واعظاً             

 )٥(ولو فرض غفلة أحد وقد علمنا أنَّ  اهللا سبحانه كلف كل عاقل وتكليف الغافل قبيح وغري                

ال يعلم وهـو قبـيح       )٦(صحيح كما وافق عليه املصنف وأصحابه كما يأيت ألنه تكليف مبا             ٥ 

بـث   تكليف ما ال يطاق ألنه إنْ مل يؤاخذه على عدم اإلتيان باملكلَّف به فالتكليف ع               )٧(ملطلق

  . درءاً ملا ذكر )٨(وإنْ واخذه فظلم فيجب أنْ ينبه اهللا سبحانه ذلك الغافل

  

  

  ١٠ 

                                                           
   ساقطة من ص )١(
  يف ما :  يف ص )٢(
ازي اخلطيب والد فخر الدين الرازي الفقيه الشافعي ، له مؤلفات يف الفقـه               أبو القاسم عمر بن حسني بن احلسن ضياء الدين الر          )٣(

  . هـ ٥٥٩تويف سنة ) غاية املرام يف علم الكالم ( ويف علم الكالم أمهها 

   . ٢/١٥ ، طبقات الشافعية البن شهبه ٧/٢٤٢الطبقات :
   ساقطة من ص )٤(
  وهو غري :  يف ص )٥(
  ما :  يف ص و ع )٦(
  كمطلق :  يف ص و ع )٧(
   ساقط من ص )٨(
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الفائدة األمن من احتمال العقاب يف الترك ، وذلك الزم : قوهلم :  وقوله -٤٥
اخلطور ، مردود مبنع اخلطور يف األكثر ، ولو سلم فمعارض باحتمال العقاب 

 أو ألنه كاالستهزاء كمن شكر ملكاً على الشكر ألنه تصرف يف ملك الغري ،

  ]١/٢١٦[      (*).على لقمة بل اللقمة بالنسبة إىل امللك أكثر

اختراع مذهب أيضاً ألنَّ الشكر من الواجبات العقلية الصرفة اليت ال جيـئ الـشرع                ٥ 

 خبالفها ألنَّ الشرع لو جاء خبالف العقل لعاد على الشرع بالنقض لترتـب الـشرع علـى                
ال يصح نسخ شكر املنعم فضالً عـن        : )٢( تلميذ أيب احلسني     )١( حىت قال ابن املالمحي    )١(العقل

  . جوازه ؛ وهو كما قال 

  فكيف خياف العقاب على ما ال يصح وال ميكن حتوله عن الوجوب ؟ 
                                                           

  ١/٤٤٦ ، حتفـــة ١/٤٧٣ ، رفـــع  ١/٣١٥ بيـــــان  (*)
 هذه القاعدة اليت وضعها املتكلمون هي أصل الضالل الذي وقعوا فيه حيث غلوا يف العقل حىت قدموه على السمع ، مع أنه ال  (1)

أن حصل تعارض يف نظر اتهد لقدم النقل ألنه األصل وحنن مأمورون            ميكن أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح ولو قدر           
  . باتباعه 

العقل يدل على صدق النيب مث يعزل نفسه ، ويعترف أنه يتلقى من النيب بالقبول ما يقوله يف اهللا واليوم اآلخـر ممـا ال                         : قال الغزايل   
 مبا يقصر العقل عن االستقالل بإدراكه ، إذ ال يستقل العقل بإدراك يستقل العقل بدركه وال يقضي أيضاً باستحالته ، فقد يرد الشرع   

كون الطاعة سبباً للسعادة يف اآلخرة وكون ا ملعاصي سبباً للشقاوة ، لكنه ال يقضي باستحالته أيضاً ، ويقضي بوجوب صدق مـن                       
  ] .  ١/٦املستصفى . [ دلت املعجزة على صدقه فإذا أخرب عنه صدق العقل به ذه الطريق 

إن السمع حجة اهللا على خلقه وكذلك العقل فهو سبحانه أقام عليهم حجته مبا ركب فيهم من العقـل ، وأنـزل                      : وقال ابن القيم    
إليهم من السمع ، والعقل الصريح ال يتناقض يف نفسه كما أن السمع الصحيح ال يتناقض يف نفسه ، وكذلك العقل مع الـسمع ،                         

  ] .٣/١١٨٧الصواعق املرسله . [ ض وال تتعارض ، ولكن تتوافق وتتعاضد فحجج اهللا وبيناته ال تتناق
  : وقال رمحه اهللا راداً على مقولة تقدمي العقل على النقل عند التعارض 

إما أن يريد به أنه أصـل       . العقل أصل النقل    : فحاصله ممنوع ، فإن قوله      . إن قدمنا النقل لزم الطعن       : - أي قول املخالف     –قوله  
ثبوته يف نفس األمر ، أو أصل يف علمنا بصحته ، فاألول ال يقوله عاقل ، فإن ما هو ثابت يف نفس األمر ليس موقوفاً على علمنا                           يف  

به ، فعدم علمنا باحلقائق ال ينفي ثبوا يف نفس األمر ، فما أخرب به الصادق املصدوق هو ثابت يف نفسه سواء علمناه بعقولنـا أو مل                           
صدقه الناس أو مل يصدقوه ، كما أن رسول اهللا حق وإن كذبه من كذبه كما أن وجود الرب تعاىل وثبـوت أمسائـه                    نعلمه ، وسواء    

وأنظر كتاب شيخ اإلسالم ابن تيميـة درء تعـارض           ] ٣/٧٩٩الصواعق املرسلة   . [ وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أو مل نعلمه         
  . ك منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل العقل مع النقل فعنوانه يدل على حمتواه ، وكذل

  .  احلسني البصري مصنف كتاب املعتمد األكرب قال عنه ابن املرتضي الشيخ النحرير  حممود بن املالمحي تلميذ أيب)١(

   . ١١٩طبقات املعتزلة ص :
   تلميذ أيب احلسني ساقطة من ص )٢(
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  . ألنه كاالستهزاء : وأما قوله 
تراع مذاهب وكأنه مل يـشفه      فقد علمت أنه ليس جارياً على حمل النزاع بل على اخ          

 وهللا املثـل    نفي حكمة اهللا سبحانه وتعاىل فأخذ يستسخر من نعمه ؛ وهي نتيجة اخلذالن ؛               
 ؛ نشهد له ؛ ونعظِّم ما عظَّـم         )٤(واهللا ذو الفضل العظيم       )٣(األعلى وهو العزيز احلكيم     

هم معادات العبيـد إىل     من نعمه ؛ ونشهد له بصدق ذلك التعظيم الذي أحاله هؤالء ؛ وجر             ٥ 

رفض حق اهللا سبحانه وتعاىل ؛ ولو كان العقل يفضي حبقارة النعم ملا جاء السمع بتعظيمها فإنْ                 
زل وقد بينا إدراكـه     ـ كما هو مقتضى التن    )٥(كذَّبتم السمع فهو الكفر ؛ وإنْ كذَّبتم العقل       

قد أبطلتم العقل وما بين عليه وهو       لوجوب شكر املنعم وهو فرع تعظيم النعم واالعتداد ا ف         
السمع اللهم اغفر لنا اهلفوة حبكاية هذه اجلرأة العظيمة اليت مل يسبق هؤالء إليها مـسلم وال                 

 ١٠  . كافر ؛ اللهم اكتبنا مع الشاهدين 

                                                           
   ٦٠:  سورة النحل آية )٣(
   ٤:  ، واجلمعة آية ٢١،٢٩: حلديد آية  سورة ا)٤(
  . بالعقل :  يف ص )٥(
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  ]١/٢١٦[      (*).تصرف يف ملك الغري :  قوله -٤٦

  : إحتج لنفسه بذلك مرتني   

  . زل ـن من مسأليت الت)١(يف األوىل

  . حجة للقائلني باحلظر  يف املسألة الثانية )٢(ويف األخرى وحني أورده

 ٥  .وهو حيف منه واضح .  امللك مبين على الشرع :قال 

 مث احلق يف امللك أنَّ العقل يستقلُّ بإدراكه وعليه بىن الظلم ، ولذا أورد الرازي هذه                
  . ك العقل الظلم  العقول ليدفع ا إدرا)٣(]اية[الشبهة يف 

بعض ما خيتص به اإلنسان لو اغتصبه آخر حسن ذمـه            )٤( أنا ندرك أنَّ     :واجلواب  
وهو معىن القبح ؛ ولو تصرف فيما أختص به هو مل يذم ؛ وذلك معىن امللك ؛ فمن أخذ ثيابك                    

ر اليت على بدنك ، أو ماءك الذي يف ركوتك ، أو زادك الذي فوق ظهـر بعـريك ، أو مثـا                      ١٠ 

بستانك ؛ وعلى اجلملة ما كنت خمتصاً به يف ظاهر األمر وال شبهة فيه ملنازعك ؛ فإنه حيـسن                   
  . ذمه عقالً 

  .والذي كملته الشريعة تفاصيل امللك ال مطلقه ؛ فهو معقول ذا املعىن 

إذا عقلت ذلك فإيراد ذلك يف حق اهللا تعاىل غري صحيح ألنه مالـك مبعـىن أنَّ لـه                   
زاع           )٥(صرف كيف شاء على شرط احلكمة       التمن تناول ملكه تعاىل فمحلُّ الن ه يذما أن؛ وأم ١٥ 

  . فكيف جيعل مقدمة دليل ؛ فهو دور كما هو شأن املصادرة فليتأمل 

                                                           
  ١/٤٤٦ ، حتفـــة ١/٤٧٤ ، رفـــع  ١/٣١٥ بيـــــان  (*)

   ساقطة من ص – يف األوىل )١(
  أرده :  يف ص )٢(
  العقل :  يف ك )٣(

  ص: ساقطة من  (4)
 ا املعتزلة من اإلجياب على اهللا واجلواز واالشـتراط عليـه             تعاىل اهللا عن هذه األلفاظ اليت تلفظ       –ومن الذي يشترط على اهللا       )٥(

  .سبحانه وتعاىل 
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 إنما هو بإدراك العقل     )١( أنا قد ذكرنا إنَّ العربة يف معرفة احلسن والقبح         :وحاصله  
مث تفريـع  . ع على الوجه واالعتبار الحصر تلك االعتبـارات وضـبطها      الفعل الواق  )٢(حلال

احلسن والقبح عليها وقد أدركنا حسن ذَم من تناول ما اختص به املخلوق ومل ندرك ذلك يف                 
تناول ماهللا سبحانه فيه كل تصرف يليق جبالله تعاىل فافترق معىن امللكني ذا االعتبار مـع أنَّ               

 ٥ اسـم   –ف  اً هو حسن التصرف ؛ وإنما االفتراق يعود إىل حال املتـصر           بينهما قدراً مشترك  

   .-فاعل 

  

  

  

  ١٠ 

  

  

  

  

  ١٥ 

                                                           
  احلسن والقبح بالعقل :  يف ع )١(
  حبال :  يف ص )٢(
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  ]حكم األشياء قبل ورود الشرع : مسألة [ 
 ال حكم فيما ال يقضي العقل –زل ـ أي من مسأليت التن–الثانية : قوله -٤٧

  ]١/٢١٨[. (*)واإلباحة الوقف عن احلظر:ثالثها هلم.فيه حبسن وال قبح 

  . أي للمعتزلة وكذا صنع صاحب مجع اجلوامع   

 ٥ )٢(أشار إىل ما نقله عن القاضي أيب بكر الباقالين مـن أنَّ قـول             [  :)١(قال احمللي 

 باحلظر وبعضهم باإلباحة يف األفعال قبل الشرع إنمـا هـو            )٣(بعض فقهائنا كابن أيب هريرة    
        ب ذلك عن أصول املعتزلة للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم ؛ وأنَّ قول بعض        لغفلتهم عن تشع

  .انتهى  )٤( ]أئمتنا كاألشعري فيها بالوقف مراده نفي احلكم 

الفرع الثاين يف حكم االفعال قبـل     [: )٥(ويف شرح األصفهاين على منهاج البيضاوي       

 ١٠  :الشرع

  : األفعال الصادرة من اإلنسان ال ختلو 
ك كالتنفس يف اهلواء وغريه فالبد من القطع بأنه غري ممتنع           إما أنْ تكون اضطرارية ليس له التر      

  . إال إذا جوز وقوع تكليف ما ال يطاق 

                                                           
  ١/٤٤٧ ، حتفـــة ١/٤٧٥ ، رفـــع  ١/٣١٦ بيـــــان  (*)

هـ كان آية يف الذكاء والفهم ٧٩١سنة حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم جالل الدين احمللي الشافعي أصويل مفسر ولد مبصر )١(
من مؤلفاته شرح مجع اجلوامع وشرح الورقات يف ، ويل تدريس الفقه باملؤيدية والربقوقية وكان متقشفاً زاهداً يأكل من كسب يده 

  هـ  ٨٦٤تويف سنة . األصول ، وشرح املنهاج يف الفقه 

  ٣/٤٠ املبني الفتح  ٧٧/٣٠٣   شذرات الذهب ٧/٣٩الضوء الالمع :
  قول ابن أيب هريرة :  يف ص )٢(
 وأيب اسحاق املروزي وأخذ عنه أبو علي جالقاضي الشافعي تفقه على ابن سري      أبو علي احلسن بن احلسني بن أيب هريرة البغدادي           )٣(

  . هـ ٣٤٥الطربي والدار قطين وغريمها ، صنف شرحاً ملختصر املزين ، تويف سنة 

   ٢/٧٥وفيات األعيان    ٣/٢٥٦والطبقات    ١٥/٤٣٠السري :
   ١/٦٨ حاشية البناين على شرح احمللي )٤(
  ١/١٢٥اين ه شرح األصف)٥(
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وإما أن تكون اختياريه كأكل الفاكهة وغريها ؛ ففيها ثالثة مذاهب على ما ذكره اإلمـام يف                 
  .  وتبعه املصنف يف املنهاج )١(احملصول

  . )٣(ند املعتزلة البصرية وطائفة من الفقهاء الشافعية واحلنفية  ع)٢( أنها مباحة ؛ وهو :األول

 حمرمة وهو عند املعتزلة البغدادية وطائفة من اإلمامية وأيب على بن ايب هريرة مـن                 :والثاين
 ٥  )٤(. فقهاء الشافعية 

وطائفـة   )٧(يف وأبو بكر الصري   )٦( وهو ما ذهب إليه أبو احلسن األشعري       )٥( التوقف  :الثالث
  )٨(. من  الفقهاء

قال اإلمام يف احملصول مث هذا التوقف تارة فسر بأنه الحكم وهذا ال يكون وقفاً بـل                 
  ؟ )١٠(حكم أم ال )٩(قطعاً بعدم احلكم ؛ وتارة بأنا ال ندري هل هناك 

 ١٠   إباحة أو حظر ؟ )١١( وإنْ كان أمر فال ندري أنه

                                                           
    ١/١/٢٠٩  احملصول)١(

   ساقطة من ع (2)
   ١/١٧٢ ، تيسري التحرير ١/٩٣  ، األحكام لألمدي ٢/٣١٥ أنظر املعتمد  (3)
    ١/١٢٤     ،     اية السول٢٣: ف  . ١/٩٩/  الربهان  (4)

   ساقطة من ع (5)
هـ وكان قد أخذ عن أيب علـي        ٢٦٠ أبو احلسن علي بن إمساعيل بن أيب بشر اسحاق األشعري العالمة إمام املتكلمني ولد سنة                 (6)

يته مخـسة   اجلبائي وتبعه يف االعتزال ويقال أقام على االعتزال أربعني سنة حىت صار إماماً فلما أراد اهللا به خرياً غاب عن الناس يف ب                      
اإلبانه عن أصـول    " عشر يوماً مث خرج للناس وأعلن براءته من االعتزال ورجوعة إىل مذهب أهل السنة يدل على ذلك كتبه مثل                    

ولكن األشاعرة تنكر أنه له ، وملا عاد إىل مذهب أهل السنة ناظر املعتزلة حىت هزمهم وأخذ يف نصرة األحاديث يف الرؤيـة                       " الديانة  
رأيت أليب احلسن أربعة تواليف يف األصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف يف الصفات وقال               :  ذلك ، قال الذهيب      والشفاعة وغري 

  هـ ٣٢٤مات ببغداد سنة . وبذلك أقول ، وبه أدين ، وال تؤول : متر كما جاءت ، مث قال : فيها 

  ٣/٢٨٤ ، وفيات األعيان ٣/٣٤٧ ، الطبقات ١٥/٨٥السري :
كر حممد بن عبد اهللا البغدادي الصرييف الفقيه األصويل قيل عنه أنه أعلم خلق اهللا تعاىل باألصول بعد الشافعي تفقه على ابن                       أبو ب  (7)

سريح وناظره الشيخ أبو احلسن االشعري يف مسألة وجوب شكر املنعم ، من تصانيفه شرح الرسالة وكتاب يف االمجاع ، والبيان يف                      
  . هـ ٣٣٠تويف سنة .  دالئل األعالم يف األصول

  ١٩١/ ، الفتح املبني٣/١٨٦ الطبقات ٤/١٩٩وفيات األعيان :
  ١/١٥٢البحر احمليط  (8)
  هنا :  يف ع (9)
   ساقطة من ص (10)
  هل هو :  يف ص (11)
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قف بعدم احلكم ؛ واألوىل أنْ يفسر بعدم العلم ؛ وذلـك  قال املصنف فسر اإلمام التو 
ألنَّ مذهب الشيخ أيب احلسن األشعري أنَّ احلكم عنده قدمي ؛ وعدم القدمي ممتنع ؛ فإنْ أريـد                

 )١(بعدم احلكم عدم تعلقه ألنَّ احلكم وإنْ امتنع عدمه حبسب الذَّات لتوقُّف  التعلق على البعثة               
 على البعثة عنده لتجويز التكليف      )٢(ذهبه ألنَّ تعلُّق احلكم غري متوقِّف     فهو أيضاً غري مناسب مل    

مبا ال يطاق ؛ فإنَّ غايته أنْ يكون احلكم قبل البعثة متعلقاً باألفعال وال يعلم املكلَّف ذلـك ؛                    ٥ 

  .ويلزم التكليف مبا ال يطاق 

تعلقه عدم العلـم    وعلى تقدير    )٣(واملراد بعدم العلم عدم العلم بتعلقه ال عدم تعلقه          

  . انتهى ]بواحد من اخلمسة على التعيني 

زل ـهلم ، وجعل ذلك من التن     : وهو حتقيق بليغ على أصل األشعري وظهر أنَّ قوله          
 ١٠  .صحيح هذا ما قالوه يف هذه املسألة غري 

  :  على أصوهلم وتصحيحاً لعبارام )٤(وأقول حتريراً

 باالتفاق بني األشعرية واملعتزلة فكل شيء ال )٥(إعلم أنَّ احلكم ثابت يف نفس األمر
اخلمسة ؛ أما عند األشاعرة فألنَّ احلكم قدمي باخلطاب  )٦(]األحكام [ خيلوا يف نفسه عن أحد 

 ؛ مث هو )٧(األزيل واإلرادة القدمية وهو أمر ال يقف على اختيار خمتار وإال لناقض كونه قدمياً
أخر وقته الذي تتحقق فيه جزئياته ؛ وكذلك غري الوقت من متعلق يف قدمه أيضاً إنما املت ١٥ 

الشرائط ؛ فإذا قد فرغ ربك من ذلك قبل كونه ال باختياره كما مر ؛ وأيضا هو كذلك 
عندهم وعند املعتزلة باالختيار أيضاً وهو القدر ؛ فإنَّ القدر قد أحاط بذلك مل يتأخر إال ما 

األمر وقد عينها القدر وحصرها وقدر كل كلِّي ذكر ؛ وكيف ال يقال هي ثابتة يف نفس 

                                                           
  على البعثة عنده :  يف ص )١(
  متعلق :  يف ص )٢(
  وعدم تعلقه :  يف ص و ع )٣(
  جتويزاً :  يف ص )٤(
  ساقطة من ص. يف نفس األمر : مجلة  )٥(
 زيادة يقتضيها السياق  )٦(

  ١/١/١٤٠ احملصول  (7)
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 ذلك مما يتبع التحقيق العيين )١(وجزئي ؛ وإنما بقى وجود احملل وحضور الوقت وحنو
  . اخلارجي

   ففيم اختلف األشعرية واملعتزلة إذاً ؟ :فإنْ قلت 

  .  يف معىن هذا احلكم ويف املوجب له  :قلت

ال يعلَّل ألنه قدمي وكل قدمي ال يقبل التعليل وال يقـف            أما املوجب له فعند االشاعرة       ٥ 

  .  ايضاً )٢(على اختيار 

 املعتزلة فاملوجب له وقوعه على وجه ككون الشيء صـدقا وكـذبا             )٣( ]عند[ وأما  
  .)٤(وظلماً وعدالً واحساناً وإساءة

أو ليس   )٥(م فيهما   وأما معناه فعند املعتزلة كونه أوىل بالفعل أو بالترك حبتم أو بغري حت            
 ١٠  . بأوىل فتلك مخسة أحكام 

وأما عند األشاعره فال أولوية وإنما األمر القدمي أي اإلرادة تعلقت ا كذلك ؛ ولذا               
لو تعلق بعكسها كاألمر بالكذب ؛ والنهي عن الصدق ؛ وكذلك اإلحسان واإلساءة وحنـو               

علق األزيل ذلك لكان ذلك كعكسه فال يشار عندهم إىل فرق غري الت .  

 جبزئي أو جزئيات    )٦(مث قد تفرع للمعتزلة على هذا التقدير أنه ميكن أنْ يستقلَّ العقل           
من األحكام إلدراكه موجبة أي كونه كذباً أو صدقاُ أو إحساناً أو إساءة أو عبثاً مثال ومل يكد                   ١٥ 

  .  لرجوعه إليها )٨(ث وما يدخل حتتها كالظلم والعب)٧(حيصل هلم االستقراء غري هذه األربعة

                                                           
  وغري :  يف ص )١(
  االختيار :  يف ص و ع )٢(
  ع : زيادة من  )٣(
   ساقطة من ص )٤(
   ساقطة من ص )٥(
   ساقطة من ع )٦(
   ساقطة من ع )٧(
   ساقطة من ع)٨(
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 املذكور غيـب     )٢(إىل إدراك ذلك ألنَّ املوجب     )١(]للعقل  [ وأما األشاعرة فال طريق     
  . حمجوب

وإذا حققت هذا ظهر لك صحة قوهلم فيما مل يرد الشرع ببيانه أنه حيتمـل احلظـر                 
 علـى قـول     بل الصواب أنه حيتمل اخلمسة وليس فيه إشـكال        . واإلباحة فعلى أيهما حيمل     

 ٥  . قيل )٣(] قد [األشعري كما 

 ومل يكد يظهر لنا هذا التحقيق إال بعد زمان ؛ وهو مأخوذ من صرائح األصول كما                
  .ترى وإنْ مل يتفق تفريعه فيما علمنا 

   فما احلق فيما مل يبينه الشرع بالنسبة إىل املكلَّف ؟ :فإن قلت

 فاألصل عـدم    – إنْ حتققت فتره     –ات  وكأهل الفتر   أما قبل جميء النيب         :قلت
إنَّ اإلباحة مبعىن عدم احلـرج      : األولوية يف الفعل والترك فيبقي التساوي وال ينايف هذا قوهلم            ١٠ 

 واحد غـري متعـدد ؛ مث        )٤(فمرادهم طريقها وإال فهما صادقان على معىن      . ومبعىن  التخيري    
قل ال أجد فيما     ه اإلشارة بقوله تعاىل     جاءت الشريعة بأنَّ ما سكت اهللا عنه فهو عفو ؛ وإلي          

قل أرأيتم ما أنزل اهللا لكم من . اآلية  )٦( قل من حرم زينة اهللا  )٥(   أوحي إىلَّ حمرما
  . فيختلف األمر قبل جميء النبوة وبعدها . اآلية  )٧(  رزق

 ١٥ لعدم القطع بعـدم      يف نفسه فالوقف مطلقاً ولو بعد الشريعة       )٨(وأما بالنظر إىل الشيء   

وحتريره هذا ال دليل عليه ؛ وكل ما كان كذلك فهو عفو            . الدليل املعني لذلك احلكم اجلزئي      
  . والقطع بالصغرى ولكن الظن يسوغ للمكلَّف العمل ؛ ويف نفس األمر باقٍ على االحتمال 

                                                           
  زيادة من ص   (1)

   ساقطة من ص (2)
  زيادة من ص و ع  (3)
  مبعىن :  يف ص (4)
  ١٤٥:  سورة األنعام آية (5)
  . هذه اآلية ليست يف العفو بل هي يف اإلباحة   ٣٢: سورة األعراف آية  (6)
  ٥٩:  سورة يونس آية (7)
  النظر يف الشيء :  يف ص (8)
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  يدركه ؟ إذ كيف حيكم العقل على ما فرض أنه مل . هذا وحتريرهم للمسألة مشكل 

:  أنَّ املراد طلب احلكم الكلي لتعرف منه أحكام اجلزئيات حنـو قولنـا               :واجلواب
األمر للوجوب وسائر القواعد ؛ مث إنا مل نذكر قول بغدادية املعتزلة يف وجه حـسن احلـسن                  

  .وقبح القبيح ألنا قد بينا وفاقهم للبصرية 

  ٥ 
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  ]م ـــالحك: ًا ـــــــثاني[ 
  ]الواجب على الكفاية والمخّير : مسألة [ 

  ]١/٢٣٤[    (*) .الواجب على الكفاية وكذلك املخير:  قوله -٤٨
إعلم أنك تقول لعبيدك العشرة ليعطين أحدكم هذا الكوز ؛ وتقول لعبدك الواحـد                

  .أعطين أحد هذه األكواز العشرة 
لطلب من كل واحد على      فإنْ أراد املعمم بالوجوب عليه يف األول ووجوبه يف الثاين ا          

 ٥  . الفرض وخالف صريح أمر اآلمر )١(التعيني وكل واحد كذلك فقد جاء خبالف

 وإنْ أراد وصف كل عبد وكل كوز بالوجوب عليه ووجوبه من حيث إنه أحـدها               
فهو أمر سهل لكنه خالف املراد بل ظاهر يف اخلالف فينبغي أنْ يقيد ؛ على أنه يأيت يف مباحث                   

األمـر  :  يف املطلقات ينحل إىل شخص مطابق للماهية سواء قلنـا            )٢ (]به[ املأمور   األمر أنَّ 
 ؛ فإذا قال أعتق رقبه فمن البعيد أنْ توصف كل رقبـة يف              )٣(يتناول املاهية أم ذلك الشخص    

 ١٠  .الدنيا بوجوب عتقها على زيد املظاهر مثالً 

        ذا االعتبار أيضاً يعلم ضعف مذهب املعتزلة يف املخيه كسائر التكـاليف ؛      )٤(روألن 
فاحلكم باستحالة املخير وإمكان سائر التكاليف حتكُّم ؛ وحيتمل أنْ يكون مرادهم أمراً لفظيـاً               

  .أعين الوصف ارد وخصوه الحنصاره خبالف املطلوبات اليت ال تنحصر جزئياا 

  .  ذلك يكون من االصطالح اخلاص المن هذا البحث )٥( ومع

                                                           
  ٢/٣٠ ، حتفـــة ١/٤٩٩ ، رفـــع  ١/٣٤٢ بيـــــان  (*)

   ساقطة من ع )١(
  ادة من ص و ع  زي(2)
  األمر يتناول أم ال :  يف ع (3)
:  يرى املعتزلة أنه ال جيوز أن يرد األمر من الشارع معلقاً على اختيار املأمور ، وحجتهم يف ذلك كما قال أبو احلسني البـصري                            (4)

د خيتار الصالح وقد خيتار الفـساد ،        واحتج قاضي القضاة للمنع من ذلك بأن الشرائع إمنا يتعبد اهللا ا لكوا مصاحل ، واإلنسان ق                
   . ٢/٣٢٩املعتمد . م مبا ال يأمن من كونه فساداً فلو أباح اهللا تعاىل لإلنسان احلكم مبا خيتاره ، لكان فيه إباحة احلك

  ١٧/١٢٢املغىن للقاضي عبد اجلبار :א
  ومعىن :  يف ص (5)
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ن حمال ؛ فليس إمث غري املعني             وأممبذهب ألحد   )١(ا الفرق بني املسألتني بأنَّ إمثَ غري معي 
 مذهب ؛ ألنَّ اإلمث تابع لإلخالل بالواجب فهمـا خارجيـان            )٢(] قول [وال هو الزم على     

وحملهما كل واحد من حيث إنه أحد املأمورين ؛ كما تقول يف الزم إعتاق الرقبة أعين املـدح                  
 ألداء الواجب ؛ وإنما وقع يف اخلارج إعتاق فرد من الرقاب ؛ وإنما              )٣(] الالزمني [واب  والث

 ٥  . صدق فيه اسم الواجب من حيث إنه أحدها فاعترب املسألة بعكسها فانه الفرق بينهما أصال 

منعنـا   )٤( إنْ كان منع إمث غري معين أريد به غري املعين حبـسب العقـد                 :وحاصله
  .مالالز

:  كما نقوله بعينه للمعتزلـة يف قـوهلم          )٥( ]امللزوم[  وإنْ كان حبسب اخلارج منعنا      
  .وجود املبهم حمال 

 ١٠   . )٦( ]لزومامل[ أي إنْ أردمت وجوده عقالً منعنا بطالن الالزم أو خارجا منعنا 

مـن  أنَّ الواجب على الكفاية ال يتعني طلبه        : نعم بني املسألتني فرق باعتبار آخر وهو        
البعض بل أعم من ذلك فلو طلب كذلك على الوجه األعم مث فعلوه مجيعهم حيث يتـصور                 

  . ثواب واجب ؛ وكذلك طلبه من البعض مبهما ألنه يعم  )٧(أثيب كل واحد على 

 أنه قد يطلب من اجلملة بال نظر يف أفراد املأمور فيصدق علـى الكـل                :وحاصله  
 ١٥  . ملطلق كما سيأيت وعلى البعض كما نقوله يف معىن ا

وأما املخير فال يطلب إال البعض فلو فعلها مجيعاً بال ترتب حيث يتصور مل يثب ثواب                
  . واجبات 

  

                                                           
  معني :  يف ص و ع )١(
  قود :  يف ك و ع )٢(
  الالزمان : و ص  يف ك )٣(
  العقل :  يف ص )٤(
 اللزوم : يف ك  )٥(
  امللزوم :  يف ص )٦(
   ساقطة من ص و ع )٧(
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  ]الواجب الموسع : ألة ــــــمس [ 
   (*).من أخر مع ظن املوت قبل الفعل عصى اتفاقاً :  قوله -٤٩

                  ]١/٢٤٣[  

  .مل يلتفت إليه إنْ كان هذا االتفاق بني معنيني 

 ٥  على ذلك ؟)٣( ؛ وأي دليل دلَّ )٢( القتاد)١( ] خرط [ وإنْ أراد به اإلمجاع فدونه 

  . إىل عصيان من مات فجأة يف الوقت )٤( وأعجب منه أنْ يذهب وهلك

  . وقته العمر فسيأيت لنا حتقيق ذلك على خالف املذهبني )٥(وأما ما

  

                                                           
  ٢/٥١  ،   حتفـــة ١/٥٢٤ ، رفـــع  ١/٣٦٣ بيـــــان  (*)

  خرد :  يف ك و ع )١(
 متر يدك على القتادة من أعالها       أن: واخلرط  . نبات صلب له شوك كاألبر      : والقتاد  . هذا مثل يضرب لألمر الشاق أو املمتنع         )٢(

 ٢/٨٢ ، املستقصى ٢٦٩ ، ١/٢٤٥جممع األمثال . إىل أسفلها حىت ينتثر ورقها 
   ساقطة من ص )٣(
 ١١/٧٣٧لسان العرب . هو الغلط والسهو ، ووهل إليه أي وهم إليه : الوهل  )٤(
  من:  يف ع )٥(
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  ] إال به ماال يتم الواجب : ألة ـــــــمس[ 
 (*).وكان مقدوراً شرطاً واجبما ال يتم الواجب إال به : قوله - ٥٠

                 ]١/٢٤٤[  
  .  الناس يف طريف نقيض يف هذه املسألة )١(]وجدت   [

واحلق أنَّ من املقدمات ما يعلم تقييد األمر ا ؛ ومنها ما ال حيتمل ذلـك ؛ فيجـب                    ٥ 

  . بنفس األمر اللفظي لعدم صلوحيته لذلك ولكن بالظين حتصيل ما علم تقييد األمر به ؛ ال

هذا :  آلة الكتابة  مثالً      )٢(اكتب فإنه لو قال مع حضور     :  قول السيد لعبده      :مثاله 
 ليس بني   )٣(القرطاس بني يدي لكن ال على اهليئة اليت يكتب عليها ؛ وهذا القلم بني يدي لكن               

ضاً مل يكن يف رأسه املداد وإنْ كانت احملربة بني يدي           أناملي على الوضع الذي يكتب معه ؛ وأي       
؛ فمعلوم عند كل عاقل عصيان هذا العبد وعدم عذره ؛ وليست هذه املقدمات القريبة داخلة                 ١٠ 

  .         يف مدلول الكتابة 

  . ضمنا أيضاً )٤(وإنْ كانت املقدمات بعيده فال يتناوهلا األمر

رياً إىل شخص اقتل هذا يوم كذا ؛ والـسلطان            أنْ يقول السلطان لعبده مش       :مثاله
 رأى منه ما يوجب القتل وهو ال يعرف حاله وكان شأنه أنْ يغضب لغضبه مائة ألـف                  )٥(قد

 ١٥ القبائـل وبـذل     )٦(ن لم غضب وحيتاج يف قتله إىل جتييش اجليوش واسـتعداء          وسيف ال يدر  

دا ؛ فلو ذهب املأمور وفعل مـا        األموال وإثارة الفنت اليت تغير اململكة ورمبا استمرت مفس        
يظن أنه يتحصل به القتل وكان متمكناً من ذلك ملكانته من السلطان ؛ ومل يشعر السلطان إال                 

                                                           
  ٢/٥٣   ،   حتفـــة ١/٥٢٨ ، رفـــع  ١/٣٦٨ بيـــــان  (*)

  أوجب وساقطة من ع :  يف ك )١(
  حصول :  يف ص )٢(
   ساقطة من ع )٣(
   ساقطة من ص)٤(
   ساقطة من ص )٥(
  استعداد :  يف ع )٦(
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وقد أوقدت النريان يف االقطار ، وتغريت البوادي واألمصار ؛ واختلط املعروف باإلنكـار ؛               
 مقدمات قتله قـد     )٢( الذي فعل  أمرين امللك بقتل هذا الشخص ؛ وهذا      :  املأمور   )١(وقال هذا 

  . أمر ا السطان ؛ لتطابقت العقول على رميه بالسخف املستبني وسيروها اعجوبة يف اآلخرين

 يف أوضح الطرفني ويلحق ما ما قارب قطعاً أو ظنا حبسب احملـل ؛               )٣(وهذان مثاالن 
 ٥  . هذا الذي ينبغي العمل عليه . وما توسط حلق بامل 

  .  مطلقاً نظروا إىل صور من املقدمات القريبة كمثال الكتابة والذين قالوا
  . والذين نفوه مطلقاً نظروا إىل مدلول األمر ومجدوا عليه 

  . والبد للناظر من جمال يتمكن معه من تعدية الكليات إىل اجلزئيات واهللا اهلادي 
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                                           
   ساقطة من ص )١(
  فعلت :  يف ص و ع )٢(
  مثال :  يف ص )٣(
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  ]ألة آون الشيء واجبًا حرامًا ـــمس[ 
إال   يستحيل كون الشيء واجباً حراماً من جهة واحدة: قوله -٥١

عند بعض من جيوز تكليف احملال ، وأما الشيء الواحد له جهتان كالصالة 
يف الدار املغصوبة فاجلمهور يصح والقاضي ال يصح ويسقط الطلب عندها 
وأمحد وأكثر املتكلمني ال يصح وال يسقط ، لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه  ٥ 

اخلياطه ويه عن مكان خمصوص للجهتني ، وأيضاً لو مل تصح لكان بأمره ب
الحتاد املتعلقني إذ ال مانع سواه اتفاقاً وال احتاد ألن األمر للصالة والنهي 

  ]٢/٢[ (*).للغصب ، واختيار املكلف مجعهما ال خيرجهما عن حقيقتهما 

 أنْ يكون موجوداً معدوماً     إعلم أنَّ لكون الشيء واجباُ حراماً الزماً متناقضاً هو طلب         
 ١٠  . ؛ فمن جوز طلب املستحيل فقياسه أنْ جيوزه 

عدم الفرق بني مـا كـان       .شرط املطلوب اإلمكان    : قوله  وقد بينا فيما يأيت عند      
مستحيالً يف ذاته ؛ وبني ما كان مستحيالً بالنظر إىل من يطلب منه الفعـل الشـتراكهما يف                  

 أو باعتبار أمرٍ خارج عن حمل االشتراك ،         )١(ا ممكنا باعتبار ذاته   امتناع الوقوع ؛ وكون أحدمه    
 )٣(بالتكليف احملال لذاته  )٢(] فالتهويل   [ألنَّ الطلب إنما يكون باعتبار تلك اجلهة املشتركة ؛          

 ١٥ ؛ وحنو ذلك ؛ اصطالحات فارغة وتعلق بفروق ملغاة ال حيوم حوهلا             )٤(والتكليف باحملال لغريه  

  .ق ومن يعرف الرجال باحلق ؛ على عكس حال من ترى طالب احلقائ

  .نعم وأما من منع تكليف ما ال يطاق فهذه املسألة من أوضح املمنوعات 

                                                           
  ٢/٦٢ ، حتفـــة ١/٥٣٩ ، رفـــع  ١/٣٧٧ بيـــــان  (*)

  أو بالو باعتبار :  يف ص )١(
  فالتهوهيل :  ك  يف)٢(
   ساقطة من ص)٣(
   ساقطة من ص )٤(
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 الواحد باجلنس مبـا مسـاه       )١(وأما تطويلهم هلا فمجرد جلاج ، وخلط ملا مساه الشارح         
خص فهو املراد لكـن جتـويزهم   الواحد بالشخص وال معىن لذكر الواحد باجلنس ؛ وأما الش         

  . إنما يعقل يف الواحد باجلنس )٢(] فيه [انفكاك اجلهتني ال يعقل 

املطلوب اجلمـع   :  الصالة يف الدار املغصوبة أكوان متعينة يف اخلارج فقولنا           :مثاله  
 ٥  .هلذا الكون أو األكوان بني الوجود والعدم هو طلب احملال 

مع مشخصاته الواقعة يف اخلارج فهو ما ذكر من طلب          [ ب   فإنْ أراد ايز أنه مطلو    
  .احملال

  .  ماهية املأمور وماهية املنهي )٤(من حيث إنه طابق )٣(]  هو مطلوب  :وإنْ قال

 قيد اإلمكان مأخوذ يف كل مطلوب وإذا لزم احملال من صدق ماهيتني على فرد                :قلنا
قد وقف صدقهما عليه على صحة طلبها فليتأمل        علمنا عدم دخوله حتتهما فلم يصدقا عليه ؛ ف         ١٠ 

  .، على أنه من توضيح الواضح أجلأ إليه كثرة اخلبط الذي هو نتيجة رعاية املذاهب
 ويوضح لك أنَّ تصرفهم ختليط الفرق بني الصالة يف الدار املغصوبة وبني صوم يـوم               

   . إنْ كنت قد عرفت ما حررناه )٥(] واحد [النحر ومها من واد 
واستراح مـن    )٦(] أراح   [وأما دعوى القطع يف مسألة اخلياطة فغري مسموعة وهال          

 ١٥  . قسمة املدعى إىل دليل ومدلول 

مجـع  : فال يسع العقل مثل هذا من مثلهم فقد تبني لـك أنَّ قـوهلم               : وعلى اجلملة   
فسه ألنـه   املكلف بني مقتضى األمر ومقتضى النهي باختياره ليس بشيء إذ مجعهما حمال يف ن             

                                                           
  : قال العضد يف حترير حمل النـزاع يف املسألة  (1)

أما الواحد باجلنس فجائز فيه ذلك بأن جيب فرد وحيرم فرد ، كالسجود هللا وللشمس والقمر ، ومنعه بعض املعتزلـة ، ألن الفعـل                         
إمنا الكالم يف الواحد بالشخص وذلك إما أن تتحد فيه اجلهة أو            . صد التعظيم   حيسن ويقبح لذاته ، فصرف الوجوب والتحرمي إىل ق        

تتعدد ، فإن احتدت بأن يكون الشيء الواحد من اجلهة الواحدة واجباً حراماً معاً فذلك مستحيل قطعاً إال عند بعض من جيوز تكليف                       
إمنا البحث يف الشيء الواحد     .  الفعل وهو يناقض التحرمي      احملال ، وقد منعه بعض من جيوز ذلك نظراً إىل أن الوجوب يتضمن جواز             

جهتان فيجب بإحدامها وحيرم باألخرى ، وذلك كالصالة يف الدار املغصوبة فتجب لكوا صالة ، وحترم لكوـا  له بالشخص يكون   
 . وسيأيت مزيد تفصيل هلا يف مبحث النهي غصباً 

   زيادة من ص و ع (2)
   زيادة من ص و ع (3)
  مطابق :  يف ص (4)
   زيادة من ص (5)
  راح :  يف ك (6)
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مجع بني الوجود والعدم فكيف يفعله املكلَّف ؟ فلم يأت مبأمور قط الستحالته مـع التلـبس                 
  .بالغصب وليس من ضرورة املسألة أنْ يفرض بعد فعل املكلَّف لصورة الصالة 

 بأنه دخل الظهر وأنا مأمور بالصالة فهل تصح مني مع           )١(] مستفت [بل لو استفتانا    
  . غصب تلبسي بال

 ٥ ال تصح للمانع فالصالة املقيدة بكونك متلبساً بالغصب هلا مـانع مينـع               :له لقلنا

  . تناول األمر هلا 
خطأ املصنف على منط حكمه على  [فينبغي أنْ يكون من حظِّ األصويل أيضاً معرفة 

 أغمض على أنَّ شبهة أيب هاشم. اخلطأ املضاف إىل أحد  )٣(]  يف إلزام معرفة )٢(أيب هاشم
 التوسط يف األرض ؛ والصالة يف الدار املغصوبة أعم من )٥( باألمر من)٤(خلصوص مسألته
 ١٠  .  يف صورة متكن املكلَّف )٦(ذلك بل فرضوها

  .والعدم )٧(]الوجود  [ووجه بطالن قول أيب هاشم لزوم قول األمر أمجع للحركة بني 
  .  وذلك الزم هلم بعينه كما عرفت 

 وذلك  - أعين قوله لتعذر االمتثال      -به املصنف رد قول أيب هاشم       وما أحسن ما علل     
  . حاصل يف الصالة يف الدار املغصوبة 

 ١٥  .  يف غري مغصوب يملفروض أنه يقدر على اخلروج ويصل ا :فإن قال

 الصالة املعينة فهي فرق خارجي بني املسألتني        )٨(]هذه   [ هذه القدرة ال تؤثر يف صحة         :قلنا
   . )١٠( اجلمع بني نقيضني)٩(ركا فيه لزوم طلب هذاوالذي اشت

                                                           
   زيادة من ص (1)
 أبو هاشم عبد السالم بن أيب علي حممد بن عبد الوهاب اجلبائي املعتزيل وإليه تنسب اهلامشية من املعتزلة أخذ عن والده أيب علي (2)

   هـ ٣٢١ العرض ، تويف سنة ليفه كتاب االجتهاد واجلامع الكبري وكتابآام ، ومن تحاجلبائي ويعقوب الش

   ٩٤طبقات املعتزلة    ،١٥/٦٣ ،السري ٣/١٨٣وفيات األعيان :
   زيادة من ص و ع (3)
  املسألة :  يف ص (4)
  مع :  يف ص و ع (5)
  بل لو فرضوها :  يف ص (6)
  الوجه ذو :  يف ك (7)
   زيادة من ص و ع (8)
   ساقطة من ص و ع (9)

  ني النقيض:  يف ص و ع (10)
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 أنَّ هذه الصالة الشخصية ال يصح طلب عينها الستلزامه طلب احملالِ ،             :وحاصله  
 )١(فاملطلوب غريها واملتوسط يف املغصوب املطلوب منه عني أكوان احلركة ، وحيث اسـتلزام             

  . نهي قلنا بسقوط ال. النهي عدم تلك األكوان املطلوب وجودها 

  . )٢(واعترب أبو هاشم جهيت األمر والنهي كما اعترب ذلك مصححوا الصالة املذكورة 

وأما تلوم يف إثبات اجلهتني مرة ونفيهما أخرى مع االستواء فال خيفى سقوطه ألنـه                ٥ 

وإما . زاع كمسألة اخلياطة    ـوإما دعوى العلم يف حمل الن     . إما تعلق بأمر خارجي كما ذكرنا       
والعجب . إثباما  ب الشخص مرة فيحكم بانتفاء اجلهتني وإىل اجلنس  أخرى فيحكم            للنظر إىل 

من جعلهم اجلنس متعلقاُ لألمر والنهي من دون ضم املشخصات مع أنه عقلي أبداً ، واملكلف                
 أعين  -به شخصي خارجي أبداً ، وكلما كررنا عنهم اختباط يشهده من أدرك زبدة البحث               

 ١٠  . أنْ ال يضرك كثرة كالمهم )٣(نا وأكدنا الرجاءر وقد كر-كرنا طلب املتناقض كما ذ

وزبدة استداللنا أن الشارع أمرنا بكليات مطلقات تصدق على اجلزئيات ما مل مينـع              
فهي غري مـأمور ـا إذ ال يـأمر          . وقد منع يف الصالة يف الدار املغصوبة لزوم احملال          . مانع  

  . ونظائره ال حتصى . احلكيم باحملال 

  

  ١٥ 

  

  

  

                                                           
  استلزم :  يف ص و ع )١(

  ١/٢٦٢ ، البحر احمليط ٣٠٢ ، ٢٩٩ ، ١/٢٨٤الربهان :   (2)
  لرجاء :  يف ص و ع (3)
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وال ملا ثبتت صالة مكروهـة      لو مل تصح    : واستدل  :  قوله   – ٥٢

  ]٢/٣[          (*).صيام مكروه لتضاد األحكام 

  .   ظاهر كالم املصنف كراهة التحرمي وهو صحيح على مذهب خصمه 

 وحينئذ فال نسلم التضاد ؛ ألن معىن )١(] زيهـالتن [والعضد محله على كراهة   
 ٥ باملأمور على الوجه الفالين نقص ثوابك فهذا معىن املكروه الكراهة حينئذ إذا أتيت

  .عندهم فال تتضاد 
  

                                                           
  ٢/٦٨   ،   حتفـــة ١/٥٤٧  ، رفـــع  ١/٣٨٢ بيـــــان  (*)

  زيهية ـالتن:  يف ك )١(
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  ]اح غير مأمور به ـــالمب: ة ــــمسأل [ 

  ]٢/٦[     (*).خالفاً للكعيب املباح غري مأمور به :    قوله - ٥٣

إعلم أن هذا املذهب الذي زعمه الكعيب ومل جيد عنه املصنف وموافقوه حميصاً 
 أصل حنن نقول ببطالنه فال يتلوث بنا هذا الالزم   السمج ؛ وذلك )١(ىمبين عل

 ٥ أنْ ال يفعل ال يصلح متعلقاً للتكليف وسيأيت أنّ احلق أنه صاحل وقد )٢(األصل هو

بني املصنف وتبعه العضد والسعد ضعف دليل من قال ال تكليف إال بفعل وسنحققه 
  .  إن شاء اهللا تعاىل )٣(فيما يأيت

 آخر ومعه أبو علي )٦(]له[ على أصل )٥(بىن هذا أيضاً الكعيب )٤(وقد
وأراد بالترك فعل الضد ، ألن الترك ،  أنّ القادر ال خيلوا عن الفعل والترك )٧(اجلبائي

 ١٠ ، ألن الترك مبعىن أنْ ال يفعل ال يتعلق به التكليف بزعمهم ، وهذا )٨(فعل الضد

ين سبحانه مل يكن فاعالً يف األزل لفعل األصل أيضاً باطل ، إذ القادر خالق القادر

                                                           
  ٢/٨٤    ،     حتفـــة ٢/٦ ، رفـــع  ١/٣٩٩ بيـــــان  (*)

  عن  :  يف ك)١(
  أن هو  :  ص و عيف  )٢(
  )٥٩( أنظر مسألة )٣(
   ساقطة من ع )٤(
أمحد بن حممود البلخي الكعيب املعتزيل ، أخذ االعتزال عن احلسني اخلياط حىت نسبت إليـه طائفـة مـن                    بن   أبو القاسم عبد اهللا      )٥(

مقـاالت  : ائد واألصول خاصة بـه ، مـن مؤلفاتـه           املعتزلة ، ينكر صفات اهللا ويقول ، إن الصفة هي عني الذات له آراء يف العق               
ان وقيل  عي كما يف وفيات األ    ٣١٧ل سنة   ي اختلف يف تاريخ وفاته ق     .وكتاب قبول األخبار ومعرفة الرجال      ،  والتفسري  ،  األسالميني  

. هـ ٣١٩هـ كما يف السري وأغلب املصادر على أا سنة ٣٢٩

   .٨٨ ، طبقات املعتزلة ١٥/٢٥٥السري  ،  ٣/٤٥وفيات األعيان :
   زيادة من ص )٦(
 أبو علي حممد بن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن محران موىل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه املعروف باجلبائي أحد أئمة املعتزلة                         )٧(

ه مناظرات أدت إىل ترك أيب      وله مع األشعري  احلسن  الشيخ أبو   ابنه أبو هاشم و   أخذ علم الكالم عن أيب يوسف الشحام ، وعنه أخذ           
  هـ ٣٠٣، تويف سنة . احلسن ملذهب أستاذه 

   ٨٠ ، طبقات املعتزلة ١٤/١٨٤ ، السري ٤/٢٦٧وفيات األعيان :
  ساقطة من ص و ع .  د الضلعفرك تألن ال: مجلة  )٨(
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وال لضده وكذلك العبد خيلوا عن الفعل وضده كاملستلقي ال يتحرك باختياره وال 
  .ومثله أبو هاشم مبن أطبق عليه تنور من حديد . يسكن بل يكون كاجلماد 

  

مث من لوازم مذهب الكعيب ومقتضى حجته أن يكون املباح منهياً عنه ألنـه تـرك                  
 ٥  .ب للواج

 يقتضي أن )٢( باعتبار اجلهتني فقد توضح لك أن)١(قال ابن احلاجب له أنْ يلتزم  
يكون املباح مأموراً به منهياً عنه من حيث أنه ترك صالة وترك زنا أي مطلوباً اجلمع 
بني وجوده وعدمه ، وقد قدمنا بطالنه وبطالن اجلهتني يف الشخصي الذي احنصر 

  . غريه كما مضى زاع فيه وال يعقل يفـحمل الن
مث قد بىن على األمر املذكور هل األمر بالشيء ي عن ضده وعكسه وذلك  ١٠ 

 املأمور إذا خال عن فعل أو ترك ال بد وأن يقع على ضده وقد أرهص املصنف )٣(ألن
 الكعيب هذه مث اقتحم هنا إنكار وجوب )٤(يف مسألة نفي وجوب املقدمات ملسألة

 أن إنكار املقدمات القريبة قريب من إنكار )٥(يما مضىاملقدمات مطلقاً وقد بينا ف
الضرورة وهذه املسائل اليت قدمنا ذكرها وإن ذكرها املصنف مفرقة فبعضها من 
 ١٥ )٦(بعض وهلا أم عظيمة من العظائم هي نفي القادر املختار كما سنحققه يف مسألة أن

  .)٧(إن شاء اهللا تعاىل . النفي يصلح متعلقاً 
  
  
  
  ٢٠ 

  
  

                                                           
  يلزم :  يف ص )١(
  أنه :  يف ص و ع )٢(
  أن :  يف ص )٣(
  مبسألة :  يف ع )٤(
  قطة من ع  سا)٥(
   ساقطة من ع)٦(
 ١٩٢: ص ) ٥٩(انظر مسألة  )٧(
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  المحكوم فيه أفعال المكلفين: ثالثًا 
  ]ان ــــــــشرط المطلوب اإلمك: ة ـــمسأل[ 

ونسب خالفه إىل األشعري شرط املطلوب اإلمكان : قوله    -  ٥٤

  ]٢/٩[ (*).واإلمجاع على صحة التكليف مبا علم اهللا أنه ال يقع 

وز  غري املمكن مستحيل يف ذاته ومستحيل بالنسبة إىل املكلف وكل منهما جي ٥ 

  .التكليف به أو ال وكل منهما واقع أو ال 
  .فاملذاهب مخسة ألنه دخل منع الوقوع مطلقاً حتت منع اجلواز   

   .)١( ال جيوز التكليف بذلك وهو احلق وعليه من مل خيلع  احلياء:املذهب األول 

  . جائز فيهما واقع وهو شر مذهب :الثاين 

 ١٠  . جائز فيهما غري واقع  :الثالث

غري جائز يف املستحيل يف ذاته جائز يف املستحيل بالنسبة إىل املكلف واقع  : الرابع
  . ؛ وعليه مجاعة من األشاعره 

 أو مجهورهم وإنْ )٢(]منهم  [ كذلك لكنه غري واقع وعليه مجاعة  :اخلامس
  )٣(.حتجاج ناقضوا عند البحث واال

                                                           
  ٢/٩٩    ،     حتفـــة ٢/٣٢  ،   رفـــع  ١/١/٤١٣ بيـــــان  (*)

وحكي عن  وابن دقيق العيد وابن احلاجب واألصفهاين       وإمام احلرمني والغزايل    االسفراييين   وعليه مجهور املعتزلة والشيخ أبو حامد        (1)
  . احلنفيةالشافعي وهو مذهب 

  ١/١٣٤   ،   األحكام ١/٢/٣٦٣احملصول    ، ١/١٣٩    ، املعتمد    ٥٩ / ١٧املغىن للقاضي عبد اجلبار   
   زيادة من ص و ع (2)

   : قال الصفي اهلندي  (3)

 أي ال خيتلف    – إما مطلقاً : جيوز ورود التكليف باحملال عند الشيخ أيب احلسن األشعري وأكثر أصحابه سواء كان ذلك حماالً لنفسه                 
  .. . كاجلمع بني النفي واالثبات ، واجلمع بني الضدين أو ال يكون كذلك –استحالته بالنسبة إىل قادر دون قادر 

  . وهو إما لفقد شرط سواء علم اشتراطه له حساً كاملشي من مقطوع الرجل ، والكتابة من مقطوع اليد : أو لغريه 
  . ي إليه أو عقالً كالقيام يف حالة عدم الداع

  . إما حسي كالقيام من ا ملقيد بقيد مانع منه : أو لوجود مانع 
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  :ما ليس مبمكن قسمان : مث نقول 

 تعاىل فضالً عن املخلوق بل ال )١(هو ممتنع على الباري املستحيل يف نفسه و :األول
 من نقل املمكن من أحد طرفيه إىل )٢(] املتمكن [معىن لنسبته إليه ألن القادر هو 

:  كيف ينسب إليه ولذا قال الزخمشري )٣(] الطرفني [اآلخر فما وجب له أحد 
لق قدرته وهذا الواجب واملستحيل مستثىن عند ذكر القادر أي غري داخل يف متع ٥ 

القسم اختيار البيضاوي وغريه تبعاً لألشعري جواز التكليف به واحتج البيضاوي 
على ما اختاره أن قول الباري تعاىل افعل ال ينظر إىل غاية هذا القول وفائدته أي 

  .حتصيله إذ ذاك غرض وال جيوز عليه الغرض 

اىل الستحالة  يستحيل ذلك منه تع)٤(]أن  [ االحتجاج مقتضى هذا :قلت 
الغرض عليه تعاىل بزعمه فإذاً يستحيل أن ينظر تعاىل لشيء من املأمورات واملنهيات  ١٠ 

فال مطلوب له تعاىل البتة الستحالة ذلك فهو سبحانه بزعم هؤالء ومقتضى أصلهم 
إمنا يرمي بافعلوا وال تفعلوا واتفق أن مدلوهلا يف اللغة طلب الفعل والترك اتفاقاً فقط 

ع على ذلك األصل املنهار الذي ما نزال ننبهك عليه وقد ناقض يف التفريع وهو تفري
                                                                                                                                                                          

  ]٣/١٠٢٨اية الوصول . [ أو عقلي كاألمر بتحصيل ما علم اهللا تعاىل أنه ال حيصل منه ، واألمر بالفعل حال التلبس بضده 
  : قال الشيخ العروسي = 

  .. إثبات األفعال االختيارية للعبد واستحالتها : ي والقول بتكليف ماال يطاق مبىن على مسأله كالمية وه
والذي أحاهلا أبو احلسن األشعري ومن وافقه من أتباع األئمة وجرى عليه أكثر األصوليني ، وهؤالء جعلوا أفعال العباد فعـالً هللا ،                       

ثبتها بناًء على أنه موجد هلا ، وكـان         أن من أ  : ونقل عن الصفي اهلندي     .. والفعل عندهم هو املفعول ، فامتنع أن يكون للعبد فعل           
 وإن أثبتها بناًء على أا مكتسبة له ال أا خملوقة  –قائالً معها بالتحسني والتقبيح العقليني ، كان القول بتكليف ماال يطاق الزماً عليه              

  . له وكان قائالً بالتحسني والتقبيح العقليني لزمه القول أيضاً بوقوع تكليف ما ال يطاق 
ي األفعال االختيارية عن العبد جمانب للصواب ، فإطالق القول بأنه جيرب            ولني قول بتكليف ما ال يطاق ، ونف       وكال هذين الق  :  قال   مث

العباد ، كإطالق القول بأنه يكلفهم ما ال يطيقونه ، هذا سلب قدرم على ما أمروا به ، وهذا سلب كوم قادرين فاعلني ، وكـل                          
به الشرع ، وما عليه أئمة اهلدى ، وال يعرف القول ذا إال يف عهد املتأخرين ملا ناظروا املعتزلة ، وكان القـصد                       هذا خمالف ملا جاء     

بالقول بتكليف ما ال يطاق الرد على املعتزلة الذين ال يقرون بأن اهللا خالق أفعال العباد ، وال بأنه شاء الكائنات ، فكان مـن هـذا                           
   ] . ١٤٢: املسائل املشتركة ص . [  ، وقابلوا الفاسد بالفاسد ، والباطل بالباطل اإلطالق أن ردوا بدعة ببدعة

  ١/٦٥،     درء تعارض العقل والنقل    ١/٢/٣٦٣احملصول :א
  .  املستحيل ليس بشيء ، واهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير  (1)

  . لة اليت ليس فيها أدب مع اهللا تبارك وتعاىل هذا من ألفاظ املعتز. ممتنع على الباري تعاىل : وقول 
  املمكن :  يف ك (2)
   هطرفي:  يف ك (3)
   زيادة من ص وع (4)
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 وهو يزول بالتكليف باملستحيل إذ هذا قول بالغرض االبتالءمن قال فائدة التكليف 
      وقد وافقوا هذا املفرع على استحالة الغرض عليه تعاىل ولكنهم جبنوا واجترأ 

  .رائع كلها ومل يبالوا بتعطيل الش )١(] وجتلد  [

 هو ممكن يف نفسه كخلق عامل آخر مثل هذا العامل )٢(] ما  [:القسم الثاين 
 ٥ مل يفده )٣(أو عوامل لكنه يستحيل إجياده من العبد املفاد للقدرة من قبل اهللا تعاىل وأنه

قدرة على ذلك بل على قدر يسري ال نسبة له إىل مقدورات اهللا تعاىل وهو بالنسبة 
عليه كاجلماد بالنسبة إىل إجياد شيء ما فهو مستحيل من  )٤( للقدرة إىل ما مل يفده

العبد كاملستحيل يف نفسه فالفارق بينهما مبا ذكر مل حيصل على طائل من نظره أو هو 
ملتبس ليحوط أصالً قد ابتلى به ولكنه صال بيد جذا وقد قال بذلك كثري من 

مي عن املناقضة ، وأباه آخرون القائلني بتكليف ما ال يطاق فصانوا ضالهلم القد ١٠ 

  . فأصابوا مذهباً وأخطأوا تفريعاً 
هذا وأما إثبام قسماً ثالثاً مسوه املمتنع لغريه فال ملجئ هلم إىل ذلك إال أم   

حني دندنوا على جعل العلم شبهة إلثبات اجلرب جروا على ذلك املساق ولو لزم من 
  .اىل كما مضى  اإلحالة للزم يف حق الباري تع)٥(] ذلك [

وكيف يؤثر العلم التابع يف إمكان أو إحالة فال كثر خري من أهدى لنا إمجاعاً  ١٥ 

  .على ال شيء 
  
  
  
  ٢٠ 

  
  

                                                           
  وجتلدوا :  يف ك (1)
   زيادة من ص و ع (2)
  ألنه :  يف ص (3)
  القدرة :  يف ص و ع (4)
  لك :  يف ك (5)
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باملستحيل لكان مستدعى احلصول لنا لو صح التكليف :  قوله- ٥٥
ألنه معىن الطلب وال يصح ألنه ال يتصور وقوعه واستدعاء حصوله 

ور األمر على خالف ماهيته وهو فرعه ، ألنه لو تصور مثبتاً لزم تص

  ]٢/٩[              (*).حمال 
 ٥ قسمي املستحيل كما ذكرنا بعد اعتبار نسبته إىل )٢(يشتمل)١(هذا االحتجاج   

  .املطلوب هو منه 

 أن احلكم عليه فرع حتققه يف نفسه وحتققه خالف الغرض وأما :وحاصله   
ملاهيات فغري صحيح أيضاً حتققه يف الذهن أي إدراك العقل لصورته كإدراكه لسائر ا

للزوم خالف الغرض إذ حتققه يف العقل فرع حتققه يف نفسه أعم من العقل واخلارج 
 ١٠  . معىن قول ابن احلاجب فيكون اخلارج مستحيالً والذهين خبالفه )٣(وهو

وأما احتجاج اخلصم باحلكم عليه باملستحيل فال يلزم منه حتققه وهو كحكمنا   
  . وجود على ال شيء بأنه ليس مب

 مثالً ال يعقل إال تبعاً للوجود ؛ وكل منفي )٤(احملض أن النفي: وحاصله
  .للموجود إنْ عاماً فعاماً وإنْ خاصاً فخاصاً 

 ١٥ أنه ليس )٥(فإنْ أراد اخلصم هذا التعقل التابع للوجود فهو ال ينايف قولنا  

  .مبتحقق يف نفسه 
  
  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ٢/٩٩    ،     حتفـــة ٢/٣٣  ،   رفـــع  ١/٤١٣ بيـــــان  (*)

  اإلجتماع :  يف ص )١(
  يشمل :  يف ع )٢(
   ساقطة من ع )٣(
   ساقطة من ع )٤(
   ساقطة من ص)٥(
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متناع تابع لتعقل حلكم عليه باالوإنْ أراد حتققاً غري ذلك فخالف الغرض فا  

إيقاع هذا اجلمع  :نقول  املمكن وذلك أنا نتعقل اللون واحلالوة واجلمع بينهما مث 
  .بني الضدين  والنقيضني حمال وذلك كاف يف احلكم بال ريب 

وللسعد هنا جوالن مبين على دعوى يردها الوجدان وذلك أنه ادعى صحة    ٥ 

واحلكم ليس على هذه الصورة بل على : ل أيضاً تصور املستحيل يف الذهن مث قا
  .ذات املمتنع 

جتماع النقيضني إال ما نأخذه من اجتماع اأنا ال نتصور من  :واجلواب   
جتماع ااملختلفني ونريد إيقاعه بني املتضادين والنقيضني فنجد امتناعه وامتناع 

 ١٠  .ف الوجدان النقيضني ضروريني على السواء ؛ فدعواك إمكان الصورة ذهناً خال

مث الذي يقلع التوهم من أصله أنْ نقول الالشيء ذهناً وخارجاً حمكوم عليه   
 إال بواسطة الثابت وقد خبط املتكلمون )١(بأنه ال شيء وبأنه نفي ال يشري العقل إليه

 قال أبو هاشم هو )٢(هنا يف متعلق العلم بنفي الثاين ونفي التشبيه وحنو ذلك حىت
  .وهو مناقضه مبثابة قولك علم ليس بعلم علم ال معلوم له 

واحلق يف اجلميع أنا نأخذ الثابت ونفرض مثله مث نوقع احلكم عليه ؛ ولذا قال    ١٥ 

  .واهللا أعلم . كثري معلومة الثابت الذي نفى عنه املنفي باعتبار 

                                                           
   ساقطة من ع )١(
   ساقطة من ع )٢(
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 نسب إىل األشعري تكليف )١(ومن هذين األصلني: قوله – ٥٦

  ]٢/١١[                  (*).احملال
 عنده )٣(هذا سوء معرفة مبذهب األشعري فإن التكاليف: )٢(ال يف الربهان ق  

  .إنتهى . تكليف ما ال يطاق 
الالزم من هذين األصلني التكليف باملمكن لذاته املستحيل من  :أقول    ٥ 

وكالم ابن .)٥( )٤(املكلف ال التكليف باملستحيل لذاته وقد ذكر هذا األسنوي
 التكليف ما سواء كما ذكرنا وابن )٦(القسمني ألناحلاجب وتبعه العضد حيتمل 

 )٧(احلاجب مل يفصح عن حكم ما كانت إستحالته بالنسبة إىل املكلف ألنه يروغ عند
اإلحتجاج بالرد إىل ما مسوه مستحيالً لعلم أو خرب وخيلط أحد األمرين باآلخر إال أن 

لقدرة حال الفعل بعد ذكر كون ا. اخل …بأن ذلك ال مينع تصوره منه : قوله  ١٠ 

وإلزام كون التكاليف كلها كذلك يشعر بأنه يقول جبواز التكليف مبا ال يطاق أي 
والعضد .  العلم )٩( يف نفسه لكنه رتب هذا الرد على ما ذكرنا وعلى شبهة)٨(املمكن

حذا حذوه يف اإلمجال ، وصرح اإلسنوي يف شرح املنهاج مبنع ابن احلاجب جلواز 
ابن احلاجب بىن على التحقيق الذي  )١٠ (]كان [ واملعتزلة فإن القسمني كاجلويين 

 ١٥ من عدم الفرق بني القسمني فهو ما ذكره األسنوي وإنْ كان بىن على ما )١١(ذكرنا

 يف كتاب )١٢(عليه بعض أصحابه من الفرق فهو ما ذكرناه إال أنْ يكون صرح به
 السعد يشعر به أيضاً آخر وسكوت العضد والسعد مما يؤيد قول األسنوي بل كالم

.  

                                                           
  

  ٢/١٠٥    ،     حتفـــة ٢/٤٠  ،   رفـــع  ١/٤١٧ بيـــــان  (*)
  .مع اختالف يف ترتيب الكلمات . ال توجد يف املطبوعة ) ١(

   ٢٧:    ،    ف ١/١٠٣ الربهان    (2)
  كلها :  يف ع  (3)

 أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن علي بن عمر مجال الدين األسنوي ، الشافعي الفقيه األصويل انتهت إليه رئاسة الـشافعية يف                        (4)
 .همات يف الفقه  وامل،  واية السول يف شرح منهاج األصول       ،زوائد األصول   :كان من املكثرين يف التصنيف وأهم مصنفاته         . صرهع

  هـ ٧٧٢تويف سنة 
   ٢/١٩٣ ، الفتح املبني ٢/٤٦٣ ، الدرر الكامنة ٣/٨٩طبقات الشافعية البن قاضي شهبة :

  ١/٣٤٦ اية السول     (5)
  لكن :  يف ص (6)
   ساقطة من ص (7)
  بل املمكن : يف املمكن ويف ع :  يف ص (8)
  على ما ذكر وعلى شبهة :  ع ويف. على ما ذكروا على شبهة :  يف ص (9)

   ص زيادة من  (10)
  ذكر :  يف ع (11)

   ساقطة من ص )١٢(
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(*).وأجيب بأن ذلك ال مينع تصور الوقوع جلوازه منه:  قوله – ٥٧

                    ] ٢/١١[  
 )١(] ألنه  [هذا فيما نرى خيتص مبا كان ممكناً لذاته وهذا اجلواب غري صحيح 

 فهو حنو قوهلم يف املطلق والقدر )٢(إنْ كان أراد جوازه منه يف اجلملة كما يف عباراته
 ٥ اجلملة ال تقع إال مفصلة واملطلق ال يقع )٤(] ألن [من املغالطة  )٣(املشترك وهو نوع 

إال مقيداً والقدر املشترك ال يقع بدون فصل وما حنن فيه احملتمل للفظ اجلواز ثالثة معان 
 القدرة على ذلك وليس مبحل نزاع )٥(أي يف نفسه وليس مبحل نزاع وبأنْ خيلق اهللا له

 األول بقوله منه االحتماللق على كل منهما املمكن وقد أخرج املصنف أيضاً إذ يط
وهو على حاله وهذه مناقضة ألول املسألة ألن كالمنا  )٦(ه منه زفتعني أن مراده جلوا

 ١٠  فيما يستحيل من املكلف وقد قلنا أنه ال يتصور فكيف تصور هنا 

ه خالفهم يف أصل  أن املصنف أخذ جوام املشهور من غري انتباه أن:والظاهر
املسألة واحلق أن هذا اإللزام واإللزام اآلخر الزمان ملا فرعا عليه وإذا أدى التفريع 
إىل باطل دل على بطالن األصل ففرار املصنف عن الالزمني مع قوله باألصل األول 
أعين أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل ليس بشيء بل لو ادعينا أنه من التكليف باجلمع 

ني املتناقضني مل يبعد ألن التكليف بفعل الغري يلزم منه أن الفعل لك وليس لك ب ١٥ 

  . لك )٨( قال أوجد فعالً موصوفاً بلك وليس)٧(باعتبار واحد ومها متناقضان كأنه

                                                           
  

  ٢/١٠٦   ،     حتفـــة ٢/٤١  ،   رفـــع  ١/٤٢٠ بيـــــان  (*) 
  ال أنه : يف ك  )١(
  عبارام :  يف ص و ع )٢(
  غري مقروءة :  يف ك )٣(
  ال أن :  يف ك )٤(
   ساقطة من ص )٥(
   ع  ساقطة من)٦(
  لكنه :  يف ع )٧(
  وبليس :  يف ص و ع )٨(
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وأما األصل الثاين فقد حاد عنه املصنف وغريه كما يأيت قريباً وقد حققنا هنا   
  . لزومه على أصوهلم 

 وافقه أجرأ على األصول وأجرأ على اللوازم اليت تأباها فاألشعري ومن  
  .العقول 
واآلخرون أبقى على نفوسهم وأتقى للرب ولكنهم راموا اجلمع بني النون     ٥ 

  )١(.والضب 
  
  

                                                           
حيوان : والضب  . ، للشيئني الذين ال ميكن اجلمع بينهما        ) بني الضب والنون    "يؤلف  : أو  " حىت جيمع   ( هذا مثل يضرب فيقال      )١(

 ٢/٥٨ ، املستقصى ١/٢١٣ومها ال يأتلفان وال جيمع بينهما جممع األمثال . احلوت : من الزواحف يعيش يف الصحراء ، والنون 
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  ]الشرط الشرعي : مسألة  [ 
ليس شرطاً يف التكليف قطعاً حصول الشرط الشرعي :  قوله – ٥٨

ضة يف تكليف الكفار بالفروع ، خالفاً ألصحاب الرأي ، وهي مفرو

  ]٢/١٢[              (*).والظاهر الوقوع 
اختلف حتريرهم هلذه املسألة وأشهره قوهلم الكفار خماطبون بالفروع وكأم  ٥ 

 ومثله يف )٢( البن تاج الشريعة)١(وقال يف التنقيح. أرادوا بالفروع ما عدا اإلميان 
نه ال خالف أم خماطبون باإلميان أ -وصاحب البيت أدرى بالذي فيه  - )٣(املنار

. وباملعامالت والعقوبات وبالعبادات يف املؤاخذة األخروية إمنا اخلالف يف حق األداء 
إن هذه املسألة مل يذكرها أوائلهم وإن بعضهم ال يقول ا واآلخرون :  أيضاً )٤(وقال

ة والسعد أخذوها من مسائل فذكر تلك املسائل وذكر خترجيات واهية وأدلة ساقط ١٠ 

يف التنقيح مل يزد املسألة إال مرضاً وليس هلا فائدة حمققة فخطبها هني وإنْ كثر 
 إىل املعتزلة بشهادة املؤالف )٥( وقد أخطأ البيضاوي بعزو اخلالف يف منهاجه ،ذكرها

  .واملخالف وقد نبه على ذلك اإلسنوي 
                                                           

  ٢/١١٢    ،     حتفـــة ٢/٤٥  ،   رفـــع  ١/٤٢٣ بيـــــان  (*) 
  ١/٢١٣التلويح على التوضيح  )١(
صدر الشريعة أمحد بن مجال الدين عبيد اهللا احملبويب البخاري          بن  ر عبيد اهللا بن مسعود بن تاج الشريعة حممود          غ صدر الشريعة األص   )٢(

 احملدث املفسر األديب اللغوي أخذ العلم عن جده اإلمام تاج الشريعة حممود ، وكان ذا عناية بتقييد نفـائس                    الفقيه احلنفي األصويل  
جده فشرح كتابه الوقاية ، مث اختصر الوقاية ومساه النقاية ، وألف يف األصول متناً لطيفاً مساه التنقيح ، مث شرحه بالتوضيح ، تـويف                         

  هـ ٧٤٧سنة 

   ٢/١٥٥ ، الفتح املبني ١٠٩ احلاشية ، الفوائد البهية ٤/٣٦٩ملضيئة اجلواهر ا:
  ١/١٣٧كشف األسرار  )٣(
  وقال بعض :  يف ع )٤(
خالفاً للحنفيه ، ويف مناهج العقول قال البدخشي        : لقد اختلف النقل عن البيضاوي يف ذلك فقد جاء يف شرح األصفهاين واإلاج للسبكي                )٥(

خالفاً للمعتزلة ، لكن كالمهم يف الشرح يوحي أن اخلالف مع احلنفية            : حنفية ، أما يف السراج الوهاج ومعراج املنهاج         ولل: ويف بعض النسخ    : 
وعزاه يف ا ملنهاج إىل املعتزلة أيضاً تبعاً لصاحب احلاصل فإنه نقله عنهم يف أول املسألة ويف آخرها وهو عكس                    : ، أما يف شرح األسنوي فقد قال        

خالفاً : ول ، وقد وقع يف بعض النسخ خالفاً للحنفية وهو من إصالح الناس والناظر  يف الشروحات السابقة جيزم بأن قول البيضاوي             ما يف احملص  
ألن الشراح مجيعاً ينصون على موافقة املعتزلة إال ما ذكر بعضهم من خمالفة أيب هاشم وجعلـوا                 . للمعتزلة أنه خطأ من النساخ أو وهم وقع فيه          

  . وينصون على خالف مجهور احلنفية يف املسألة .  شاذاً خالفه

 ،   ١/٣٦٩ ، ايـة الـسول       ١/١٧٦ ، االاج    ١/١٥٠ ، شرح األصفهاين     ١/٢٢٤ ، السراج الوهاج     ١/١٤٢معراج املنهاج   
   . ١/٢٠٤مناهج العقول 
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  ]ال تكليف إال بفعل : مسألة [ 

فاملكلف به يف النهي كف النفس ، بفعل ال تكليف إال :  قوله – ٥٩

   ]٢/١٣[       (*) .عن الفعل ، وعن أيب هاشم وكثري نفي الفعل
 ٥ فإذا قصد القادر نقله من )١(إعلم أن املمكن ال خيلو عن الوجود أو  العدم

  .حاله الذي هو عليه 
  . فعله : فإنْ نقله قيل 

  .تركه : وإنْ مل ينقله بعد حصول الداعي إىل نقله قيل 
 )٢(من له أن يفعل وإنْ مل: وهذا مرادنا حني نفسر الفاعل واملختار بقولنا 

 ١٠  .يفعل

  .وقد ادعينا يف مسألة اجلرب أنّ العلم بتمكن املرء من ذلك ضروري 
املدفوع من شاهق فإنه ليس له أنْ يهوي وأنْ ال يهوى : ومثال غري املختار 

 ليس واقفاً على )٣(حصول األثر عنهاوكذلك املوجبات كإضاءة املنري وإحراق النار ف
 ويتخلف بال مانع )٤(اختياره له فاحنل الكالم إىل أنّ الفاعل من حيصل أثره باختياره 

 ١٥  .خارجي)٥(] بل باختياره أيضاً واملوجب ما حيصل أثره وال يتخلف إال ملانع [ 

 يفعل فقد وقف أن ال. مل يفعل : فتخلف أثر املختار باختياره هو مدلول قولنا   
فكان حالتا املمكن أعين بقاءه على ما كان عليه . على اختياره كما وقف أن يفعل 

وإنتقاله عنه واقفني على اختيار املختار وهو معىن األثر أي وقوف كون املمكن على 
  .أحد الطرفني الذين ال خيرج عنهما على اختيار املختار 

                                                           
  ٢/١١٩   ،     حتفـــة ٢/٥٤ ،   رفـــع  ١/٤٢٩ بيـــــان  (*) 

  أو الوجود العدم :  يف ع )١(
  ال :  يف ص و ع )٢(
  فيها :  يف ص و ع )٣(
  باختيا :  يف ع )٤(
   زيادة من ص و ع )٥(
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 فعله فإذا )١(اعيه إىل أن جيب القصاص لزيد على عمر وتتوفر دو:ومثاله 
لو مل خيلق زيد لكان : فقولك . تركه كانت سالمته من القتل واقفة على اختياره 

عدم القتل حباله ألن املعدوم قدمي مغالطة أو غلط واضح ال يصدر مثله عن متماسك 
قد وقف على اختيار زيد وعقل  )٢(] خمصوص  [يف املعقول ألن كالمنا يف عدم 

اث القتل املتوفر دواعيه أعين القصاص فإن العدم ال يشري إليه العقل بالنسبة إىل أحد ٥ 

إال تبعاً ملقابله إنْ عاماً فعاماً وإنْ خاصاً فخاصاً فإنّ عزل املقابل عن الذهن مل يكن يف 
  .العقل شيء 

 فإنْ أردت أنّ العدم املخصوص كان موجوداً يف العقل قبل عقلية مقابله 
  .فممنوع 

لق العدم فال يضر وال دخل له وال نسلم أيضاً عقليته بدون وإنْ أردت مط    ١٠ 

عقلية مقابله فقد وقف هذا العدم اخلاص على اختيار الفاعل كما وقف مقابله 
ويوضحه أنّ ما املمكن عليه يف احلال من وجود أو عدم واجب له ، ويف الوقت الثاين 

ه يف الوقت الثاين على جائز ؛ وهذا اجلائز واقف على اختيار الفاعل أي يقف كون[ 
 مقابله )٤(فيختار كونه كائناً على ما كان عليه يف الوقت األول أو على )٣(] اختياره 

أي يقف كون املمكن .  مل يفعل ـاءإنْ شاء فعل وإنْ ش: على سواء فهذا معىن قولنا  ١٥ 

  .على أي طرفيه على اختياره 
ن يفعل من دون نظر إىل على أنه يكفينا يف معىن له أن ال يفعل رفع معىن أ   

حال املمكن إال أنّ املعىن األول أقرب إىل موارد النواهي واملدح والذم ألن ذلك إمنا 
يكون فيما توفرت الدواعي إليه فإنه ال ميدح مثالً على ترك ما ال داعي له إىل فعله 

 ٢٠  .وال خطر بباله وحنو ذلك 

  
  

                                                           
  على:  يف ع )١(
  خمصص :  يف ك )٢(
   زيادة من ص و ع )٣(
  و  :  يف ص )٤(
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اعل يف أنْ يفعل دون أنْ  أثر الف)١(]حصر[إذا حققت ما ذكرنا علمت أنّ من   
ال يفعل قد سوى بينه وبني املوجب وهذا عني مذهب الفالسفة النافني للمختار وقد 

شرائط الفعل )٣(] كملت [من قال إذا )٢(أصاب سهمهم عامة املتكلمني سيما 
ليس للفاعل أنْ ال يفعل فيجب أن يفعل ،  ويصري : وجب ، ألنه يقال حينئذ

 ٥  .معطالً: ئذ  االختيار حين)٤(]اسم[

الوجوب باالختيار عني االختيار مغالطة ألنا ال نريد باملختار إال من :  وقوهلم 
له أنْ يفعل وأنْ ال يفعل فمن عطل هذا فقد عطل مدلول خمتار يف لغة العرب وحنن 

 املدار كيف وهو )٥( لكننا ننكر التلبيس ، فحقق هذا فعليهاالصطالحال مننعه من 
 فهب أيها النائم سال بك )٦( ]األغمار[ نبياء ودين الفالسفة الفرق بني دين األ

السيل وال تدري وكل إنسان يعلم فيما توفرت دواعيه إىل فعله أنه متمكن وخمير بني  ١٠ 

:  وأن ال يفعل وإنْ مل خيطر بباله فعل آخر فصار معىن األمر عندهم )٧(] يفعل [ أنْ 
ليه ؛ فيستلزم انتفاء ما هو عليه حنو قم ومعىن النهي افعل ضد ما أنت ع. افعل هذا 

 ضرب زيد فيستلزم انتفاء ضرب زيد )٨(للقاعد ، وحنوه يف املتعدي افعل ما يضاد
أنّ األمر  (:   ومثله ) أنّ النهي عن الشيء أمر بضده : ( ولذا ذهب بعضهم إىل 
ن أحد فعلني فإنه مأخوذ من هذه القاعدة إذ ال خيلو القادر ع )بالشيء ي عن ضده  ١٥ 

ال تتعلق القدرة : كما قدمنا عن اجلبائي والكعيب وعبر عنه بعض املعتزلة بقوهلم 
ال تتعلق القدرة بنفس : ال تتعلق به  اإلرادة ؛ وقالوا أيضاً : بالنفي ؛ وقالوا أيضاً 

 أنْ ال يفعل )١٠(] إنّ [ أيب هاشم هذه )٩(اإلعدام ؛ مث قال هذا املعبر وأصحابه ملقالة

                                                           
  حظر :  يف ك )١(
  ال سيما :  يف ع )٢(
  كلمت :  يف ك )٣(
   زيادة من ص و ع )٤(
   هفحق هذا لعلي:  يف ع )٥(
 االغما : يف ك  )٦(
  يقع :  يف ك )٧(
  يضادد :  يف ص )٨(
  ملقابلة :  يف ع )٩(
   زيادة من ص و ع )١٠(
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 وال أدري على ما مدح وذم على ما ال يقدر )٢( والذم وحنومها)١(]للمدح [ جهة 
مذهب اجلرب فإنْ رجعوا باخلالف  عليه وال يصح أنْ يريده نقضوا أصلهم وعادوا إىل

  .  تسمية أنْ ال يفعل فعالً ومقدوراً فهو هني )٣ ( ]إىل[ 
   .ال يطلب منه فمناقضه: وإنْ قالوا 

ة كثرية وقد فتحنا لك باا وقاك اهللا صاا وسراا ، وشعب هذه املسأل ٥ 

  .ووفقك لصواا ، وصفو شراا 
  
  
  
  ١٠ 

  
  
  

                                                           
  ملدح :  يف ك )١(
   ساقطة من ص )٢(
  إال :  يف ك )٣(
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.مل يشأ فلم يفعل يكفي يف طرف النفي أثراً أنه :  قوله يف الشرح – ٦٠

                    ] ٢/١٤[  

حاصله أنا ال نفسر القادر بالذي إنْ شاء فعل وإنْ شاء ترك : قال السعد   
 يشأ مل يفعل فيدخل يف املقدور عدم الفعل إذا ترتب على عدم )١( ] مل[ بل وإنْ 
 ٥  .انتهى . املشيئة 

يرد عليه أن ميدح املكلف ويذم على ترك ما مل خيطر بباله وال قدر عليه ألنه مل   
يشأه وكيف جيعل ما ال نسبة له إليه أثراً له أعين ما مل يشأه فإنه مل يتصل به بوجه 

   .)٢(ال يفعل فهل له أنْ ال يفعل حينئذ ؛ أي هل هو يف خمتاره ؟وخيرج ما لو شاء أن 

 ال )٣(]أن [ إن شاء أنْ يفعل ، وإنْ شاء :  أا ثالثة أقسام :وحاصله    
 ١٠  .يفعل ، وإنْ مل يشاء 

   .)٤(فاألوالن معهما االختيار والثالث ال اختيار فيه
 للقسم الثالث وقد فصار احلاصل أنّ الفاعل من إن شاء فعل فقط ، إذ ال معىن

تركوا القسم الثاين فصار احلاصل من ليس له إال أن يفعل وهو ينفي االختيار كما 
  .ترى 

                                                           
  وإن شاء :  زيادة من ص واملطبوعة ويف ع )١(

أن قدرة الرب وقدرة العبد تتناول كال : أهل السنة الذي يدل عليه الكتاب والسنة ، والذي عليه أئمة :  قال الشيخ العروسي  (2)
  . الزم ومتعد : الفعل القائم بالفاعل ، ومقدوره ، وذلك أن القدرة هي القدرة على الفعل ، والفعل نوعان : النوعني 

زول ـ والن ىل السماء    مث استوى إ   : فما يدل على قدرة الرب سبحانه على األفعال القائمة به ، ما جاء يف االستواء كقوله تعاىل                  
وحنو ذلك ، فإن هذه األفعال الزمة ال تتعـدى إىل            ] ٢٢/سورة الفجر    [ وجاء ربك وامللك صفاً صفا       : وايء كقوله تعاىل    

  . مفعول بل هي قائمة بالفاعل 
و الذي خلـق الـسماوات       وه    ،  ولقد خلقنا اإلنسان     : وما يدل على قدرة الرب سبحانه وتعاىل على األعيان قوله سبحانه            

 ، وحكى أبو احلسني البغوي وغريه إمجاع أهل السنة على أن العبد فاعل حقيقة ، وله                 واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش         
قدرة واختيار ، وقدرته مؤثرة يف مقدورها ، وقد أخرب سبحانه يف كتابه أن العباد يفعلون ، ويـصومون ، ويعملـون ، ويؤمنـون ،               

 وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الـصالة        : رون ، وأخرب سبحانه أن هلم إستطاعة وقوة يف غري موضع ، قال سبحانه وتعاىل                ويكف
 ربنـا   وقال تعاىل عن إبـراهيم       ]. ٧٣/األنبياء   [ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا      : وقال   ] . ٧٣/األنبياء   [وإيتاء الزكاة   

فطلب خليل اهللا من ربه أن جيعله مسلماً ومن ذريته أمة مسلمة             ] ١٢٨/البقرة   [يتنا أمة مسلمة لك     واجعلنا مسلمني لك ومن ذر    
  ١٧١: املسائل املشتركة ص . له ، وهذا صريح يف أن اهللا جيعل الفاعل فاعالً 

   زيادة من ص و ع (3)
   ساقطة من ع (4)
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 أنه قد أجلأهم إىل العدول بالفاعل عن حقيقته اللغوية املفيدة :واعلم 
 اإلرادة )٢( جعلوا املرجح)١(] ملا  [لالختيار كما حققناه ملجئ آخر وهو  أم  

 الفعل يف الوقت الذي تعلقت بإجياده فيه ال متقدماً وال )٣(جوبولزم من ذلك و
متأخراً قيل هلم فليس للفاعل حينئذ أنْ يفعل وأنْ ال يفعل بل إنْ حضر ذلك الوقت 
فليس له أن ال يفعل وإنْ مل حيضر فليس له أنْ يفعل وهذا رجوع باملختار إىل املوجب  ٥ 

ده بأنه من إنْ شاء فعل وإنْ مل يشأ مل يفعل ، فقالوا ندع هذا احلد للفاعل املختار  وحن
 حررناه أنّ إنْ مل يشأ مل يفعل لغو يف الدين )٥(وقد علمت مبا.  من اإليراد )٤(فنسلم

 مشيئته فعل وهذا ال يرفع السؤال كما ترى فخرجوا )٦(فلم يبق هلم إال من إنْ يثبت
  .عن املعىن اللغوي ونفي االختيار حباله 

 ١٠  .أطراف املسألة يف العلم وزوائده وقد حبثنا يف 

  

                                                           
  فما :  ك يف (1)
   ساقطة من ع (2)
  وجود :  يف ع (3)
  فسلم :  ص  يف(4)
  مما :  يف ع (5)
  ثبتت :  يف ع (6)
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  ]ال ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه : ة ــــمسأل[ 
  

ال ينقطع التكليف بفعل حال حدوثه : قال األشعري :  قوله – ٦١

  ]٢/١٤  [          (*).ومنعه اإلمام  واملعتزلة 
 ٥  املسألة مىت يتوجه التكليف ويصري املكلف مكلفاً بالفعل)١(املشهور يف حترير

قال . فقال الناس قبل حضور وقت الفعل ليتمكن العبد إنْ شاء فعل وإنْ شاء ترك 
 . )٢(من أنصف علم أنّ معىن القدرة التمكن وهذا إمنا يكون قبل الفعل: اجلويين 

هذا مذهب ال : )٥(قال اجلويين .  إال حال الفعل )٤( يكلف)٣(] ال :[وقال األشعري 
املخلص لشيخه تبعه وليجر ما جرى ، وابن  )٦(يرضاه عاقل لنفسه والبيضاوي 

احلاجب جللج الكالم وجممجه هرباً من انكشاف احلال وستراً على الشيخ واحلق  ١٠ 

  .)٧(أبلج والباطل جللج 

                                                           
  ٢/١٢١ حتفـــة     ،    ٢/٥٦  رفـــع   ،     ١/٤٣١ بيـــــان  (*)

  حتوير :  يف ص )١(
  ١/٤٤٣وأنظر التلخيص  . ١٨٧ ف ١/٢٧٩الربهان   )٢(
   زيادة من ص و ع )٣(
  تكليف :  يف ص )٤(

  ١٨٧: ف  . ١/٢٧٩ الربهان  (5)
   ١/٢١٤وهاج  السراج ال (6)
 اتفق األصوليون على أن املأمور بالفعل على وجه االمتثال إمنا يكون مأموراً عند القدرة واالستطاعة ولكن اختلفوا يف االستطاعة  (7)

  : على مذهب 
  . رة  وبه قال مجهور املعتزلة ووافقهم بعض األشاع- أي أن القدرة تتقدم على الفعل –أن القدرة تتعلق بالفعل قبل وجوده  -١
 ألن االستطاعة املتقدمة ال تبقى إىل حني الفعل ، فالفعل مقدور حـال              ،  أن القدرة تكون مع الفعل والتكليف به يكون قبل وقوعه            -٢

 .  الوجود فيكون مأموراً ، وهذا مذهب مجهور األشاعرة 

باشرة وحال املباشرة للفعـل ، وهـذا رأي         أن القدرة تكون قبل الفعل وتكون معه ، وأن التكليف بالفعل يتوجه إىل املكلف قبل امل                -٣
 . مجهور أهل السنة ، كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية 

واعلم أن اخلالف يف أن القدرة مع الفعل أو قبله ال يكاد يتحقق ألنه إن أريد بالقدرة سالمة األعضاء والـصحة فهـي                       : قال الزركشي   
إليه صارت تلك القدرة مع هذه علة للفعل املعني ، مث إن ذلك الفعل جيب وقوعـه مـع                   متقدمة على الفعل قطعاً ، فإذا انضمت الداعية         

حصول ذلك اموع ، ألن املؤثر التام ال يتخلف عند أثره ، وإن أريد ا جمموع ما ال يتم الفعل إال به فليست سابقة على الفعل ، لفقدان            
   ] . ١/٤٢٩البحر احمليط . [ الداعية إذ ذاك 

   ١٤/١٠٣ ، ٨/٢٩٩ ، جمموع الفتاوى ١/٢/٤٦٥ ، احملصول ١/٢٧٩ ، الربهان ٣٩٠: شرح األصول اخلمسة ص :א
   ٢٧٥:  ، آراء املعتزلة األصولية ص ١٣٢: املسائل املشتركة ص 
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 واعلم أوالً أنّ معىن القدرة وما يتصرف منها آيل إىل ما جيده اإلنسان من 
 ال يصعب فهمه على كل نفسه من التمكن املستمر وهذا هو املدلول اللغوي والذي

عاقل وهكذا هو يف مطلق القادر وهو مقتضى قولنا يف صفات الباري تعاىل كما هو 
واملتكلمون الغالون يف التنقري عما ال يغين نظروا ما املؤثر يف هذا ، مذهب السلف 

القدرة معىن :  يف سائر الصفات ، فقال بعضهم )١(التمكن وما معناه وأطالوا كقوهلم ٥ 

 على انفرادها تفيد املتصف ا التمكن مث )٢( ذواتاً تعلم- وهم مثبتوا األغراض -
  .اختلفوا هل يف تلك املعاين ما يبقي أم هي كلها ال تبقى 

 بعضها يبقى والقدرة من الباقيات فتهيأ هلم القول :فقال بعض املعتزلة 
    . يتبعها التكليف إذ هي شرطه بتقدم القدرة و

 ١٠ بل كل األعراض ال تبقى فالقدرة غري باقية فلزم من :وقالت األشاعرة   

هذا ما التزموه وبنوا عليه أنّ القدرة املتعلقة بالفعل ال توجد إال يف زمن الفعل وهو 
 على )٣(واضح وقد علمت أنّ األشعرية تقول هذه القدرة ال أثر هلا البتة ال سيما

ري األشعري للكسب بأنه وجود قدرة ال أثر هلا والفعل عندهم إمنا هو خبلق اهللا تفس
تعاىل فقط وال أثر للقدرة اليت خيلقها سبحانه مقارنة للفعل بل ال معىن لتسميتها قدرة 

 ١٥  )٥(. ال تفيد من خلته ممكناً )٤(]ألا  [

الزم من لوازم  قاهلا األشعري )٦(] اليت [إذا حققت ما ذكرناه فهذه املقالة   
مذهبه فشن الناس الغارة عليه املوالف واملخالف وليس هذا حمله ، والعجب ممن 

 على حتقيق البيضاوي يف )٧(وافقه يف تلك األصول ومل يوافقه هنا ، وهذا يدلك

                                                           
  يف قوهلم :  يف ص (1)
   ساقطة من ع (2)
  لسيما :  يف ع (3)
  ال أا :  يف ك (4)

   ١/١١٠ ، امللل والنحل ٥٠: ص  أنظر أصول الدين للبغدادي  (5)
  الذي :  يف ك (6)
   يف ص يدل (7)



 ٢٠٠   األحكــــــــــام                                                           جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 تعطيل األوامر والنواهي على نفي التعليل فهو )١(]يف تفريعه  [التفريع كما قلناه 
  .األشعري حقاً 
يف ذلك للقبائل يف بوادي صنعاء عند بعض :  تناسب حال البيضاوي حكاية

 من يتقدم يف بعض األفعال فرمبا وقعت بينهم احلروب )٢(اإلجتماعات تزاحم يف
 ٥ آخر األبد )٣(بسبب ذلك فاصطلحوا مرة على أمر من اقتحمه كان له التقدمي

وا من محله على كتفه فاختذوا عموداً ضخماً من احلديد وأوقدوا عليه حىت امحر وقال
كان التقدم ألصحابه فحمله رجل من سنحان فهلك من حينه واستحق أصحابه 

ومن  )٤()القول ما قالت حذام ( :مثل  )القدم لسنحان (التقدم وصار من األمثال 

أبشع لوازم هذه املقالة أنه يلزم أنْ ال يقع عصيان قط من تارك الواجبات ألنه مل 
ف وال عصيان من غري مكلف وهذا وحنوه هو املوجب لشراد يباشر الفعل فلم يكل ١٠ 

  .أصحابه عنه يف هذه املسألة 

 فما بال من وافق األشعري يف أنّ القدرة عرض غري باق :فإن قلت   
  .كالكعيب مل يلزمه هذا التفريع 

 هاهنا أصل آخر أنقذهم منه وزاد لزومه األشعري تأكيداً وهو أن :قلت   
 ١٥  . عندهم فاملتصف بالقدرة متمكن من أي فعل شاءالقدرة صاحلة للضدين

التمكن أثر القدرة فهو يف ثاين وقت وجودها ، وفعل املكلف  :فإن قلت   
يف الثالث ، ووجود الفعل يف الرابع ، وأيضاً غالب األفعال ذوات أجزاء فكل جزء 
 من أجزائه مفتقر إىل قدرة خبصوصه وبالضرورة أنّ اإلنسان جيد من نفسه متكناً

  .واحداً على الفعل ال متكنات متعددة يتعلق كل منها جبزء جزء 

                                                           
   زيادة من ص و ع (1)
   ساقطة من ص (2)
  التقدم:  يف ص و ع (3)
  : املثل من قول جليم بن صعب المرأته حذام وذلك أا خوفته بيات العدو فكذا ، مث إن العدو بيتهم فنجا منهم وقال  (4)

  إن القول ما قالت حذامف  إذا قالت حذام فصدقوها 
  ويضرب مثالً يف تصديق الرجل صاحبه 

  ١/٣٤٠ى ،  املستقص  ٢/٩٩مجهرة األمثال 
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 أما الوجدان الذي ذكرت فهو صحيح مترتب على ما ذكرنا أنه :قلت 
احلق يف معىن القدرة أا التمكن الذي جيده اإلنسان وهذه التدقيقات هيام يف 

 )١(مقام ما ذكرالسراب وكان الكعيب وأصحابه جيعلون سلسلة القدر املتعاقبة قائمة 
 بصالحها لألضداد ال ينكرون التمكن الوجداين واألشكال )٢(القدرة باقية فمع قوهلم

 ٥ من أصوهلم وهو كما )٣(] ما ذكر [عليهم قوي وال أحفظ هلم نصاً وإمنا متحلت هلم 

 ما )٤(]تكلف [ ود التدقيق إىل حنو هذا ألنه قترى ال ينفع مع املضايقة وكثرياً ما ي
  .ين فيتيه صاحبه بال علم وال علم  يع)٥(ال
  

                                                           
  كون : ويف ع . من قال : يف ص  (1)
  قوله :  يف ص (2)
   زيادة من ص و ع(3)
  تكليف :  يف ك (4)
   ساقطة من ع (5)
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  )المكلف (  المحكوم عليه ً:اـــرابع
  

  ]الفهم شرط التكليف : ة ــــمسأل[ 
 )١( وقال به بعض من جوز تكليفالفهم شرط التكليف: قوله – ٦٢

 ٥  ]٢/١٤[                      (*).احملال 

  .ليف احملال  تك)٤(من أحال )٣(وال جيوز تكليف الغافل : )٢(وعبارة البيضاوي 
  .فظاهره أنه ال يقول بتكليف الغافل أحد 

  .سنوي فكما قال املصنف هنا وأما شراحه األصفهاين و اإل
 البيضاوي منع هذه املسألة عند من أجاز تكليف احملال بأنه ال ميكن العمل )٥(وعلل

امتثاال مع عدم العلم فكان حاصله فوات فائدة التكليف وقد صرح فيما مضى  ١٠ 

إىل فائدة ألن ذلك تعليل وهو  )٦(]فيه [ ه عنه بأن التكليف ال ينظر ونقلنا
  )٧(.مستحيل

  مث أورد وجوب . )٨(]الواضحة  [فحصل كالمه يف املوضعني على املناقضة   
  

  ١٥ 

                                                           
  ٢/١٢٣ حتفـــة     ،    ٢/٦١  رفـــع   ،     ١/٤٣٥ بيـــــان  (*)

   .وقال به بعض من جوز املستحيل : ويف املطبوعة  . تكليف جتويز:  يف ص )١(
  

   ١/١٣٦ ، شرح املنهاج لألصفهاين ١/٣١٥ اية السول )٢(
  ١/٣١٥اية السول . كالساهي والنائم وانون والسكران وغريهم : الغافل :  قال اإلسنوي  (3)

  أجاز :  ويف ص (4)
   ساقطة من ع (5)

  .  زيادة يقتضيها السياق  (6)
وقال بعد ذلك ال جيوز تكليف الغافل من أحال تكليف احملال فإن االتيان . إجياب الشرع ال يستدعي فائدة :  وعبارة البيضاوي  (7)

عرفة وأجيب ونوقض بوجوب امل)) إمنا األعمال بالنيات  (( -  -بالفعل امتثاالً ال يعتمد العلم وال يكفي جمرد الفعل لقوله صلى 
   . ١٣٦ ،١/١٢١شرح األصفهاين   . بأنه مستثين 

فغري مسلم ألنه ال يلزم أن يكون فائدة التكليف هي التعليل بل . ألن ذلك تعليل وهو مستحيل : وأما قول الشيخ املقبلي رمحه اهللا 
  . قد يكون رد االبتالء واالختبار واهللا أعلم 

  و ع  زيادة من ص (8)
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  . فإن التكليف قبلها وإال لزم الدور  )١(املعرفة

        الوا ق.  بأنه مستثىن وهو كالم كثر مع اادلة إذا نقضت عليهم :وأجاب   
 )٤( بل احتراز مبجرد ذلك)٣(وليس مرادهم إدعاء فرق.  مستثىن )٢(] ذلك [

املذهب كما هنا فتنبه هلا جتد منها الكثري الغثاء وقد قال ابن احلاجب فيما يأيت يف 
 ٥  .االعتراضات أنه من جنس اللعب 

 )٦( يف إفحام)٥( وهذا اإليراد الواضح يف املعرفة من قسم ما ورد:قلت   
األنبياء وقد عرفت أنه مشس الضحى وإمنا يلزم على قول نفي احلسن والقبح احملكوم 

   .)٧(عليه

                                                           
  : فهاين قال األص (1)

ونوقض هذا الدليل بوجوب معرفة اهللا تعاىل ، فإن التكليف مبعرفة اهللا تعاىل متحقق بدون ا لعلم وذلك ألن األمر مبعرفة اهللا تعاىل ال 
 يكون بعد حصوهلا ، المتناع حتصيل احلاصل ، فيكون األمر باملعرفة قبل حصوهلا ، واملأمور قبل أن يعرف األمر امتنع أن يعرف األمر

  . فيكون التكليف باملعرفة حالة عدم العلم 
  . وأجيب عن هذا النقض بأن التكليف باملعرفة مستثىن فإن التكليف باملعرفة متحقق مع أن املكلف غافل عنها 

   ١/١٣٧شرح املنهاج لألصفهاين 
لك ألم قالوا إن معرفة اهللا تعاىل ليست        والقول بوجوب معرفة اهللا هو مذهب مجهور ا ملتكلمني من املعتزلة واألشاعرة واملاتريدية وذ             

  . فطرية ضرورية وإمنا هي كسبية يكتسبها اإلنسان بعقله عن طريق النظر 
  . ولذلك اعتربوا أول الواجبات على املكلف النظر املؤدي إىل معرفة اهللا 

  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف الرد على ذلك 
 من اخللق إىل النظر ابتداًء ، وال إىل جمرد إثبات الصانع ، بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان ، وبذلك أمر                 مل يدع أحداً   -  -والنيب  

إنك تأيت قوماً أهل كتاب ، فليكن أول ما         : أصحابه كما يف احلديث املتفق على صحته ملعاذ بن جبل رضي اهللا عنه ملا بعثه إىل اليمن                  
اهللا وأن حممداً رسول اهللا ، فإن هم أطاعوا لك بذلك ، فأعلمهم أن اهللا افتـرض علـيهم مخـس                     تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال        

صلوات يف اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اهللا افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد يف فقرائهم ، وكذلك                       
تفق عليه أئمة الدين وعلماء املسلمني فإم جممعون علـى مـا علـم              وهذا مما ا  ..  موافقة لذلك    -  -سائر األحاديث عن النيب     

باالضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إىل الشهادتني ، سواء كان معطالً أو مشركاً أو كتابياً ، وبذلك يصري الكـافر                        
  . ٧/٣٥٢ ٧ ، ٨/٦درء تعارض العقل والنقل  ، وال يصري مسلماً بدون ذلك ، مسلماً

   ٧٠:  ، املسائل املشتركة ص ٧٨-٤/٦٧ الفصل :
  ص :  زيادة من (2)
  جمرد فرق :  يف ص (3)
   ساقطة من ص و ع (4)
  أورد :  يف ص و ع (5)
  اقتحام :  يف ع (6)
  ساقطة من ع . م عليه و احملك(7)
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  ]تعلق األمر بالمعدوم : ألة ــــمس[ 
  ]٢/١٥[  (*).وأورد أا أنواعه فيستحيل وجوده :  قوله – ٦٣

  .هذا واضح وأنصف ابن احلاجب بعدم تكلف جواب 
ليست بأنواعه ، وإمنا : فقال  )٢(هتوكاً مكشوفاً م)١( وتكلف العضد تكلفاً 

 ٥   . )٣(هي   عوارضه

 أن هذا االختالف نسب وعوارض )٤(وهذا شبيه ما قال أهل وحدة الوجود
فإن تنوع هذا الكالم ضروري أعين احلروف واألصوات والنفسي عند زاعميه عبارة 

تعلقات فإن معىن عنه ومن هذا النمط اجلواب عن اإليراد اآلخر أنّ التعدد باعتبار امل
تنوع الكالم إمنا هو حبسب مدلوله أي إذا أطلق قام زيد فهم اإلشارة إىل حقيقة 
خاصة وقعت يف اخلارج وإذا أطلق قم فهم طلب املتكلم من املخاطب إجياد القيام  ١٠ 

وكذلك االستفهام والتمين وغري ذلك فإن كان النفسي يدل على ذلك فهو ما أردنا 
عرب عنه بالقول خبالف األبصار فإنّ البصر آلة لكل مبصر كما بالنوع وإال فليس بامل

أن العصا آلة لكل ضارب ومضروب فهل مسعت من قال رأيت مجالً نوع ورأيت 
  . نوعان وحنو ذلكةخر وضربت حجراً وضربت حيفرساً نوع آ

                                                           
  ٢/١٢٩ حتفـــة     ،    ٢/٦٨  رفـــع   ،     ١/٤٤٠ بيـــــان  (*)

  فاً تكلي:  يف ص )١(
   ساقطة من ص )٢(
واعلم أن ابن سعيد مينع كوا أنواعه بل عوارضـه حبـسب            : العضد مل يقل إا عوارضه وإمنا نسب ذلك البن سعيد حيث قال              )٣(

 .التعلق وجيوز خلوه عن التعلق وال جيعل التعلق من حقيقته 
 شيء واحد ، فال خالق وال خملوق ، فما يف ذوات الوجـود              وهم الذين يزعمون أن الوجود كله هو اإلله املعبود فليس هناك إال            )٤(

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف جواب سؤال عـن أهـل وحـدة    .كله إال اهللا سبحانه جتلى بصورها وأمسائها وما مث إال هو   
يسمون أهل وحـدة الوجـود ،       مذهبهم الذي هم عليه أن الوجود واحد ، و        : الوجود مثل ابن عريب وابن سبعني والتلمساين فقال         

ويدعون التحقيق والعرفان ، وهم جيعلون وجود اخلالق عني وجود املخلوقات ، فكل ما يتصف به املخلوقات من حسن وقبح ومدح                     
  . وذم إمنا املتصف به عندهم عني اخلالق
 وقد اتفق سلف األمة وأئمتها على أن اخلالق         :إن فرعون مات مؤمناً بريئاً من الذنوب مث قال          : مث ذكر رمحه اهللا أن من أخف أقواهلم         

  . تعاىل بائن عن خملوقاته ليس يف ذاته شيء من خملوقاته ، وال يف خملوقاته شيء من ذاته 
وأنظر كتاب البقاعي تنبيه الغيب إىل تكفري  . ٨٣:  ، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ص ٤/٧٦جمموعة الرسائل واملسائل 

   .٥٨٥:  ، والعلم الشامخ ص ابن عريب
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صنعة من يريد انكشاف )١(] الوساوس  [فليس هذه  :وعلى اجلملة  
 كقصد قائلها أال ترى )٢(]قصده [ جيات تسلك عند من كان احلقائق وإمنا هي ترو

  : )٤(ه قول القائل يوهو شب. اخل …  ذيلها بقوله و البن سعيد )٣(الشارح كيف
   )٦(ال علمي يا خليلي يف السفطـق     ـهـ علـمــ)٥(]عـن[وإذا سألته 

 ٥  )٨(طـوخبـط أي خـطً أي خـ      ا ـــاد كلـهـ جي)٧(]كراريس[يف           

وهذا من أذيال النظر يف ماهية الصفات وليس هلم دليل يدل على زايد على املعىن 
 فقد ابتدع الباحثون أمجع  ، وحنو ذلك)٩(] ومتكلم [اللغوي أي املفهوم من لفظ عامل وقادر 

واختص من جعل الكالم من ذلك بأنْ ادعى ما ال دليل عليه على قود صنيعهم أعين املتكلمني 
ق بني من له ملكة الكالم ومن ليس له ذلك ال يدل على صفة حقيقة باصطالحهم فإنّ الفر

ألن القدرة والعلم واإلرادة يستقل املتصف ا بتحصيل الكالم أعين قدرة وعلماً وإرادة تتعلق  ١٠ 

  .بالصوت املخصوص 

  
   ما الدليل ؟ :وإذا قلت هلم

  .قالوا معلوم من دين األنبياء 

                                                           
  الوساس :  يف ك )١(
  ها دقص:  يف ك )٢(
   ساقطة من ع )٣(
أنـشدين أبـو القاسـم      :  قال   ٢/٢٥١" اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع      "  األبيات أوردها اخلطيب البغدادي يف كتابه        )٤(

  : عض البصريني أنشدين ب: قالقال أنشدنا حممد بن جعفر بن النجار الكويف  األزهري 
 علـــم وهـــو بعـــد خيـــط 
ــسفط  ــي يف ال ــا خليل ــي ي  علم
 وخبـــط أي خـــط أي خـــط 

ــك حلي ــح ــتخط ي ــاً وام  ه مجيع
  

  
  

ـ  اطه كتـب  فان مأل أس  إنسرب      الـ
ــال  ــه ق ــن علم ــشته ع ــإذا فت  ف

 بكـــراريس جيـــاد أحـــرزت 
ــت ــإذا قل ــه  ف ــا: ل ــات أرن  ه

  
  

  يف :  يف ك )٥(
  

   ٦٠٣:  ، القاموس احمليط ص ٧/٣١٥لسان العرب . اط كاجلوالق أو كالقفه واجلمع أسف:  السفط )٦(
  كرارس :  يف ك )٧(
  وخط أي خط :  يف ك )٨(
   زيادة من ص و ع )٩(
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 نه من تفسري كالم اهللا وكالم رسوله باصطالحام وهو مما كررنا التحذير م

  حيتج عليه مبحمد رسول اهللا )٣( ولده حممداً مث يذهب)٢( كمن يسمى)١(]احملدثة[
 تعاىل كفر وحنو )٥(من نفى صفات الباري:  ذلك ؛ ومن ذلك قوهلم )٤(] وحنو [

 وغري ذلك إنْ كنتم  فإا أخربت الدنيا فقهاً وكالماًذه القاعدة! اهللا ! اهللا ذلك 
 ٥  .تعقلون 

 على من قال أنّ القدمي مسموع إلزام اهلذيان )٦(ومن أشنع لوازمه سيما
بافعلوا ، ال تفعلوا ، لعلكم تفعلون ، قد فعلنا ، قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
، يفعل بذلك مستمراً أزالً وأبداً يتصف بكل كالم يف كل حلظة وطرفة وال نسبة 

وأيضاً لو قصد فهم املخاطب . اليت صادفت خماطباً إىل اليت خلت عن ذلك لألحوال 
: وقول ابن احلاجب . لكان غرضاً كما مضى فال خطاب أيضاً إذ ال خماطب  ١٠ 

  )٨(.دفع يف وجه الضرورة ألا تضمحل ماهية اخلطاب بعدم املخاطب ، )٧(استبعاد 

                                                           
  احملددة: ويف ص و ع . احملدودة :  يف ك )١(
  مسى :  يف ص )٢(
  ذهب :  يف ص )٣(
   زيادة من ص و ع )٤(
  اهللا :  يف ص )٥(
  ال سيما :  يف ع )٦(

يلزم أمر وـي  : صم هي جمرد استبعاد لدليله ، عندما قال بأن األمر يتعلق باملعدوم ، وحجة اخلصم أم قالوا  أي أن حجة اخل (7)
أن ما ذكروه هو جمرد استبعاد أن يكون أمر وي وخرب مـن             : ورد ابن احلاجب هذه احلجة بقوله       . وخرب من غري متعلق وأنه حمال       

  .غري متعلق 
يف الكالم األزيل فاألشاعرة أثبتوه واملعتزلة نفوه وقالوا إن : فيها بني األشاعرة واملعتزلة وسبب اخلالف هو  هذه املسألة اخلالف  (8)

وجود ذلك من غري سامع ال يكون  مفيداً ، والكالم الذي ال يفيد يكون عبثاً وهذياناً فلذلك ال يكون كالمه موجوداً إال عند خطابه 
  . وقاً، وذلك يوجب أن يكون حمدثاً خمل

فالنـزاع بني املعتزلة واألشاعرة هو أن اخلطاب يصح أن خياطب به املعدوم بشرط وجوده أم ال يصح إال بعد وجودة ؟ وال نزاع 
  . بينهم أنه ال يتعلق به حكم اخلطاب إال بعد وجوده 

ون عبثاً إذا خال عن فائـدة ، فأمـا          أن الكالم إمنا يك   : فاجلواب  . وقول املعتزلة أن الكالم عند عدم وجود خماطب عبث وال يصح            
  . انفراد املتكلم به فال يوجب ذلك أن يكون عاطالً عن إفادة 

  .  قد وجه اخلطاب ملن كان يف عهده ، مث إنا دخلنا يف ذلك اخلطاب وإن كان وجودنا بعد اخلطاب بزمن طويل -  -والنيب 
   ١٤٩: نقالً عن املسائل ا ملشتركة باختصار ص 

   ١/٣٧٧ ، البحر احمليط ١٨٠ يف ١/٢٧٠ربهان ال: نظر او
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لعلم يعم كل ما ميكن  هل جيعلون صفة الكالم بزعمهم هذا كصفة ا:مث نقول 
  . به ؟ )١(]عنه[التعبري عنه بالقويل وإنْ مل يعرب 

  .لزم دخول الكذب يف كالمه تعاىل واتصافه به 
  .أم كصفة القدرة تصلح لذلك وال يتعلق تنجيز إال مبا يقع التعبري عنه ؟ 

 ٥  .لزم اختالف العبارة واملعرب عنه 

  . بزعمهم ؟ )٢(عأو كصفة اإلرادة ال تصلح وال تتعلق إال لواق
لزم ما ذكر من اختالف القويل والنفسي ويلزم أيضاً يف األخريين من التخصيص من 

 إال مبجرد املذهب )٣(غري خمصص كما هو الزم هلم يف اإلرادة أيضاً ومل يدفعوا ذلك فيها
  . كما قدمنا من صنيع اادلة 

ه أو لزمهم فليس وعلى كل تقدير من وصف اهللا سبحانه مبا ذكرنا مما صرحوا ب ١٠ 

يف قدرته زيادة على ما فعل من نسبة النقص إىل اهللا تعاىل والسفه والعبث وما ال يرضى 
به من عقل أن ينسب إليه نفسه فكيف ينسبه إىل اهللا سبحانه وتعاىل عما يقولون علواً 

  . كبرياً
 وكذم مل حيط عقل بسفه أكثر مما عليه )٤(وإذا ضممت إليه خلق هذيان اخللق

 ١٥  .من نسبوا إليه ذلك تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً 

اللهم إين أشهد أنك متكلم على املعىن املعقول لغة وكذلك سائر الصفات وأبرأ 
  .إليك من اإلحلاد يف صفاتك وامسائك 

غفر يل هذه املالبسة اليت وقعت فيها إنْ كنت االلهم برأين مما برأت إليك منه ؛ و
 واجعل )٦( ذلك يرضيك مين فاجعله سبب رضاك)٥(نْ كانأخطأت يف تصرفايت ؛ وإ

 ٢٠  . فيك إخواناً وعلى احلق أعواناً ؛ إنه ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم )٧(يل

  ]همسألة التكليف بما علم اآلمر انتفاء شرط وقوع[ 
                                                           

   زيادة من ص و ع (1)
  بالواقع :  يف ص و ع (2)
   ساقطة من ص (3)
   هذيان اخللق مكررة يف ك (4)
   ساقطة من ع(5)
  رضاك عين :  يف ص و ع (6)
   ساقطة من ع(7)
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يصح التكليف مبا علم اآلمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته :  قوله – ٦٤
، ويصح مع جهل اآلمر ل الوقت ، وخالف اإلمام واملعتزلة فلذلك يعلم قب

  ]٢/١٦  [                .ً (*)اتفاقا

هنا ويف النسخ قبل التمكني وقد ذكرها املصنف : هذه املسألة تذكر يف حملني   
كذلك فيهما ولكنه خبط فيها خبط عشواء حتريراً للمسألة ونقالً للمذهب ونقالً  ٥ 

زاع واإلطالة معه يف ـخالف وإيهاماً وخروجاً عن حمل الن ونقالً لرد أدلة امل)١(لألدلة
 تستدعي طوالً والطول جلاج ولكن نشري إىل ما يرشد إىل معرفة )٢(مجيع ذلك
  .احلقيقة

 قد علمت معىن التكليف عند املصنف ومل تعلمه عند املعتزلة من :فنقول 
 ١٠ نفس احلكم  األشاعرة ال حيررون مذاهبهم وقد علمت ثبوت)٣(كتابه هذا ألنّ

عندهم بغري اختيار خمتار بل لوقوع الفعل على وجهه ؛ فاحلكم ثابت يف نفس األمر 
والباري تعاىل يبينه بالعقل أو بالشرع فالنسبة إليهما نسبة إىل الدليل ال إىل احملصل 
والفاعل مثالً كما يقولونه عن املعتزلة غلطاً ؛ فإذا أدرك العقل احلقيقة وما يف نفس 

واسطة خرب الشرع أو مستقالً فقد صار العاقل مكلفاً أال تراهم يصرحون األمر ب
 ١٥ )٤(بالتكليف قبل الشرع واهللا سبحانه عندهم حكيم وإرادته التنجيزية فعل من أفعاله

تتعلق بكل حكمة توجه حنوها املتمكن منها مبقدمات الفعل وحبسب اإلمكان 
إال أن املعتزلة لتخليطهم يف ماهية والصلوحية تتعلق بكل ممكن كما نقول يف اإلرادة 

   كما تركته األشاعرة أيضاً  وقصرت اإلرادة )٥(اإلرادة سكتوا عن قسم الصالحية
  
  ٢٠ 

  )١(.على الواقع فكل إرادة تنجيزية عندهم خبالف القدرة عند اجلميع فاحفظها 

                                                           
  ٢/١٣٥ حتفـــة     ،    ٢/٧٠  رفـــع   ،     ١/٤٤٣ بيـــــان  (*)

  ألدلته : ص و ع  يف )١(
  واإلطالة يف ذلك :  يف ص )٢(
  إال أن :  يف ع )٣(
  فعالة :  يف ك )٤(
  الصلوحيه :  يف ص و ع )٥(

 يرى املعتزلة أنه ال جيوز أن يأمر اهللا املكلف مبا يعلم أنه ال ميكن منه وحيال بينه وبينه وميتنع ذلك ألنه ال فائدة فيـه بنـاًء علـى                              (1)
  . مر عندهم فاملأمور به ال بد وأن يكون مراداً لآلمر اشتراط األرادة يف األ
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  .)٣( اال مع الفريقني يف العلم الشامخ )٢(وقد حققت
 تعاىل ملا أدركه عقل املكلف من األحكام )٥( الباري هذا فإرادة)٤(إذا عرفت

ذكر  أن  أ)٦( ]ما [واجبة إال أم اختلفوا يف إرادة املباح ؛ نعم فتفرع هلم على 
 إعالم الباري )٨( إعالم الباري تعاىل للعبد حبقيقة الفعل أو عبارام)٧(]التكليف[

ع ضرر حلصرهم وجه التكليف تعاىل العبد أنّ له يف الفعل أو الترك جلب نفع أو دف ٥ 

على ذلك ؛ لكنا خنالفهم كما حققناه يف الكتاب املذكور وإذا أعلمه وقد قلنا ال بد 
أنْ يريد احلكمة الثابتة للفعل لزمت اإلرادة األوامر والنواهي وهم مصرحون بذلك 

  .)٩(اللزوم 
 إذا حققت هذا علمت أن إعالمه لزيد أنه يتوجه عليك يوم اجلمعة صالة 
ركعتني وقد علم أنه ميوت ليلة اجلمعة حمال عند املعتزلة لكذب اإلعالم وكذلك  ١٠ 

                                                                                                                                                                          
جيوز أن يأمر اهللا املكلف مبا يعلم أنه ال ميكن منه وحيال بينه وبينـه               : وقد خالفهم مجهور األصوليني من أهل السنة واألشاعرة فقالوا          

  . ملانع من موت أو حنوه 
  : ز من القدمي تعاىل أن يأمر عبده مبا علم أنه يكون وله فوائد ثالث واحلق صحته وأنه ليس باحملال يف شيء وجيو: قال الزركشي 

  . اعتقاد الوجوب ، وجيوز التعبد باالعتقاد كما جيوز بالفعل : أحدها 
  . العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف ومات على ذلك فيثاب ، أوال يعزم فيعاقب : الثانية 
فيه للمكلف مصلحة ولطف ، ويكون فيه فائدة مصححة هلذه القاعدة أيضاً ، وهو شك املكلف يف بقائه إىل                   جواز أن يكون    : الثالثة  

ذلك الوقت فإنه وقت اخلطاب ال يدري هل يبقى إىل وقت الفعل أو ال ؟ وينقطع هذا التكليف عنه مبوته كانقطاع سائر التكـاليف                        
   ] .١/٣٧٠[ البحر امليحط . املتكررة 

  : سالم ابن تيمية وقال شيخ اإل
فعندنا أن هـذا  . أن يقول له إذا جاء الزوال فصل ، وهو يعلم أنه ميوت قبل الزوال  : أمر اهللا عبده مبا يعلم أنه ميتنع منه ، وصورا           

الطاعة ، أمر صحيح ، ألن من أصلنا أن فائدة األمر تنشأ من نفس األمر ال من الفعل املأمور به فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على                       
   ]١/١٧١املسوده . [ ويكون سببه االمتحان واالبتالء 

   .١/١٣٩ ، املعتمد ١٢٦ ، ١٧/٥٩ ، ١١/٤٢١املغين للقاضي عبد اجلبار :
  ٤٧٦:  ، آراء املعتزلة األصولية ص ١٦٠:املسائل املشتركة ص

  حققنا : يف ص و ع  (2)
  ١٦٠ – ١٤٩: ص  (3)
  عرف :  يف ص (4)
  اهللا :  يف ص (5)
   زيادة من ص وع (6)
  التكلف :  يف ك (7)
  مروعبا:  يف ص و ع (8)
  للزوم :  يف ص (9)
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 هذه الصورة فرع من فروع هذه )١(إرادته تعاىل لذلك منه ال تعقل والنسخ ملثل
  .املسألة 

إذا حققت هذا علمت أن املصنف خياطب غري خماطب شبيه تكليفه يف املسألة 
سألة ألنه فرضها أعم من حقيقتها ورتب ه يف حترير املئفهذا وجه خط. األوىل 

احلجاج قبل تصحيح الدعوى ، وصورة املسألة عند املعتزلة ما حررناه يف  مثال  ٥ 

  .)٢(]الصالة [

 يف نقل مذهبهم ألم اختلفوا يف الصورة املذكورة مع :اخلطأ الثاين 
لفت إتفاقهم على األصول اليت ذكرنا فجرى عليها أبو هاشم وغريه وهو احلق وخا

البغدادية وأحد قويل أيب على ومجاعة ال خطأ يف التفريع ولكن بأن يكون املراد حينئذ 
 ١٠  .من العبد العزم 

ورد قوهلم بأنه خروج عن البحث إىل حبث آخر كما ال خيفى ويلزم كذب اإلعالم 
  . يعرفون التكليف به كما ذكرنا )٣(] وهم [كما مر 

  . شائي كاألمر مل يلزم الكذب  إذا كان بيان احلكم بلفظ إن:فإن قلت 

حلكم ألنه إذا قال  ا)٤(] منه[ قد أرادوا باإلعالم كل ما يفهم   :قلت 
زلة ـ مبن)٥(احلكيم افعل علمنا أن املأمور به حكم ثابت قبل أمر اآلمر ؛ فاألمر ١٥ 

فلو أمر بشيء وليس حبكم لزم عدم صحة اإلشارة . األخبار فكالمها يفيد هذا حكم 
  واء كانت باخلرب أو باإلنشاء إىل احلكم س

 أنه يريد حبال الفعل حال املباشرة ؛ وقبله قبل املباشرة :اخلطأ الثالث 
واملعتزلة تريد قبل الوقت املضروب للفعل وأما اإلمكان فهو مستمر عندهم من أول 

 ٢٠ وجود مانع فهو يف واد وهم يف )٦(] أو [تكليف العبد ال مينع منه إال عدم شرط 

  .عمود غلطه واد وهذا 
                                                           

   ساقطة من ص(1)
   زيادة من ص وع (2)
  وهو :  يف ك (3)
   زيادة من ص و ع (4)
   ساقطة من ص (5)
   زيادة من ص و ع (6)



 ٢١١   األحكــــــــــام                                                           جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  على املعتزلة وعلى األشعرية قوله يف قصة إبراهيم عليه :اخلطأ الرابع 
  .الصالة والسالم 

 قبل وقته )٢(صار مأموراً بالفعل[أراد أنّ إبراهيم عليه الصالة والسالم  )١(فإنْ 
  .فال يتكلم به  عاقل 

 ٥ ال يبلغ وإنْ أراد يف وقته حال التمكن فليس فرض املسألة ؛ ألن فرضها أنْ

  .وقت   التمكن 
وإنْ أراد أنه علم قبل وقت التمكن أنه مأمور بالفعل يف وقته مل متنعه 

  .املعتزلة 
زاع كما ـليست من حمل الن )٣(] فمسألة إبراهيم عليه الصالة والسالم 

 ١٠ )٥( وأنه وهم ال يشتغل به ؛ فإنْ كان ابن احلاجب جهل كتب )٤(ذكره يف الكشاف

  .كيف جهل الكشاف وقد كتب عليه أمايل الكشاف املعتزلة كلها ف
ه على أصحابه فهو خطأ واجب يف معاملة اهللا سبحانه إال أنه خالف العادة ؤوأما خط

فإنه نسب أصحابه إىل العناد ألنّ .  واملنكر معاند :وهي قدوة عندهم واخلطأ قوله 
 )٦(] ألنّ [له  علوماملكلف ال يعلم التكليف قبل املباشرة عندهم وكيف يعلم ما ال م

 ١٥ ؛ ولذا ملا قالوا املتقدم إعالم ؛ )٨( وال وقوع قبل املباشرة)٧(] واقعاً [املراد العلم بكونه 

فيلزم أن ال يتخلف أو يكذب إعالم الصادق فقد شهد على أصحابه باملعاندة  : قيل هلم 
قت املباشرة وإنْ كان قد لوح غريه بذلك كاجلويين وغريه هذا مع نسبة القبلية إىل و

الذي ضرب للفعل كما  )٩(] أي حضور الوقت [ وأما مع نسبتها إىل وقت اإلمكان 

                                                           
  فإذا :  يف ص (1)
   ١٠٢:  أي بذبح ابنه كما جاء يف سورة الصافات آية (2)
   زيادة من ص و ع (3)
وليس هذا من ورود النسخ على املأمور به قبل الفعل وال قبل أوان الفعل يف شيء كما يسبق إىل بعض األوهام                     : قال الزخمشري    (4)

  ٣/٣٠٩الكشاف . حىت يشتغل بالكالم فيه 
  مذهب :  يف ع (5)
  ال :  يف ك (6)
  وقعاً :  يف ك (7)
  ساقط من ع     .علم ما ال معلوم له ألن املراد العلم بكونه واقعاً وال وقوع قبل املباشرةعندهم وكيف ي:  قوله (8)
   زيادة من ص و ع (9)
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 خمبالً ال معانداً وحكم القاضي )١(هو مراد املعتزلة فأبعد ، بل يصري من قال ذلك
  .باإلمجاع على وفق شهادة املصنف باملعاندة على أصحابه 

لو صح مل يكن اإلمكان : وأما قوله يف الرد على املعتزلة حيث قالوا 
 فهذا منه مما نبهناك عليه فيما .اخل … بأن اإلمكان  : أجيب . شرطاً 

سبق من أخذه جلواب أصحابه من دون نظر إىل أنه قد خالفهم وذلك أن اإلمكان  ٥ 

عند املعتزلة بالنظر إىل املكلف ؛ وعند األشاعرة يكفي إمكانه يف نفسه وقد مضى أنّ 
ذلك شرط عندكم ال : ك وعده من قسم احملال فكأنه قال هنا املصنف مل يكتف بذل

   .عندنا وليس بشيء كما ترى 

فقد قدمنا أنه قول بعض املعتزلة وأنه . وهلذا يطيع ويعصي : وأما قوله 
خروج من البحث وسيأيت للمصنف إعادة هذه املسألة يف النسخ ونعود معه ببعض  ١٠ 

غافلني ليس من جنس أحباثه وإنْ كان كثرياً شيء وكالمه يف هاتني املسألتني كالم ال
  .ما يعرض له حنو ذلك 

  . من اختالف كثري )٢(وما كان من عند غري اهللا فال بد فيه
 

                                                           
  بذلك :  يف ع (1)
   ساقطة من ص (2)
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  بحــــــــــــــث 

  األدلة الشرعية 



٢١٤   األدلة الشرعية                                                                        جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ] بحث األدلة الشرعية [
وهي نسبة بني مفردين قائمة )١(وهي راجعة إىل الكالم النفسي:  قوله – ٦٥

   ]٢/١٧  [                  (*).باملتكلم 
إعلم أنّ نسبة معلوم إىل معلوم كنسبة القيام إىل زيد ال ختلو تلك النسبة يف الواقع 

 ٥ ومل تدركه )٢( أدركت أنا حال تلك النسبة يف الواقع)١(صوهلا فإذامن حصوهلا أو ال ح

أنت وأردت أنْ حيصل يف ذهنك مثل ما يف ذهين من ذلك اإلدراك فطريقي إىل حتصيل 
زيد قائم أو ليس بقائم فتصري :  اللفظ املوضوع له املسمى باخلرب وهو قويل )٣(ذلك هو

وهذا اإلدراك يعرب عنه يف اللغة العربية بالعلم ؛ أنت بعد اخلرب مدركاً ملا يف نفس األمر ، 
 حصل به إدراكك إحتجت إىل القدرة على إجياد اللفظ )٤(] ما [ وحني فعلت أنا 

 ١٠ لذلك اللفظ اخلاص املشخص مبشخصاته إىل ما يقع به )٦( واحتجت لتخصيصي)٥(الدال

إىل ذينك دونك ألنه وذلك كوين مريداً وإمنا احتجت . التخصيص له من بني أفراد نوعه 
حمتاج إليهما يف كل فعل فسميت حينئذ متكلماً أي حمصالً لذلك اللفظ الدال على ما 

 إدراكك للنسبة إال أنك قد )٧(وضع له وأنت تسمى عاملاً فقط وال تسمى متكلماً بنفس
قدرت على إجياد اللفظ الدال عليها فقد ثبت لك ملكة ومتكن من التعبري فيطلق عليك 

 ١٥ جمازاً كسائر القادرين غري الفاعلني يطلق عليهم لفظ فاعل ككاتب ورام )٨(] ماًمتكل[

  .وإنْ مل يقع الفعل مبعىن أنه أهل لذلك 

                                                           
  ٢/١٤٣       ،      حتفــه ٢/٧٦   رفع       ،  ١/٤٥٣ بيـــــان  (*)

  . هذا مصطلح عند األشاعرة يطلقونه على كالم اهللا لكن يطلقون عليه الكالم النفسي :  الكالم النفسي  (1)
   ١٥٨: األنصاف للباقالين ص . الكالم احلقيقي هو املعىن املوجود يف النفس لكن جعل عليه أمارات تدل عليه : قال الباقالين 

لوا إن اهللا تعاىل متكلم ولكن ليس بالكالم الذي هو حروف وأصوات بل متكلم بكالم النفس أي أن ا لكالم هو املعىن واللفظ وقا
  . دال عليه 

  .أي أن الكالم هواللفظ واملعىن مجيعاً . وتعريف الكالم عند أهل السنة بأنه جمموع أصوات وحروف تنيبء عن مقصود املتكلم 

  ٢٢٥: املسائل املشتركة ص  ٢/١١٠  ، درء تعارض ا لعقل والنقل٢٥٠: ص احملصل :
  

  فإن :  يف ص )١(
   ساقطة من ص )٢(
   ساقطة من ص )٣(
   زيادة من ص و ع )٤(
   ساقطة من ص و ع )٥(
  يالتخصيص:  يف ك )٦(
   مكررة يف ك )٧(
  متكلم :  يف ك و ع )٨(



٢١٥   األدلة الشرعية                                                                        جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 ااز مع حصول دواع إىل ذلك الفعل خاصة زائدة على مطلق )١(ويقوى
القدرة فيصري بصدد أنْ يفعل فهذا الذي ذكرناه من نازعنا فيه وهو يعقل ويعرف 

  .مل نناظره النقطاع املناظرة باملكابرة اللغة 
إذا عرفت ذلك فادعاء أمر وراء العلم والقدرة واإلرادة إدعاء ما ال دليل 
عليه فليس يف الذهن سوى تعقل املعلوم وهو املسمى بالعلم ؛ هذا كله يف اخلرب ألنه  ٥ 

  .جمرد إشارة إىل الواقع اخلارجي 
ذا هو العلم ، مث تريد من املخاطب حتصيله وأما اإلنشاء فإنه يتعقل حال النسبة وه

: قم أو ال تقم ، فلم حيتج فيه أيضاً لغري الصفات الثالث : أو ال حتصيله فتقول له 
  .العلم ، والقدرة ، واإلرادة 

 ١٠ مسوه طلباً هو اإلرادة املتعلقة بتحصيل النسبة فهي )٢( إن ما:واحلاصل 

رادة حتصيلها من املأمور وهو لفظ إرادة خاصة والطلب اللفظي هو الدال على إ
  .األمر مثالً وقس عليه سائر أنواع اإلنشاء 

 أي كل من قال افعل على حسب الوضع فقد ،)٣( كل آمر مريد :فلذا نقول 
  .أراد حصول ذلك الفعل اخلاص من املأمور 

  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  
  

                                                           
  ويتقوى :  يف ص و ع )١(
  ه ر مكر.إن العلم :  يف ع )٢(

  ٣٤٤:  سيأيت الكالم على اشتراط اإلرادة يف األمر ص  (3)



٢١٦   األدلة الشرعية                                                                        جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]١/١٧ [        (*).العلم بالنسبة ضروري :  قوله – ٦٦
الذهن كما حققه السعد فنعم ، وإنْ أراد نسبة عن  )١(ية أي ما خرج إنْ أراد اخلارج
 متأصلة  كما زعم السعد فليست مبعلومة ضرورة وال كسباً وال )٢(ذهنية غري التعقل

 وكون الكالم النفسي نسبة ؛  :)٣(وزاد العضد قولهمظنونة وال مشكوكاً فيها 
 ٥  . أي أنه ضروري 

  وى ، ولو اقتصرت على دعوى املصنفيا هذا أفضعت وأقذعت ذه الدع

  :لقلنا لك  
  )٤(بينات ابناؤها أدعياء    الدعاوى إنْ مل تقيموا عليها 

  

 ١٠ فأرحت واسترحت ، مث إنّ السعد قال يف وصف )٥(ولكن رشحتها بتلك الضرورات

هذه النسبة من حيث يفاد بالكالم اللفظي ال من حيث يستفاد منه فإن أراد أا 
، فإنّ )٦(]ضرورة  [فهذه دعوى أخرى على اللغة معلوم خالفها مدلوله اللغوي 

اللفظ إمنا وضع للنسبة اخلارجية واملنازع مكابر ، وإن أراد أنّ هذه النسبة من لوازم 
اخلرب كما نقول أنّ كون املخرب عاملاً مبضمون اخلرب من لوازم اخلرب فهو حتقيق 

 ١٥  .للدعوى فقط 

  

                                                           
  ٢/١٤٣       ،      حتفــه ٢/٧٧      ،     رفع ١/٤٥٣ بيـــــان  (*)

  خارج :  يف ص و ع )١(
   غري التعقل ساقطة من ص)٢(
   ساقطة من ص)٣(
  ٢١:أنظر ديوانه ص ) هـ ٦٩٦ت (  البيت للبوصريي شرف الدين أيب عبد اهللا حممد بن سعيد )٤(
  الضروريات :  يف ص )٥(
  ضرره :  يف ك )٦(



٢١٧    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مباحث الكتاب 



٢١٨    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]مباحث الكتاب [ 
  ]ما نقل آحادًا فليس بقرآن : مسألة  [ 

  

  ]٢/١٩[         (*).ما نقل آحاداً فليس بقرآن :  قوله – ٦٧

 ٥ لو كان قرآناً لوجب تواتره للعادة ، لكنه ليس مبتواتر فليس بقرآن :حتريره 
قد  و)٢( ذكر)١(وهذه الدعوى عليها جلّ املتكلمني وعمدم احلكم على العادة ملا

  .ظلموها بكثرة الدعاوى واحلواالت يف كل مضيق 
  

 مررت على العـادات تبكي فقلـت ما
 ـواالت كلمــاتواصـوا عليه باحلـ

 فقلت اقلبوا الدعوى عليهم وعارضوا
  

 واذبدهاكـن قالت للدعاوى الك 
 البرأوا غلبا من مضمرات املط

 )٣(ـازببعادام واحلق ليس بع
  

شمس من املشرق وغروا واستمرار اجلبل حجراً وانتفاء  طلوع ال:ومثال العادة 
مدينة بني جدة ومكة أكرب منهما وقتل اخلطيب فوق املنرب ومل يشهده من اجلم الغفري غري     ١٠ 

فهذه هي العادات اليت حيال على مثلها وعربا حصول العلم مبقتضاها ويترتب . واحد 
  . وبعض العادات تتوقف على البحث على العلم مبقتضاها العلم مبكابرة منكرها ،

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  

                                           
  ٢/١٥٢    ،   حتفه ٢/٨٣    ،  رفع ١/٤٦١ بيــــان  (*)

  مبا :  يف ص و ع )١(
  ذكروا :  يف ص )٢(
  . مل أعثر هلا على قائل ولعلها للمؤلف  األبيات )٣(



٢١٩    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 لصاحب مكة )٤( وغانة)٣( وفرغانة)٢( وقرطبة)١( إنّ يف األرض مدينة تسمى بغداد:مثل 
مثالً فإن النساء ال تعلم بغداد وأوسط الناس ال يعلمون قرطبة واألكثرون ال يعلمون فرغانة 

هم تلك واملسلم هنا لزوم تواتر اجلملة وغانه وهذه العادة اليت ادعتها املتكلمة هنا من عوائد
 بفضل اهللا سبحانه تواتر أكثر مما تقضي به العادة من ذلك )٦( وقع)٥(ومجهور من التفاصيل وقد

 ٥ عدة كثري )٧(ومثله السنة النبوية فلو قال قائل مل يبلغنا شيء من احلديث كذبناه أو مل يبلغ إلينا
 أعين التواتر اللفظي ، وأما املعنوي فكثري )٨(وقوعه فيهوقل  ،منه وال يلزم أن تتواتر   تفاصيله 

، وأما ما ادعاه املصنف وموافقوه من املتكلمة فال قضى به عقل وال ساعده الواقع وكثري من 
 املختصون بعلم القرآن على خالف هذه الدعوى وجينها وقد )٩(الناس العقالء العلماء سيما

 ومن ادعى )١١( البن اجلزري)١٠(طئة املتداولة النشرذكروا ذلك وأقرب شيء من الكتب املخ
 ١٠ الضروري الذي يراجع كل منصف نفسه ومبالغته يف )١٢(على الناس أم منكرون للمتواتر

  .هتمام بقوله اإلمهال ال اال)١٣(زلة هذا الدعيـالبحث فيحكم على دعواهم بالبطالن فمن

                                           
  عاصمة الدولة العباسية وهي عاصمة العراق اآلن :  بغداد )١(
أعادها اهللا ) األندلس املفقود (  األمويني ، وهي اليوم إحدى مدن أسبانيا مدينة عظيمة من مدن األندلس وهي عاصمة:  قرطبة )٢(

  ٤/٣٢٤إىل اإلسالم وأهله ، معجم البلدان 
   ٤/٢٥٣معجم البلدان . ة لبالد تركستان مخمدينة واسعة مبا وراء النهر متا:  فرغانه )٣(
   ٤/١٨٤معجم البلدان . أكرا : إحدى دول غرب أفريقيا وعاصمتها :  غانة )٤(
   ساقطة من ص )٥(
   ساقطة من ع )٦(
   يف ع يبلغنا )٧(
  فيه أيضاً :  يف ص )٨(
  ال سيما :  يف ص و ع )٩(
النشر يف القراءات العشر لألمام احلافظ أيب اخلري حممد بن حممد الدمشقي الشهري بابن اجلزري مجع فيه القراءات العشر املتواتره  )١٠(

  .هـ ١٤١٨عناية الشيخ زكريا عمريات سنة طبع يف دار الكتب العلمية ب. 
 أبو اخلري حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي الشريازي الشافعي املقرئ مشس الدين ابن اجلزري نسبة                      )١١(

 انتهت إليـه    وبرز يف علم القراءات حىت    ،  طلب العلم مبكراً واهتم بطلب احلديث والقراءات        ،  إىل جزيرة ابن عمر قريب املوصل       
 ،النشر يف القـراءات العـشر     : وعمر للقراء مدرسة مساها دار القرآن ، ومن مؤلفاته          ،  رئاستها يف املمالك وألف فيها عدة مؤلفات        

  . ن احلصني من كالم سيد املرسلني صونظمه يف طيبة النشر يف القراءات العشر ، والتمهيد يف التجويد ، واحل

   ٧/٢٠٤ ، الشذرات ٩/٢٥٥، الضوء الالمع  ٨/٢٤٥أنباء الغمر :
  . للتواتر :  يف ع )١٢(
  املدعي :  يف ص و ع )١٣(



٢٢٠    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 منعت من التكفري يم  بسم اهللا الرمحن الرحيف وقوة الشبهة : قوله– ٦٨

  ]٢/١٩ [            (*) .من اجلانبني 
 الشبهة تغين من احلق شيئاً ألغنت الفالسفة )١(عذر ساقط ولو كانت قوة

  .وغريهم 

 ٥ قوله يستلزم جواز سقوط كثري من القرآن املكرر وجواز إثبات ما – ٦٩

  ]٢/١٩[               ** .ليس بقرآن منه
مل ما مع ذلك فإنه  [فهل يعقل ما قال ، هم يشترطون النقل وإنْ مل يتواتر   

يشترط تواتر األصل :  إال مع قائل يقول )٢(]  يثبت نقله فهو منتف وكالمه ال يعقل
وال يشترط مطلق النقل يف احملل وما مسعنا بقائل كذلك ، فإنْ ثبت فال بأس على 

من : وهو زاع ـقوهلم إن الضمري عائد إىل من معه الن: املصنف لكنه يفهم من قوله  ١٠ 
  .مل يشترط التواتر يف التفاصيل 

  
  
  

                                           
  ٢/١٥٢    ،   حتفه ٢/٨٤    ،  رفع ١/٤٦١ بيــــان  *

   ساقطة من ص )١(
  ٢/١٥٢    ،   حتفه ٢/٨٧    ،  رفع ١/٤٦٦ بيــــان **

   زيادة من ع )٢(



٢٢١    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]القراءات السبع متواترة : مسألة [ 
  ]٢/٢١[        *.القراءات السبع متواترة :  قوله – ٧٠

شتراط التواتر وأطال من نقل كالم القراء املا تكلم ابن اجلزري على إنكار 
فأنكر ابن اجلزري أن  حبث )٢( بينه وبني ابن السبكي)١(] وقع [إنه : وإنكارهم  قال 

مدعياً ادعى تواتر السبع مع احلكم على ما عداها بعدم كونه قرآناً  وأن ما يف  ٥ 
 هو القرآن دون ما عداه كيف وفيها قراءات مستضعفة وقد )٤( والشاطبية)٣(التيسري

.  خارجة فأجابه ابن السبكي أنّ ذلك ظاهر قول ابن احلاجب )٥(صح قراءات كثرية
مل يعني سبعاً خمصوصة وال قال أن ما عداها :  اجلزري بأنه )٦(]  بنا  [ورد عليه 

  )٧(.شاذ يعين فال قائل بذلك 

وإنْ مل يصرح ابن احلاجب مبا ذكر فقد اختذه الناس مذهباً ينكرون : أقول  ١٠ 
لتفات إىل ذلك من أهل خالفه ورمبا يكفرون بناًء على التقليد يف املسألة األوىل واال

لكن من إنكار املنكر وتنبيه الغافلني ممن له . يكون من البحث العلمي النظر املوفق ال
أهلية النظر فإنه شاع يف املتفقهة ومصنفة األصوليني ذلك وال أعجب منه وال أغرب 

                                           
  ٢/١٥٩   حتفه     ،٢/٩١    ،  رفع ١/٤٦٩ بيــــان  *

  واقع :  يف ك )١(
هـ ونشأ يف بيت علم وفضل فأبوه تقي الدين         ٧٢٨ولد سنة   ،   أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الدين السبكي              )٢(

ـ             وعلى يديه ترىب وعنه ورث العلم والعمل        السبكي وعليه تتلمذ     ه ، وأخذ كذلك عن املزي والذهيب وغريهم كثري ، ومهـر يف الفق
مجـع  : ه   مؤلفات  فمن -سنة٤٤له يف عمره فمؤلفاته كثرية رغم قصر عمره          واألصول واحلديث والتفسري والتاريخ واألدب ، وبورك      

   .هـ ٧٧١تويف سنة . واالشباه والنظائر ، وطبقات الشافعية الكربى ، اجلوامع ، ورفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب 

  .٢/١٩١ ، الفتح املبني  ١٠٨ /١١جوم الزاهرة  ، الن٣/٣٩الدرر الكامنة :
يوسف املرعشلي بـدار اللـواء يف    .طبع بتحقيق د  ) هـ  ٤٤٤ت(  التسري يف القراءات السبع أليب عمرو عثمان بن سعيد الداين            )٣(

  .هـ ١٤١٢الرياض عام 
مام الشاطيب أبو حممد القاسم بن فريه بـن         قصيدة يف القراءات السبع نظمها اإل     " حرز األماين ووجه التهاين     "  الشاطبية وتسمى    )٤(

للداين ، وقد طبعت عدة طبعات آخرها بدار املطبوعات احلديثـة يف          " التسري يف القراءات السبع     " من كتاب   ) هـ  ٦٥٥ت(خلف  
  .هـ ١٤٠٩املدينة املنورة عام 

   ساقطة من ص )٥(
   زيادة من ص و ع )٦(

  ١٧٢:  منجد املقرئني ص  (7)



٢٢٢    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 حيمل عليه فيتأسى بفعلهم يف العقائد اليت أسها العصبية وإمنا )١(] بعرف [ألنه ال هو 
الغفلة والتقليد وليس لذي اللب فيها غري  تلك )٢(يف هذه املسألة من حوامل

  .االسترجاع 
وقد اشترط ابن . واعلم أنه ال دليل على لزوم غري صحة النقل يف القرآن 

 ٥  .  صحيح بل هو )٣(]وما اشترطه  [ة خط املصحف ووجهاً يف العربية،اجلزري موافق
 )٤(أما موافقة خط املصحف فال دليل على ذلك كيف وقد خولف املصحف يف

ال    )٦( ال أذحبنه    فيها فهل قرأ أحد)٥(مواضع مل يقرأ أحد على مقتضاه
ستقرار خط املصحف على قانون اوال نسلم . وحنو ذلك  )٧(أوضعوا خاللكم

والعربة إمنا هو النقل واملصاحف وضعت لضبط اجلملة وال وقع عليها إمجاع ، بل 
وابن )٩( كأيب )٨(سادات الصحابة وحفاظهمرمبا مل يطلع عليها وال تطلّع إليها مجهور  ١٠ 

املشهود هلم جبودة القراءة وكذلك غريمها وذلك ال خيفى على الباحث  )١٠(مسعود 
.  

                                           
  ع  زيادة من (1)
  فحوامل :  يف ص (2)
  وأما اشتراطه :  يف ك (3)
   ساقطة من ع(4)
  مقتضاها :  يف ص (5)
  ٢١:سورة النمل آية ) ألذحبنه ( يقصد املؤلف قوله تعاىل (6)
   ٤٧: سورة التوبة آية ) ألوضعوا خاللكم  ( يقصد املؤلف قوله تعاىل (7)
   ساقطة من ص (8)
 كعب بن قيس بن عبيد اخلزرجي األنصاري سيد القراء صحايب جليل من أصحاب العقبـة الثانيـة                   أبو املنذر وأبو الطفيل أيب بن      (9)

، وكـان عمـر   " إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك " وقال له " يهنك العلم أبا املنذر ل"  -  -شهد بدراً واملشاهد كلها ، قال له النيب     
أبو نعيم أنه مات يف خالفة عثمان سنة        وريخ وفاته قال احلافظ ابن حجر       اختلف يف تا  الوحي  وكان من كتاب    ،  يسميه سيد املسلمني    

   .ثالثني 

  . ١/٢٧اإلصابة  ١/٦٥االستيعاب :
 أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود بن غافل اهلذيل الصحايب اجلليل أسلم قدمياً وهاجر اهلجرتني وشهد بدراً واملـشاهد كلـها ،                        (10)

من سره أن يقرأ القرآن     "  -  - من املكثرين من الرواه ، وهو أول من جهر بالقرآن مبكة ، وقال النيب                وهو -  -والزم النيب   
، شهد فتوح الشام وأرسله عمر رضي اهللا عنه إىل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم مث أمره                " غضاً كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد          
  هـ ودفن بالبقيع٣٢ إىل املدينة وا تويف رضي اهللا عنه سنة عثمان على الكوفة مث عزله وأمره بالرجوع

   ٤/٢٣٣اإلصابة ،  ٣/٩٨٧االستيعاب :



٢٢٣    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

شتراط وجه يف العربية غري صحيح وإنْ كان عليه تصرف الزخمشري اوكذلك 
  على ما صح عن رسول اهللا )١(وهل يقضى مبا صح عن امرئ القيس. وكثري

  . عن جربيل عن اهللا تعاىل )٣( له)٢( حقاً املتلقيوهو العريب
وأما العريب فإمنا نعمل على كالمه لظننا أنه تكلم على حسب الوضع ولذا لو 
شذّ مل يعمل على قوله إذا عارضه اجلمهور حىت جيوز تغليطه لظننا يف بعض املواد أنه  ٥ 

يه أن بعض تكلم على غري الوضع وقد ذكر هذا ابن احلاجب توجيهاً لقول سيبو
  .العرب يغلطون

 هؤالء )٤( اليت يسميها- وهو أن هذه القراءات :وهاهنا نكتة مل أر من نبه هلا 
 متواترة اجلملة كما قلنا يف احلديث النبوي سواء ، فإنّ منكر احلديث - )٥(الشاذة

مطلقاً مكابر فكذلك مجلة هذه القراءات املنتشرة الشائعة الذائعة اليت مألت صدور  ١٠ 
 احلديث والتفسري وغريمها عن طبقات الصحابة )٦(]من [جال وبطون الكتب الر

والتابعني وتابعي التابعني وهم خري القرون وإليهم املنتهى يف أمر الدين فاملنكر لتلك 
 قطع بصحة بعضه إذ لو كان كل فرد باطالً لناىف )٧(اجلملة مكابر ، وما علم مجلته

رآناً صحيحاً مل يتواتر بعينه فال يلزم التواتر يف الصحة يف اجلملة فيلزم أنّ هناك ق
 ١٥  .األفراد ، وهذا دليل واضح 

 أتشكون يف هذا اجلمهور من سادات الصحابة كأيب )٨(] املدعني [مث نقول هلؤالء 
            وعلي ابن أيب طالب وفاطمة يف حنو قراءة )٩(]وابن عباس [وابن مسعود 

                                           
ج وامرؤ القيس لقبه لكنه اشتهر به حىت كأنه         د امرؤ القيس بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار الكندي وامسه حن               )١(

أصحاب املعلقات ، كان أبوه ملكاً فثارت عليه بنو أسد فقتلوه فطلب امرؤ القيس              شاعر جاهلي من    ،  امسه ، ولقب بامللك الضليل      
  .  أعدائه ولكنه مات بأنقرة متأثراً جبروحه من اجلدري وقيل مسموماً لبثأره حىت بلغ ملك الروم فجهز معه جيشاً لقتا

  ٢/١١ ، اإلعالم ١/٤١ ءشعرالحول اف ، طبقات ١/١٠٥الشعر والشعراء :
  لقي توهو امل:  يف ص و ع )٢(
   ساقطة من ع )٣(
  يسموا :  يف ص )٤(
  بالشاذة :  يف ص و ع )٥(
   زيادة من ص و ع )٦(
  مجلته علم قطع :  يف ص )٧(
  املدعون :  يف ك و ص )٨(
   زيادة من ص و ع )٩(



٢٢٤    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 َمن أكمِسفَن   )٣( وعائشة يف مثل)٢(] الفاء [بفتح  )١(  تلقونه بألسنتكم)٤( 
ومن ال حيصي من أكابرهم منهم من روى عنه القراءة والقراءتان ومنهم املكثر جداً 

مث كذلك سادات التابعني وتابعي التابعني فإن . كابن مسعود وأيب ومنهم املتوسط 
ين ألنهم الواسطة بيننا  غلطوا فقد شككتم يف محلة الد)٥(شككتم يف روايتهم وأم

وإنْ كان الشك يف من .  وما رووه قرآناً أحق باالحتياط والتيقظ وبني النيب  ٥ 
مث يلزمكم أيضاً أم جهلوا هذا . بعدهم ، فكذلك يلزم تعطيل الشريعة ألم رواا 

 به هؤالء أعين أنه جيب يف كل فرد أن يتواتر كونه قرآناً ألم رووه )٦(الدليل وفاز
وإال لتواتر إلينا حبسب هذا الدليل الذي نصبوه فقد [قرآناً وهو غري متواتر عندهم 

 بدينهم )٨( ]وثوق[  يف اتفاقهم مث يف معرفتهم شرائط االستدالل فال )٧(]خطأوهم [
قتداء ؤالء القادة املتأخرين وترك ذلك علماً وعمالً ولو تأخروا لكان عليهم اال ١٠ 

   .)١٠( اللهم اغفر)٩(التغفيل
  
  
  

                                           
هـذا  : معناها بالفتح من خياركم ، ومنه قوهلم        و. أي القراءه بفتح الفاء وقرأها اجلمهور بضم الفاء          . ١٢٨: سورة التوبة آية     )١(

   . ١/٤٢٦احملتسب . أجوده وخياره " أي " أنفس املتاع 
  القاف :  يف ك )٢(
  حنو :  يف ع )٣(
تـسرعون فيـه   : تلقونـه  : قال أبو الفتح )) . إذْ تلقُونه  (( وقراءة عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم         . ١٥: سورة النور آية     )٤(

   ١٤٨ ، ٢/١٤٧احملتسب . ون إليه وختف
   ساقطة من ع )٥(
  الذي فاز :  يف ص و ع )٦(
   زيادة من ص و ع )٧(
  وثوقاً: ك و ع  يف )٨(
  التغافيل :  يف ع )٩(
  غفراً :  يف ص و ع )١٠(



٢٢٥    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]حكم العمل بالقراءة الشاذة : مسألة [ 
  ]٢/٢١[       *.يتعني أحدمها فيجب : قالوا :  قوله – ٧١

زل فال شك يف صحة ـوعلى التن )١(قد علمت أنه ال شاذ على ما هو احلق 
 ملا يف املسألة األوىل )٣( أن يكون مذهباً فهو تذييل)٢(وأما جوابه جيوز. هذه احلجة 
ط على السلف وهل يسع عقل عاقل مؤمن يعلم حال السلف وما من لزوم احل ٥ 

أكرمهم اهللا به أن جيوز أن أحدهم يدخل مذهبه يف مصحفه وجيعله يف نظم القرآن 
 )٥( مصحف أيب وابن مسعود وسائر من رويت عنه)٤(] مثل [مع كثرة ذلك يف 

 )٦(] ماهموأع [ن رمى بذلك أبلد الناس القراءات كما قدمنا بل هل يتجاوز مل
  . سبحانك هذا تان عظيم. بصرية وأقلهم إكتراثاً بالدين 

 ١٠ .فاخلرب املقطوع خبطئه ال يعمل به ونقله قرآناً خطأ  وإنْ سلم : وكذلك قوله
  )٧(.وقد ذكره السعد . كالم ساقط 

  

                                           
  ٢/١٦٢    ،   حتفه ٢/٩٦    ،  رفع ١/٤٧٢ بيــــان  *

ن يف كتبهم يف حكم القراءة بالشاذ ، وم بوجود الشاذ وذكره الفقهاء األصولي كيف ال يكون هناك شاذ وقد حكم األئمة األعال (1)
  . وهل تعترب قرآناً 

  : قال ابن اجلزري رمحه اهللا 
إن من قرأ يف صالته بقراءة ابن مسعود أو غـريه مـن             : ( وقد قال مالك    ] : ٨/٢٩٣[ قال اإلمام ابن عبد الرب يف كتاب التمهيد         

  . صحف مل نصل وراءه وعلماء ا ملسلمني جممعون على ذلك إال قوماً شذوا ال يعرج عليهم الصحابة مما خيالف امل
 قال أصحابنا الشافعية وغريهم من قرأ بالشاذ يف الصالة بطلت صالته إن كان عاملاً ، وإن كان جـاهالً مل     – أي ابن اجلزري     –قلت  

  . تبطل ومل حتسب له تلك القراءة 
  . والقراءة الشاذة ما نقل قرآناً من غري تواتر واستفاضه متلقاة بالقبول من األمة : ونقل عن ابن الصالح قوله 

   ٨٥-٨٣: منجد املقرئني ص 
  جبواز :  يف ص (2)
  ييالً ذت:  يف ك (3)
  ع :  زيادة من (4)
  عنهم :  يف ص (5)
  عماهلم أو:  يف ك (6)

 يوجب أن يكون كونه خرباً خطأ قطعاً ، جلواز أن يكون خرباً مل ينقل ألن غايته أن يكون كونه قرآناً خطأ وهو ال:  قال السعد  (7)
  . خرباً ، وال نسلم أن هذا يوجب القطع خبطئه 



٢٢٦    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]م والمتشابه ــــمسألة المحك[   
  ]٢/٢١[.       *ابله مق: واملتشابه . املتضح املعىن : احملكم :  قوله – ٧٢

وما يعلم تأويله إال اهللا  هذا الكالم حمكم وحتته املذهبان املشهوران يف قوله تعاىل 
يف   والوقف على ال اهللا  إ الوقف على)١( والراسخون يف العلم يقولون آمنا به 

 ومن.  أنّ الراسخني يعلمون مجيع تأويله  يف العلم  فيزعم من وقف على  العلم
 كصاحب الكشاف وغريه أم حيصرون )٣( املصنفون)٢(] يذكر  [ إال اهللا وقف على 

 بعدة تفاسري )٤(املتشابه فيما ال يعلم كاحلروف املقطعة أوائل السور ، وفسره يف املدارك
 أمر اهللا به يف كل )٦(] وما [        املعىن ومقابله )٥(] املتحد [كأا مذاهب واحتماالت 

أو . أو ما ال يعلم تأويله ومقابله . )٧(  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه  كتاب حنو
والظاهر أنه أراد التفاسري . أو ما حفظت عبارته من االحتمال واالشتباه . الناسخ ومقابله 
 يف )٩( اخلامس هو مراد ابن احلاجب وهو أقرا ولذا قدمه النسفي)٨(املروية وكان هذا

  . أعلم الكتاب املذكور واهللا
  : أن املقابل للمحكم ينقسم إىل  : )١٠(واجلواب

 ال حيصى كتاباً وسنة وهو )١١(]ما [ ما يعلم تأويله باالستدالل والرد إىل احملكم وهو
  . زف ـحبر العلم الذي ال ين

                                           
  ٢/١٦٣    ،   حتفه ٢/٩٧    ،  رفع ١/٤٧٤ بيــــان  *

   ٧:  سورة آل عمران آية )١(
  يذكرون :  يف ك )٢(
  املنصفون :  يف ص )٣(
  ١/٢٣٧زيل ـ مدارك التن)٤(
  التحد :  يف ك )٥(
  وأما :  يف ك )٦(
  ٢٣: سورة اإلسراء آية )٧(
   ساقطة من ص )٨(
 أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين النسفي نشأ يف بيئة علمية دينية فاشتهر بالعلم والزهد والصالح والتقـوى                       )٩(

مـدارك  : " ومؤلفاته كـثرية منـها      ظ ابن حجر عالمة الدنيا ،     واألصول واحلديث والتفسري حىت قال عنه احلاف      فكان رأساً يف الفقه     
ز الدقائق يف الفقه واختلف يف وفاته فقيل سـنة          ـيف التفسري ، منار األنوار وشرحه كشف األسرار يف أصول الفقه ، كن            " زيل  ـالتن

   . ٧١٠هـ وقيل سنة ٧٠١

  ٢/١١٢ ، الفتح املبني ١٠١ ، الفوائد البهية ٢/٢٤٧الدرر الكامنة :
  واحلق :  يف ص و ع )١٠(
   زيادة من ص وع )١١(



٢٢٧    ))الكتاب (( األدلة الشرعية                                                   جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  
 لعدم الدليل الـصحيح ؛ بـل   )١(] تأويله [ماال يعلم تأويله فال يعلم      : وإىل           

لعدم ؛ فاملتبع له ال حامل له إال ابتغاء الفتنة والتعمق والتكلف فيعـود              للدليل على ا  
 اهللا سـبحانه ال هـؤالء       )٢(] إال [الضمري إىل املتشابه مجيعه أي ما يعلم تأويله كله          

عمدوا إىل ما ال يعلم منه فتـأولوه         )٣(الذين أنبأت حاهلم بدعوى العلم جبميعه حيث        
 )٥(ن معه فباألوىل على قود دعـواهم أن يعلـم         وم )٤(وهم اليهود حيي بن أخطب      

  .القسم اآلخر الذي يدل الدليل على املراد منه
 ولنا أن نعيد الضمري إىل ما ال ميكن العلم به لغري اهللا خاصة وإنْ كان لفـظ                 

 وال  وءملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قـر     وا :املتشابه أعم منه كما يف قوله تعاىل        
حيل هلن أن يكتمن ما خلق اهللا يف أرحامهن إن كن يؤمن باهللا واليوم اآلخر وبعولتهن                

 أحق بردهن )أو نقول ال يعلم    .  وحنوها حيث خيتص الوصف ببعض أفراد العام         .)٦
  :تأويله على احلقيقة إال اهللا وأما اخللق فهو عندهم على ضربني 

  . غري معلوم وهو حنو احلروف املقطّعة 
 ومظنون يف الضرب اآلخر مستدل عليه باألدلة الظنية غالبا أو مطلقا وإنْ حـصل              

                 آخر أو تواتر معنوي  يعني املراد منه فاملبني العلم يف بعض مواد املتشابه فمن نص- 
 حمكم إنْ كان لفظا ألما من صفاته ال         - اسم فاعل    - متشابه واملبني    -اسم مفعول   

  .  أعلم من صفات املعىن واهللا
 

                                           
  فال يعلم تأويله ، ساقطة من ع :  زيادة من ص ، وقوله )١ (
  إىل :  يف ك )٢(
   ساقطة من ع )٣(
ط الوي بن يعقوب مث مـن ذريـة   به بن ثعلبه بن عبيد بن كعب بن أيب حبيب من بين النضري وهو من س              ن بن أخطب بن سع    ي حي )٤(

هكذا ساق النسب احلافظ ابن حجر يف ترمجة ابنته صفية أم املؤمنني رضي اهللا عنها يف                 عمران أخي موسى عليهما السالم       هارون بن 
من املدينة فلجأوا إىل خيرب ونزلوا على أهلـها مـن            -  -  أجالهم النيب  ن، اليهودي من يهود بين النضري الذي       ٧/٧٣٨اإلصابة  
لذي ذهب إىل مكة بعد غزوة أحد وطاف على قبائل العرب إلنشاء قوة من هذه القبائل لقتـال                  وقد رأس الوفد اليهودي ا    ،  اليهود  

          األحزاب ووعـدهم    ةة نقض العهد ونصر   ظن لبين قري  املسلمني فكانت غزوة األحزاب نتيجة هذا املخطط اليهودي ومتويله ، وحس 
  .اخلامسة للهجرة بالنصر والبقاء معهم على أي حال فبقي معهم حىت قتل معهم يف السنة 

  يعلموا :  يف ع )٥(
  ٢٢٨:  سورة البقرة آية )٦(



٢٢٨     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 



  

  

  

  

  

  
  بحـــــــــث 

  

السنــــــــــــه
 



٢٢٩     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ةــــــالُسّن
  

  ]مسألة عصمة األنبياء  [ 
٧٣- لهْنع عقالً على األنبياء عليهم     تاألكثر على أنه ال مي    :   قو

وخالف املعتزلـة إال    . وخالف الروافض   . السالم معصية    ٥ 

   ]٢/٢٢  [  * .ومعتمدهم التقبيح العقلييف الصغائر 
  .أي ال ميكن املنع عقال إال مع القول به 

م على ذلك غري صحيح ألم إمنا زعموا ذلك ألنه حيصل منه            تفريعه:  أقول  
  .، وكال األمرين ممنوع )١(التنفري املنايف للطف ،  وكل لطف واجب 

  ١٠ 

                                                           
  ٢/١٧٠       ،      حتفــه ٢/١٠٠      ،     رفع ١/٤٧٧ بيـــــان  (*)

  .  هذا رأي املعتزلة يف عصمة األنبياء  (1)
  . يقول القاضي عبد اجلبار 

أن الرسول البد من أن يكون منـزهاً عن املنفرات مجلة ، كبرية أو صغرية ، ألن الغرض بالبعثة ليس إال لطف العباد ومصاحلهم ، 
   . ٥٧٣: شرح األصول اخلمسة ص .  هذا سبيله فالبد من أن يكون مفعوالً باملكلف على أبلغ الوجوه وما

  : وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا بني أن 
الكالم يف مسألة العصمة أن تعرف النبوة ولوازمها وشروطها فإن الناس تكلموا يف ذلك حبسب أصوهلم يف أفعال اهللا تعاىل ونقل عن                      

أن العقل ال يوجب عصمه النيب إال يف التبليغ خاصة ، فإن هذا هو مدلول املعجزة ، وما سوى ذلك إن  : اضي أيب بكر وأيب املعايل      الق
إنه ليس يف السمع قاطع يوجـب العـصمة ،          : دل السمع عليه ، وإال مل جتب عصمته منه ، وقال حمققوا هؤالء كأيب املعايل وغريه                 

وكذلك  كالقاضي أيب بكر إمنا يثبت ما يثبته من العصمة يف غري التبليغ إذا كان من موارد . الذنوب منهم والظواهر تدل على وقوع  
وإذا احتج املعتزلة وموافقوهم من الشيعه علـيهم        . وما سوى ذلك فيقول مل يدل عليه عقل وال مسع           . االمجاع ، ألن االمجاع حجة      

قـالوا  . ة اهللا منعهم منه ، قالوا هذا مبين على مسألة التحسني والتقبيح العقليني              بأن هذا يوجب التنفري وحنو ذلك فيجب من حكم        
وحنن نقول ال جيب على اهللا شيء ، وحيسن منه كل شيء ، وإمنا ننفي ما ننفيه باخلرب السمعي ونوجب وقوع ما يقع باخلرب الـسمعي                          

يفعل ذلك ، ونفينا أن يغفر ملشرك إلخباره أنه ال يفعل ذلك ، وحنـو  أيضاً ، كما أوجبنا ثواب املطيعني وعقوبة الكافرين إلخباره أنه    
  .هـ . أ . ذلك 

 أصـحاب الـدرجات   أن األنبياء أفضل اخللق وهم: ظار مث ذكر رمحه اهللا القول الذي عليه مجهور سلف األمة وأئمتها وكثري من الن      
فهـذا  .. عموم أصحاب اليمني ، بل من أفضل السابقني املقربني العلى يف اآلخرة فيمتنع أن يكون النيب من الفجار بل وال يكون من        

  ٤١٨-٢/٤١٤منهاج السنة .. مما يوجب تنـزيه األنبياء أن يكونوا من الفجار والفساق وعلى هذا إمجاع سلف األمة ومجاهريها 

  ٢١:  للشيخ العروسي ص  ، أفعال الرسول ٢٥٧:  ، املسائل املشتركة ص ١/٤٧٦النبوات :א



٢٣٠     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 اإلمجاع على عصمتهم من الكبائر والصغائر اخلسيسة واألكثر         ُ:قَوله   -٧٤

   ]٢/٢٢[            *.على جواز غريمها 

 قـدماءهم   )١(متأخروا الشافعية هذا هو املعروف يف مجيع الكتب وقد خالف         
األكثر وقالوا بقول الرافضة وهو غلو يف الدين ولـذا          : وهم األقل املشار إليهم بقوله      

 ٥ وال أدري   )٤( باحلـشوية  )٣( يف ذلك  )٢(اعجبوا بذلك حىت أنّ البيضاوي مسى خمالفهم      

ققون ال  واحمل. أتسند الرافضة ذلك إىل العقل فيفترق املذهبان أم إىل السمع فيتحدان            
 يلتفتون إىل هذا الغلو.  

 هل يقع ذلك منهم عمداً أم على نوع من التأويل ؟ : وهي بقى تتمه.  
  

 ١٠  ومل  )٥( فدالمها بغرور  واحلق الثاين لبعد اجلراءة عليهم كما قال تعاىل   

  .وحنو ذلك  )٧(  فظن أن لن نقدر عليه)٦( جند له عزماً 
  
  
  

                                                           
  ٢/١٧٠      ،      حتفــه ٢/١٠٢      ،     رفع ١/٤٧٧ بيـــــان  (*)

  األشاعرة :  يف ص )١(
  خمالفيهم :  يف ع )٢(
   ساقطة من ع )٣(

لقب أطلقه املعتزلة على من أثبت الصفات وقد ذكر أن أول من أطلقه عمرو بن عبيد ملـا  . بسكون الشني وفتحها :  احلشوية  (4)
ة أهل البدع الوقيعة يف أهل األثر ، وعالمة الزنادقة          عالم: قال ابن أيب حامت     . حشوياً  كان ابن عمر    : عمر خالفه قال    ذكر له أن ابن     

تسميتهم أهل األثر حشويه يريدون بذلك إبطال األثر ، وعالمة القدرية تسميتهم أهل السنة جمربه ، وعالمة اجلهمية تسميتهم أهـل                     
  . ه تسميتهم أهل األثر نابتة وناصبه السنة مشبهه ، وعالمة الرافض

   ١/١٣٢عقيدة السلف للصابوين 
  ٢٢:  سورة األعراف آية )٥(
  ١١٥:  سورة طه آية )٦(
  ٨٧:  سورة األنبياء آية )٧(



٢٣١     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

    ]ه ـــفعل: ة ـــألــــمس[ 
  

٧٥- له٢/٢٢ [ *. فالوجوب والندب واإلباحة والوقفوإن مل تعلم :  قَو[   

  إمنا مل يذهب إىل الكراهة لبعدها وينبغي أنْ يقيد هذا مبـا إذا مل يفعلـه                   
لتبيني اجلواز وتبيني أنَّ النهي لغري التحرمي ، وهذا مذكور يف تصرفام وإنْ قلَّ ذكره                ٥ 

 أنها تزول الكراهة حينئذ يف حقه ، مث ال يلزم أنْ تزول يف حقنـا ،        يف األصول وسره  
  .واهللا أعلم . كما أنها تزول عن فعل املكروه منا لعذر 

  .مث هاهنا مذهب خامس أنه للقدر املشترك 

  . أنَّ األفعال هلا نظر يف األذن وعدمه تركاً هلا وفعالً : وحتقيق البحث 

ذن بفعل ذلك األمر ، وأما ترك ذلك األمـر          ا اإل فقد استفدن     فما فعله    ١٠ 

  :فهو حمل االحتمال 

  .  واجباً )١(]  الترك  [ حيتمل أنه ممنوع فيكون 
  .مندوباً ]  الترك [وحيتمل أنه غري ممنوع لكنه مرجوح فيكون 

  .مباحاً ]  الترك [ وحيتمل أنه مساو للفعل فيكون 
لترك فحكمك  بأحدها حتكم وهو قولـك         ومع قيام االحتماالت الثالثة يف ا      ١٥ 

  . ممنوع أو مرجوح أو مساوٍ 
  

فالذي حصلنا من مطلق الفعل هو القدر املشترك وهو األذن يف الفعل ، وأما              
الترك فباقٍ على االحتمال األصلي ؛ والفرق بني هذا القول وبني الوقف دقيق يظهر              

فعل واألصل عدم احلكم يف التـرك       يف العمل من املتأسي مثال فإنه يقول أذن يل يف ال           ٢٠ 

فيصدق على اإلباحة يف الترك مبعىن عدم احلرج وال أظن الواقف مينع ذلك ، غايتـه                
أنه يقول هذا عندنا ، وأما يف نفس األمر فكما أنَّ الترك أحد الثالثة ال قدر مـشترك     

                                                           
  ٢/١٧٦      ،      حتفــه ٢/١٠٦      ،     رفع ١/٤٨٠ بيـــــان  (*)

  قيام االحتماالت الثالثة يف الترك مع : وانظر قوله ،  يف مجيع النسخ الفعل وهو خطأ )١(



٢٣٢     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

لقدر املشترك ال يقع    فالفعل تابع له وال ينبغي أنْ خيالفه القائل باملشترك نظراً إىل أنَّ ا            
 يقـول فعلـت بـاألذن       )١(يف اخلارج بل ال يقع خارجاً إال  أحد الثالثة ، غايته أنْ            

  . الشرعي وتركت باإلباحة األصلية أي عدم احلكم 

 بدرهم وأما أنه دين له يف ذميت فأنا         )٢( أنْ يقول أما أين وعدت زيداً      :ومثاله  
نع ذلك الواقف هذا فيما مل يظهر فيه قصد         أعطيه عما يف نفس األمر وال حيتمل أنْ مي         ٥ 

 بني الوجوب والندب فيقـول صـاحب        )٣(القربة ومع ظهور ذلك يكون ما ذكرناه      
 مندوب وال يضرين ذلك إال ألمـر        )٤(االشتراك أتقَّرب إىل اهللا وال أدري أواجب أو       

ا خارجي كعدم نية الفريضة يف من زعمه ومنع النية املشروطة ومها للشافعية وكالمه            
يف حمل املنع فينظر ما يقول الواقف ، فإنْ منع افترق املذهبان وإال احتّدا وهو الظاهر                

 ١٠  .كما مضى يف املثال 

  . احملتملني بال خمّصص )٥(]ألحد  [ وأما ما اختاره املصنّف فتخصيص 

  : ولنضرب لك يف شبه ذلك أمثله 
  .أو خامت الذهب  أن يقول عندي لزيد أحد هاتني العينني خامت الفضة :أحدها 

  .  عندي له أحد املقدارين درهم أو درمهان :)٦(ثانيها 

 ١٥  . وأشك يف  الزائد  )٨( مقدار مل أثبته وعلمت منه درمهني )٧( عندي له:ثالثها 

 تربأ الذمة بتـسليمه  )٩(ففي املثال األول ال يشك أحد أنَّ خامت الفضة ليس مبتعني وال       
  .ينهما  وال خامت الذهب وال فرق ب)١٠(بل

                                                           
  أنه :  يف ع )١(
  زيد :  يف ك )٢(
  ذكر :  يف ص )٣(
  أم :  يف ص )٤(
   زيادة من ص وع )٥(
  ثانيهما :  يف ص )٦(
   ساقطة من ص)٧(
  درمهاً : ويف ع . درمهان :  يف ص )٨(
  بل وال :  يف ص )٩(
   ساقطة من ص )١٠(



٢٣٣     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 كذلك إال أنه باعتبار آخر قد يسقط مقدار األقل ويبقى الزائد            :ويف املثال الثاين    
على االحتمال وال يصح أنْ يقال فيه زيادة مل تثبت واألصل براءة الذمة ألنَّ الذمـة                

  . مشغولة بأحد املقدارين ، وأحدمها متيقن ، فاللبس مث تسليم أحدمها ال يعينه
فهو الذي يقال فيه األصل براءة الذمة من غري املعلوم والوجه عدم            : ثالث  أما املثال ال  

 ٥ شرطه حصول أقل أو أكثر إذ لو أنفرد املشكوك فيه مل يثبـت              )١(املعلومية وليس من  

  .بل يكون كحاله مع األقل املتيقن 
 .اخل  … ثبت اجلواز ثبت الرجحان      إذا عرفت ذلك عرفت أنَّ قول املصنف        

  . ثبت القدر املشترك والفضل مل يثبت : نبغي ، ألنَّ حاصله ليس كما ي
ل املباح واملندوب وقد سبق له هذا       عاألمر كذلك لكن مل تركت ف     : فيقال له   

 ١٠  .املباح ليس جنساً للواجب :بعينه عند قوله 

  
  
  
  
  ١٥ 

                                                           
  من :  يف ص )١(



٢٣٤     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٧٦ - لهفندب وإال فمباح واملختار إنْ ظهر قصد القربة :  قَو .*  
]٢/٢٢ [  

حنن يف القسم الذي ال تعلم صفته وما ظهر فيه قصد القربة مما مضى              يقال إنما   
وغايته أنَّ بعض الصفات تنقسم إىل حكمني مثال وهذه مشاحة يسرية لكن ال بد من               

ية ألنا نقول   بالصفة فرد من اخلمسة بشرط الفرد      أنْ تقول املراد     )١(التنبه هلا وليس لك    ٥ 

  . هذه دعوى جمردة 

 إما أنْ يكون مما علمت صفـته فقد فرع مـنه          )٢( املذهب اخلامس   أنَّ :وحاصله  
أنَّ أمـته مـثله أو مما مل يعلم صفته لزم أنْ يقسم إىل األربعة حبسب هذا الـتحرير                

  .الذي حرره املصنف 

                                                           
  ٢/١٧٦      ،      حتفــه ٢/١٠٧      ،     رفع ١/٤٨٠ بيـــــان  (*)

  كذلك :  يف ص )١(
  . أي املذهب التفصيلي الذي هو عنوان املسألة  (2)



٢٣٥     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]٢/٢٣[       *. متسكوا بفعله )١(ملا أمرهم باملتعة :  قوله-٧٧

   .مث مل ينكر عليهم ذلك : زاد العضد  
كله كالم قلق فإنه من احملال أنْ يدعوا قوله الصريح مع أنـه وقـع                )٢(هذا  

 فعله ، وإنما كان عندهم التحلل أمراً عظيماً ونـدر           )٣(مؤكداً بأشدّ تأكيد ملعارضته   
أيذهب أحدنا إىل مىن وذكـره يقطـر        : منهم كلمات تدل على ذلك كقول بعضهم       ٥ 

لل فكأنهم رجوا أنْ يكون التحلل رخصة ، فبني         مل يتح    النيب   اوحنو ذلك ، ورأو   
لـو  ( : مث قال تطييباً لنفوسـهم      ،  هلم أنها عزمية يف مثل من مل يكن على مثل صفته            
 علمت أن اهللا سبحانه     )٥( أي لو  )٤()استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهلدى         

ليت عن املانع بالترك    سيأمر بالتمتع وفسخ احلج من مل يكن معه املانع الذي معي لتخ           
 ١٠ ملوافقتكم وطيب نفوسكم وإما ألنه كان أفضل يل على زعـم مـن              )٦(]حملبيت   [إما  

  .)٧(فسره بذلك من احلنابلة 

بفعله وعارضوا به قوله على مـا           وليس املراد أنَّ الصحابة احتجوا على النيب            
المها أجنيب عند احملـدث     هو مؤدى كالم املصنف وقد ذيله الشارح مبا هو أبعد وك          

  .متعسف عند املستدل 
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٢/١٨٩      ،      حتفــه ٢/١١٦      ،     رفع ١/٤٩٣ بيـــــان  (*)

  التمتع يف احلج : واملقصود به . بالتمتع :  يف املطبوعة  (1)
  

  هذا لكن :  يف ص (2)
  ملعارضة : املعارضة ، ويف ع :  يف ك (3)
تقضي احلائض املناسك كلـها إال الطـواف        : أخرجه البخاري يف احلج ، باب       .  -  - حجة النيب    ق جزء من حديث يف سيا     (4)

  ) ١٢١٦(ومسلم يف احلج ، باب بيان وجوه االحرام ) ١٦٥١(بالبيت 
   ساقطة من ص (5)
  احملبيت :  يف ك (6)
  ٣/٣٠٣،٣٠٢ ، الفروع ٣/٢٣٤ين  املغ(7)



٢٣٦     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  

٧٨-   له١(واحلق أنّ االحتياط فيما ثبت وجوبه أو كان األصل كالثالثني         :  قَو( 

   ]٢/٢٣  [      *  . وأما ما احتمل لغري ذلك فال

 وإمنـا   )٢(األوىل واهللا أعلم أنْ يقال يثبت االحتياط حيث يصدق معناه كغريه          
 ٥  .اجلزئية فلعل الغلط يف ذلك أكثر من الصواب يناقش يف األمثلة 

 ما ذكره هنا ومما خرج عن ضابطه ما قدمناه مـن            : فمن أمثلة الصدق    
املثال الذي يصح أن يقال فيه األصل براءة الذمة ، فإنّ االحتياط أن يعطي القـدر                

 فإنَّ ذلك احتياط مشروع مندوب إليه وحيتمله حـديث          )٣(املشكوك فيه بل املوهم   
إمنا شرع  : مع زعم السائل أنه يظن كذب املخرب فقول الشارح          )  )٤(ف وقد قيل  كي(

 ١٠  . ليس بصحيح ولو قال إمنَّا جيب كعبارته آخراً كان أهون 

 ما يقال تعارض احلظر واإلباحة واحلكم باحلظر أحوط فـإن           :ومن أمثلة الغلط    
  .البقاء على األصل بدون حكم أحوط وهو يصدق على مسمى اإلباحة 

العمل على تقدير احلظر ووجوب الترك وهذا من جوامع الغلط يف هذا             نعم األحوط 
  .الباب وهو أن يكون األحوط عمال فيجعلونه األحوط حكماً وهو نقيض املقصود 

 ١٥ فإنْ  )٥(إذا تعارضت األدلة يف احلكم بالشاهد واليمني والشفعة للجار        :  مثالً  

طلوباً فاألحوط األخذ بدليل اإلثبات ، وإنْ       كنت طالباً فاألحوط الترك ، وإنْ كنت م       
  . املفيت والعامل )٦(كنت مفتياً فاألحوط الوقف ، فقد اختلف حال

                                                           
  .  أي وجوب صوم شهر رمضان ثالثني يوماً إذا غم اهلالل  (1)

  ٢/١٩٠      ،      حتفــه ٢/١١٨      ،     رفع ١/٤٩٨ بيـــــان  (*)
   ساقطة من ع (2)
  املوهوم :  يف ص و ع (3)
مـن  ) ٢٦٦٠(ري يف الشهادات ، باب شهادة املرضـعة   هذا جزء من حديث يف اثبات الرضاع بشهادة املرضعة ، أخرجه البخا     (4)

وكيف وقد قيل ؟    : فقال   إين قد أرضعتكما ، فأتيت النيب       : تزوجت امرأة ، فجاءت امرأة فقالت       : حديث عقبة بن احلارث قال      
  . دعها عنك ، أو حنوه 

ضم ركعة إىل : الزوج ، والشفع يف الصالة : شفع البضم الشني وإسكان الفاء مأخوذة من الشفع مبعىن الضم و:  الشفعة يف اللغة (5)
  . متلك البقعة جرباً مبا قام على املشتري بالشركة واجلوار : ويف اإلصطالح . أخرى 

   ٢/٣٤٠ ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ١٢٧:  ، التعريفات ٨/١٨٣لسان العرب 
   ساقطة من ص (6)



٢٣٧     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 فلو كان التعارض بني وجوب وحظر وجب علـى املفـيت الوقـف أيـضا               
واألحوط للعامل الترك ألنَّ اإلخالل بالواجب بقاء على األصل واقتحام املفـروض            

  .حظره خروج عن األصل 

 فالغرض هنا التنبيه على التيقظ فقط إذ ال حتـصى           :على اجلملة   و
 ٥  . أمثلة ذلك ومن جرب عرف وقوع الغلط 

  



٢٣٨     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

]א−−א[
٧٩- لهالوجوب يستلزم التبليغ ، واإلباحه منتفيه بقوله      : الندب   : قَو

   ]٢/٢٤ [     *.وهو ضعيف )١(  لقد كان : تعاىل 
  .هو كما قال 

 ٥ وهو أنَّ وظيفة املبلّغ صحة الواسطة       )٢( ولنذكر هنا حبثاً نفيساً مل أر من ذكره       

، وال جيوز له العمل الذي هو التبليغ مع عدم صحة الواسطة بل يبني اخللل ليـؤدي                 
 )٣(األمانة كما هي ، أو يطلق حىت يبقى االحتمال يف الواسطة فينظر فيهـا مـن أراد                

أي التبليغ ، أو احلكم مبضمون احلديث ، أو العمل بذلك احلكم ، وهذا القدر               العمل  
مشترك بني العامل واملبلغ أعين أنه ال بد من تقدم معرفة الصحة وهو مـشترك بـني                 
األحكام اخلمسة ألنَّ حاصله احلكم واخلرب عن اهللا سبحانه أنه شرع كذا ووصـف               ١٠ 

ه يف جواز االخبار وعدمه ؛ فشيوع قوهلم أنه          ال دخل ل   - اسم مفعول    - )٤(املخرب به 
يتسامح يف أحاديث الفضائل وحنو ذلك مشكل ألنَّ احلظر يف ذلك على الـسواء ،               

  . نظر إىل حال املخرب به )٥(فمن قال على اهللا ما مل يعلم فقد ارتكب عظيما من دون

                                                           
    حسنه لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة ومتام اآلية ) ٢١(سورة األحزاب آيه  (1)

  ٢/١٩٧      ،      حتفــه ٢/١١٩      ،     رفع ١/٥٠٠ بيـــــان  (*)
  ساقطة من ص . مل أر من ذكره : مجلة  (2)
  يريد :  يف ع (3)
  أنه :  يف ص (4)
  غري :  يف ص (5)



٢٣٩     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  
إذا علم بفعل ولم ينكره قادرًا : مسألة  [ 

[  
٨٠-   لهرضي اهللا عنه يف القيافة باالستبشار وترك اإلنكار        سك الشافعي   ومت: قَو

لقول املدجلي وقد بدت له أقدام زيد وأسامه رضي اهللا عنهم أن هذه األقـدام               

   ]٢/٢٥ [            *.بعضها من بعض 

 )١(قد اعترض هذا بأنه ليس مما حنن فيه ألنَّ اخلالف إنما هو يف إثبات النسب بالقيافة               

هذا من ماء هذا واالستبشار بأحد لوازم الشيء مع كراهيته غري ممنوع كاستبشاره             ال يف كون    

          ه عاص بقتل أبيهرى أباه مع أنَأو ابن عبـاس أو      )٣(وقال ابن احلنفية    . )٢(بقتل ولد كس  

  
                                                           

  ٢/١٩٩      ،      حتفــه ٢/١٢٦      ،     رفع ١/٥٠٢ بيـــــان  (*)
فالن يقوف األثر ويقتافه قيافه ، : يقال . القافه : واجلمع .  القائف الذي يتتبع اآلثار ويعرفها ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه  (1)

  . مثل قفا األثر واقتفاه 
  ٤/١٢١غريب احلديث البن األثري 

من حديث ابن عباس رضي اهللا ) ٤٤٢٤(قيصر إىل كسرى و -  -جاء يف صحيح البخاري كتاب املغازي ، باب كتاب النيب  (2)
 بعث بكتابه إىل كسرى مع عبد اهللا حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إىل عظيم البحرين فدفعه عظيم                   -  -أن رسول اهللا    " عنهما  

ـ      -  -فدعا عليهم رسول اهللا     : البحرين إىل كسرى ، فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن املسيب قال              ويف " زق  أن ميزقوا كـل مم
هلـك كـسرى مث ال      " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        : من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال         ) ٣٠٢٧(صحيح البخاري   

ويف الطبقـات   " احلديث  … بلفظ قد مات كسرى فال كسرى بعده        ) ٢٩١٨ (وهو يف صحيح مسلم أيضاً    " يكون كسرى بعده    
مله على اليمن أن أبعث من عندك رجلني جلدين إىل هذا الرجل الـذي باحلجـاز   وكتب كسرى إىل باذان عا  : ١/٢٦٠ألبن سعد   

فتبسم رسول اهللا    ذان إىل النيب    اذان قهرمانه ورجالً آخر وكتب معهما كتاباً فقدما املدينة ، فدفعا كتاب ب            ا ، فبعث ب   هخبربفليأتياين  
-  -     ما هذا حىت تأتياين الغد فأخربكما مبا أريد فجاءاه من الغد فقال ين يومك عودعامها إىل اإلسالم وفرائصهما ترعد وقال إرجعا

  " أبلغا صاحبكما أن ريب قد قتل ربه كسرى يف هذه الليلة : " هلما 
 -  -أن رجالً من أهل فارس أتى النيب        :  ودالئل النبوة للبيهقي من حديث أيب بكرة رضي اهللا عنه            ٥/٤٣ويف مسند اإلمام أمحد     

  . ) ١٤٢٩(وقد صححه الشيخ األلباين رمحه اهللا يف السلسلة الصحيحة . يعين كسرى " ن ريب قد قتل ربك إ:  -  -فقال 
  ٦/٣١٠ ، البداية والنهاية ٢/٧٣٢الوفا بأحوال املصطفى :

إليها ينسب ، تابعي أبو القاسم وأبو عبد اهللا حممد بن علي بن أيب طالب أخو احلسن واحلسني وأمه هي خولة بنت جعفر احلنفية و (3)
عن غريهم كذلك ، كانت الشيعة يف روى و، ثقة روى عن أبيه وعثمان بن عفان وعبد اهللا بن عباس وأيب هريرة رضي اهللا عنهم 

  .هـ ودفن بالبقيع ٨١ه ولقبوه باملهدي ويزعمون أنه مل ميت ، مات سنة تزمانه تغايل فيه وتدعى إمام
  ٤/١١٠ ، السري ٢٦/١٤٧كمال  ، ذيب ال٥/٩١الطبقات البن سعد 



٢٤٠     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 يفعل ويفعل بأعدائكم    )٢( عبيد )١(] أيب [ وقد قيل له إنَّ املختار ابن        -غريمها من أهل البيت     

بـل  .  أو كما قال     )٣(دت بأنّ اهللا سبحانه ينتصر لنا أو ينتقم لنا من أعدائنا كيف شاء             ود -

مل يـدع بـأنْ      )٤(  فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم      قال موسى عليه الصالة والسالم      

  .يعصى اهللا سبحانه ، بل أراد الزمه وهو أبلغ من االستبشار 
  

 

                                                           
   زيادة من ص و ع )١(
فصاحة والشجاعة والـدهاء وقلـة      الكان من كرباء ثقيف وذوي الرأي و      :  املختار بن أيب عبيد بن مسعود الثقفي ، قال الذهيب            )٢(

 وكان ،  ه يعلم الغيب    فكان الكذاب هذا أدعى أن الوحي يأتيه وأن       " يكون يف ثقيف كذاب ومبري      "  -  -الدين ، وقد قال النيب      
ي أرسل عبد اهللا بن الزبري أخاه مصعباً لقتال املختار          صا اهللا ، كان يدعو حملمد بن احلنفية ويسميه املهدي بن الو           مهقبحاملبري احلجاج   

  هـ ٦٧فقتله يف رمضان سنة 

  ١/٧٤ ، شذرات الذهب ٨/٢٨٩البداية والنهاية ،  ٣/٥٣٨السري :
   ٤/١٢١ والسري ٥/٩٩  اخلرب يف الطبقات)٣(
   ٨٨:  سورة يونس آية )٤(



٢٤١     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]الفعالن ال يتعارضان : مسألة [ 
  

٨١-   لهـه أقـوى لوضـعه لـذلك           :  )١( قَواملختار العمل بالقول ألن

   ]٢/٢٦ [    *.وخلصوص الفعل باحملسوس وللخالف فيه 

 إنْ كان أقوى بالنظر إىل املطلوب هنا فخالف الغرض ألنَّ املراد بالقوة مـا               :يقال  
 وإنْ كانت القوة ملا ذكره      القول متأخر ،  : يوجب التقدمي ، واملتأخر مقدم اتفاقاً ، فكأنه قال          

من الوجوه فال تقتضي العمل به لتعني العمل باملتأخر  وقد جهل فليتأمل هذا ونظائره فإنما هو                 
استدالل باملزايا اخلارجة عن حمل حتصيل املدلول وهو كاالستدالل بكثرة الفوائد على إثبـات              

  .اللفظ اللغوي أو احلكم الشرعي وكالمها غري صحيح 
  

   ]٢/٢٦[        **. وإلبطال القول به مجله : وله  قَ-٨٢
  

هو   )٢(]   لكن يقال ذلك الفعل منه. قد عمل مرة [     يعين خبالف الفعل ألنه
 وليس بدليل له ومل نعمل به حنن مرة ألنها صورة املسألة ففي الكالم              )٣(نفس الدليل لنا  

ولـيس     يف حقـه     )٤(ليالً  وكونه د . كونه عمل به مرة ومل يعمل به قط         : ومهان  
  .بدليل يف حقه   فليتأمل 

  

                                                           
  . هذه املسألة متأخرة يف مجيع النسخ وقدمناها من أجل ترتيب األصل  (1)

 ٢/٢٠٦    ،      حتفــه ٢/١٣١      ،     رفع ١/٥١٢بيـــــان *  
  ٢/٢٠٦  ،      حتفــه ٢/١٣١      ،     رفع ١/٥١٢بيـــــان     **

  

   ع  زيادة من ص و(2)
   ساقطة من ص (3)
   ساقطة من ع (4)



٢٤٢     ))الســــــــنـة   ((الشرعية األدلة                                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٨٣- له٢/٢٦ [        *. والوقف ضعيف للتعبد:  قَو[  

 الغرض من الدليل معرفة املدلول فإنْ مت ذلك كان تاماً بال فرق بـني               :يقال  
تتمـه معرفـة املـدلول      )٢(كان غري تام فكذلك ، والترجيح إنما هو         )١(احمللني وإنْ   

إىل الظن الذي يصح احلكم به وأما التعبد مبقتضى ذلك احلكم فمتفرع على             والبلوغ  
ثبوت احلكم فهو خارج عن وظيفة الناظر واملناظر وهو شبيه ما قدمنا من فرقهم بني               
أحاديث الفرائض والفضائل فليتأمل مع أنه لو كان التعبد مينع الوقف ملا ساغ الوقف              

  . يف حمل وهو باطل باالتفاق 

  
 

                                                           
  ٢/٢٠٦     ،      حتفــه ٢/١٣٢      ،     رفع ١/٥١٢بيـــــان *  

  وإال :  يف ص )١ (
   ساقطة من ع (2)



٢٤٣   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط



  

  

  

  

  

  

  

  
  مباحث اإلجماع 



٢٤٤   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ]اُع ــــــــاإلجم[ 
٨٤- له٢/٢٩[   *. القاطع حبصول اإلمجاع )١(فقد يستغىن عن نقل : قَو[  

 أنه ال وجه للزوم نقل القطعي إنما هو مما شكت منه العادات من              :حاصله  

حيصل هلم القطع باملتون      احلواالت الواضحة البطالن أال ترى أنَّ السامعني للنيب          ٥ 

س وحيصل هلم القطع باملراد كثرياً للقرائن فيصري احلكم عنـدهم           مطلقاً بشهادة احل  
قطعياً ؛ فلو لزم تواتر ما وصف بالقطعي يف وقت ما لكان أكثر الشريعة بل وكـل                 
خمرب عنه قطعياً وكذلك ال يلزم فيما تواتر يف وقت ما أن يستمر تواتره آخر الـدهر                 

 أوىل إذ   )٣( الزائـد  )٢(ك هذا السند  فكم نسيت قضايا متواترة أوضح التواتر وكان تر       
 ١٠  . يشعر بلزوم تواتر القطعي وليس بالزم كما ذكرنا 

وال يدفع  ] ٢/٣٠[ وزاد الشارح حبصول اإلمجاع الذي هو أقوى منه         
. ما ذكرنا إذ غايته أنْ خيتص ذلك االستغناء باإلمجاع القطعي إذ الظين ليس بـأقوى                

صل عن اإلمجاع إنْ سلم اسـتداليلّ فكيـف         مث تلك القوة ضعيفة أيضا إذ العلم احلا       
      ة اإلمجاع بأنه مأمون نسخه ويلزمه على         . يكون أقوى من كل قطعيقو ه السعدووج

هذا أنْ يقدم اإلمجاع الظين على كل قطعي سوى اإلمجاع وهو باطل فال معىن هلـذا                 ١٥ 

  . التوجيه 

  
  
  
  ٢٠ 

  

                                                           
  والتكملة من املطبوعة . نقله :  يف مجيع النسخ )١(

  ٢/٢١٦       ،      حتفــه ٢/١٤٠   ،   رفــع  ١/٥٢٦ بيــــان  *
   أي الشرط )٢(
   ساقطة من ع )٣(



٢٤٥   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

٨٥- له٢/٣٠ [      *. بتقدمي النص القاطع على املظنون : قَو[   

  . أم فعلوا ذلك وهو مسلم بل مجيع العقالء يف أي مطلب :مها أمران أحدمها     
أنا إمنا علمنا بذلك بطريق التواتر وهذا ممنوع فإنه مل يلتفت أحد إىل نقل               : واألمر الثاين 

 أو بالتواتر ، وكيف يتصدى العاقل للنقل عن        )١(ذلك عنهم ويتصدى لكون النقل صح باآلحاد      
حاد الناس فضال عن سادم أم جروا على طريق العقل ومل يؤثروا عليها السفاهة بل مل يفعل                 أ ٥ 

 بعـضهم أيـضا بـأم أمجعـوا علـى           )٢(السفهاء ومن فعله خرج عن حد املعقول وقد ميثل        
 الكعبة وهو كله نوع من الالغية فإمنا سبب علمنا باجتماعهم علـى مـا علـم                 )٣(]استقبال[

 الشرع وهو ما علمناه بأم عقالء وأـم ال يكـذبون الـشارع ألن رد                بضرورة العقل أو  
  .زلة التكذيب وذا يكفرون من جحد ضرورياً من الدين ـالضرورة الشرعية مبن

 ١٠ )٥(دهم على االعتـذار د ال حيصى ع)٤( واجتماع هؤالء العلماء احملققني الذين    :مث نقول   

وع اإلمجاع استناداً إىل ما ذكر وما شأنه ذلك يفيد           على العلم بوق   )٦(مبثل هذا العذر والتصميم   
عبد ربه فوائد مجة وتنور له أرجاء مدهلمة يف هذه األحباث وما شاكلها فما ابعد دعوى وقـوع            

  . بعدهم)٧(]وأكذا  [اإلمجاع احملقق يف الصحابة 
ـ    فلو سألت مدعي   ن  وقوع اإلمجاع عن حمال املسلمني بل بلدام بل أوسع من ذلك م

حصص األرض اإلسالمية مل حيط به علما كيف بأفراد اخلليقة مث بصفام مث باستقرارها ريثمـا                 ١٥ 

  .حيصل اإلمجاع 
  )١٠( بيد ال تبيد )٩(]مداه [فدون       فيه)٨(     مرام شطَّ مرمى الوْصف

                                                           
  ٢/٢١٦       ،      حتفــه ٢/١٤٣   ،   رفــع  ١/٥٢٧ـــان  بيـ *

  صحح اآلحاد :  يف ع )١(
  .مثل :  يف ص )٢(
  االستقبال :  يف ك )٣(
  الذي :  يف ع )٤(
  . االعتبار :  يف ص )٥(
  وللتصميم :  يف ص )٦(
  وكذا : ك :  يف )٧(
  العزم : يف الديوان )٨(
  مدا : ك :  يف )٩(
  : وهو من قصيدة مطلعها ) هـ٤٧٣ت (بن حيوس حممد بن سلطان بن حممد بن حيوس الغنوي ال:  البيت )١٠(

  هنك ما أنا لتك اجلدود       وأن الدهر يفعل ما تريديل



٢٤٦   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

٨٦-   لهوال يعتد بالنظـام وبعـض اخلـوارج        وهو حجة عند اجلميع      : قَو

  ]٢/٣٠[                *.والشيعة 

ال : كأنه أراد بذلك االحتجاج على حجيته ال جمرد النقل عنهم بدليل قولـه              
 فريد عليه الدور بال دفع ألنه يكون احتجاجاً به من حيـث             .اخل  …  )١(يعتد بالنظام 

عليه مؤاخذة بأنه إمـا     . اخل  …  يعتد   ال: أنه إمجاع خبالف ما يأيت ، وحينئذ  فقوله           ٥ 

ة ، أو لكونه بعد االتفاق ، كما ذكر العضد ، فيلزم عليـه              للقّلة ، أو للهوى والبدع    
أنّ مطلق القلة ال خيرق اإلمجاع ، وكذلك مطلق املبتدع ، وهو مصرح خبالفه فيمـا                

  .والثالثة جمرد دعوى إذ ال نقل يف حمل اخلالف . يأيت عن قريب 

                                                           
  ٢/٢١٩       ،      حتفــه ٢/١٤٤   ،   رفــع  ١/٥٢٩ بيــــان  *

 طالع كتب الفالسفة وخلط كالمهم بكالم املعتزلة وصار رأساً يف            .أبو اسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري املتكلم            )١(
أن اهللا ال يقدر على     : املعتزلة وإليه تنسب الطائفة النظامية تكلم يف القدر ووافق املعتزلة يف مسائلهم وانفرد عنهم مبسائل أخرى منها                  

 منه شيئاً ، وال يقدر أن خيرج أحداً من اجلنة وغري ذلك من              الظلم وال الشر ، وأن اهللا ال يقدر على زيادة عذاب أهل النار وال ينقص              
ومن أقواله الشاذة يف األصول أن االمجاع ليس حبجة يف الشرع وكذلك القياس ،              .. اهلذيان تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً         

ه وقد كفره مجاعة من املعتزلة منهم أبو اهلـذيل          وكان مييل إىل الرفض ويقع يف الصحابه وقيل أنه كان يف الباطن على مذهب الربامه              
 له وهـو سـكران      ةقيل أنه كان مدمناً للخمر سقط من علي       . واإلسكايف وجعفر بن حرب ، وقد صنف كل منهم كتاباً يف تكفريه             

بضع وعشرين ومئتني   مات سنة   " النبوه  " و  " الوعيد  " و  " اجلوهر واإلعراض   " و  " الطفرة  " كتاب  : تصانيفه كثرية منها    . فمات  
ه وكيف يعتد خبالفه ، وما هذا إال تكثري للخالف بال فائدة ،             ق، والعجب من إيراد اإلصوليني خلالف مثل هذا املطعون يف دينه وخل           

  . فاألوىل م أن يعرضوا عن خالفه وأمثاله 

  ٦/١٤الوايف بالوفيات   ،    ١٠/٥٤١     ، السري ٦/٩٧تاريخ بغداد :



٢٤٧   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

]א[
٨٧-   لهوالعادة حتيل إمجـاع هـذا       أمجعوا على القطع بتخطئة املخالف ،      : قَو 

العدد الكثري من العلماء احملققني على قطع يف شرعي من غـري قـاطع              

  ]٢/٣٠[                *  . يوجب تقدير نص فيه

 ٥ اتفقوا الستراح من سؤال الدور فإنه إمنا يرد إذا احتج بـه مـن               :لو قال   

ـ              ع القيـود   حيث أنه اإلمجاع املصطلح وإمنا احتج به من حيث زعم املصنف إمنا مج
  .املذكورة أحالت العادة اتفاقهم على ما ذكر 

والعادة تشهد حبقيقة مـا     . اخل  …  اتفق اجلمهور على القطع      :وحاصله   
  .اتفقوا عليه والدعوى ممنوعة والشهادة خمتلة مبا نذكره اآلن 

  لماً مل يتخلص ويذب عنه إال مبجـرد            أ :إعه كالم نازل جد١٠ الـدعوى   )١(ن 

  .دليلوالدفع بال 

 العلماء احملققني على القطع يف شرعي يرد        )٢(]من  [  أنّ قيود العدد الكثري      :وبيانه  
 ، وكذلك كل فرقة كـبرية       )٣(الفالسفة واليهود والنصارى كما ذكر    ] قول   [عليه  

من املسلمني الروافض واملعتزلة واجلربية بعضها يف شرعي وبعضها يف عقلي والفـرق             
ذا االعتبار عقلي وال    [  فكل شرعي    )٤(فإنّ العقل أصل الشرع   بينهما جمرد دعوى ،      ١٥ 

 فبواسـطة العقـل ودالالت      )٥(]عكس وإيصاله إىل املدلول رده خبالف الـشرع         
  .األلفاظ حىت زعم الرازي ومتابعوه أن الدليل النقلي ال يفيد القطع 

                                                           
  ٢/٢٢١       ،      حتفــه ٢/١٤٥   ،   رفــع  ١/٥٣١بيــــان   *

  .رد :  يف ص و ع )١(
   زيادة يقتضيها السياق )٢(
   أي أم أمجعوا على كالم باطل )٣(
 . هذا قول املعتزلة وقد سبق الكالم عليه  )٤(
   زيادة من ص و ع )٥(



٢٤٨   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

د ،   فكون العقلي يشتبه دون الشرعي رد للوجدان والوجو        : وعلى اجلملة 
فإن اخلالف يف الشرعيات أكثر منه يف العقليات وال يكاد يسلم مـن اخلـالف يف                
الشرعيات إال ما كان ضرورياً والضروري من مدارك العقل ألنه إمنا حيصل مطلقاً أو              
غالباً بالداللة االلتزامية ال اللفظية وااللتزامية عقلية وإنْ شئت فعد أمثلة عقلية حمضاً             

ظر اخلالف فيهما جتد ما ادعاه من االشتباه يف العقلي دون الشرعي            وشرعية حمضا وان   ٥ 

  .باطال من القول 
   علماء  )١(] وهم   [ وأيضا الشرعية اجتمع الروافض وهم شطر البسيطة اآلن         

واملعتزلة واربة كذلك   ،   على أمور شرعية ال عقلية كمسائل اإلمامة         )٢(] حمققون [
وكل منهم جامع للقيـود     ،  زلتني وغري ذلك    ـة بني املن  زلـيف مثل مسألة الرؤية واملن    

كـل يـدعي    : قلنا  اليت ذكرها فإنْ اعتذر بعذر العضد أم مقلدون آلحاد األوائل            ١٠ 

  .وصالً لليلي ، وال خمصص ملن يريد احلكم باألنصاف إال الرجوع إىل اهللا ورسوله 

  تفيـد ،      إلغاء كل من األوصاف إذ الكثرة بدون شرط التواتر ال          :وحاصله
ووصف العلم وحده كذلك ، والتحقيق مثله ، ووصف القطع كـذلك ، وثالثتـها               
يشترك فيها املسلمون وسائر امللل والنحل ، وذكر الشرعي ملغى أيـضا ملـشاركة              

 ١٥  . اليهود والنصارى فيه مع ما ذكر 

وإنْ أريد جمموع القيود فال دليل على اعتباره مع الغاء أفراده وملشاركة اليهود             
  .والنصارى 

 وإنْ أريد املسلمون فهم كانوا قبل ذلك مسلمني مع أنه ال دليل على اعتباره              

  )٤( سواء )٣( أو مع غريه كما ذكراً أعىن وصف اإلسالم منفرد-أيضا 
 ٢٠  .)٦( املنع ونصرة العادة املظلومة : ما ذكرنا )٥(وحاصل 

                                                           
   زيادة من ع (1)
  حمقق :  يف ك (2)
   .ذكرنا:  يف ع (3)
  .  ساقطة من ع (4)
  .وحاصلة :  يف ص (5)
  . املطلوبة :  يف ص (6)



٢٤٩   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  

٨٨- له٢/٣٠ [    *.يقال أثبتم اإلمجاع باإلمجاع  ال : قَو[   

  )١(]أن  [ قد ذكرنا  سقوط ورود السؤال وتكلـف اجلـواب بنـاء علـى             
 كونه إمجاعاً مصطلحاً غري أنّ ألفاظ املصنف كقولـه          )٢(االحتجاج به ليس من جهة    

 ٥    فيلـزمهم حينئـذ     )٤(] بذلك [ ذلك وكذلك الشارح مصرح      )٣(بصورة منه خبالف  

ال يتم االستدالل ، فإن خصصوا       كان عدد اإلمجاع جمتهدين اثنني مثال أن         )٥(] لو [
الدعوى بالكثرة فإنْ كان وصف اإلمجاع ملغى فال معىن لذكره وإنْ كان معترباً ورد              

  .السؤال املذكور 
  
  ١٠ 

  
  

                                                           
  ٢/٢٢١       ،      حتفــه ٢/١٤٩   ،   رفــع  ١/٥٣١ بيــــان  *

  . زيادة من ص و ع )١(
  . ساقطة من ص )٢(
  . خيالف :  يف ص و ع )٣(
  . بذ :  يف ك )٤(
  لقد :  يف ك )٥(



٢٥٠   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

٨٩- له٢/٣٠ [   .*ومنها أمجعوا على تقدميه على القاطع  : قَو[  

  .مجاع أي من الكتاب والسنة بناء على أنه حيتمل النسخ خبالف اإل: قال السعد 

 إما أنه يقدم على منت الكتاب مثالً من جهة كونه قاطعاً فال نـسلم                : يقال
  .)١(ذلك إذ ال جتتمع القواطع حىت ينظر يف أيها يقدم بل فرض اجتماعها غري صحيح 

 ٥ العموم غري قطعية    )٣(] داللة [ من جهة ظنية كالتخصيص والنسخ إذ        )٢(وإما   

هذا بعد  .  يف املنسوخ فلم يقدموه إال على ظين         ، وكذلك استمرار احلكم غري قطعي     
  .تسليم شعب هذا الكالم فيما مضى ويأيت 

 فإنـه    تقدميه على القـاطع    : أنّ هذه العبارة فاسدة أعين قوله        :مث اعلم وتنبه    
 عاقل فضال عن فاضل والعجب مـن        )٤(تصريح بوقوع تعارض القواطع وال يتفوه به      

 ١٠  .عدم التنبه هلا 

 قد ذهب اجلمهور إىل عدم نسخ القطعي متنـه كالكتـاب خبـرب           :فإن قلت   
  .اآلحاد وجوزوا ختصيصه ، فما وجهه وما معىن الفرق ؟ 

  أن الوجه إمجاع الصحابة فيهما وعملـهم        )٥( زعم اجلويين يف الربهان    :قلت 
  .على الفرق 

 ١٥  .منع دعواه والسند الوجدان :  واجلواب 

  . منك على ذكر )٦( فليكن ذلك وقد تضمن أحباثنا هذه شيئا من ذلك
 واحلق عدم الفرق ملا ذكر أوال ، وهم كما يأيت ما خلصوا أحد البابني من اآلخـر وال           

  . مراد الصحابة فيهما كما سنحققه أمت حتقيق إنْ شاء اهللا تعاىل )٧(خلصوا

                                                           
  ٢/٢٢١       ،      حتفــه ٢/١٥٠   ،   رفــع  ١/٥٣٤ بيــــان  *

  . أي وجود إمجاع خيالف قاطعاً )١(
  .وما :  يف ع )٢(
  الدله :  يف ك )٣(
  .  ساقطة من ع )٤(
  ١٤٤٧: ف، ٢/١٣١١ الربهان )٥(
   ساقطة من ص )٦(
  خلصوا :  يف ع )٧(



٢٥١   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

٩٠- له٢/٣٠ [        *.وإال تعارض اإلمجاعان  : قَو[  

عارضهما فإنْ أراد باإلمجاع املصطلح فال نسلم ، أال         عمدة هذا أنّ العادة متنع ت     

وإنْ أراد من حيث الكثرة     . ترى إذا احنصر اإلمجاع يف اثنني كيف تويل العادة هاربة           

أنّ مثلهم ال ميكن اتفاقهم عن تواطؤ أو ختمني فهذه هي خاصية التواتر             : بقيود زبدا   

نصري معه إىل هناك ونقول له فـال        فكأنه قال أمجع أهل التواتر كما استشعره فحينئذ          ٥ 

وقول الشارح أن   . بد من استنادهم إىل احلس ، والشرعي ليس حبسي بل عقلي أبدا             

  .الدليل ناهض يف إمجاع املسلمني 

 الـصورة   )١( إنْ أراد من حيث أنه إمجاع مصطلح فقد عرفت ما فيه وإنْ أراد            

تها وجهه حجية التواتر فـال      اليت أحالت العادة اجتماع مثلهم على باطل فوجه حجي        

ـ               زل منـا وإال    ـنسلم قضاء العادة بذلك فيما مل يستند إىل احلس ، وكل هـذا تن ١٠ 

 ممنوعة إذ ال ضرورة عقلية وال شرعية وال نقل صحيح كمـا نقولـه يف                )٢(فالدعوى

  . اإلمجاع املصطلح الشتراكهما يف البعد واإلحالة 
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٢/٢٢١       ،      حتفــه ٢/١٥٠   ،   رفــع  ١/٥٣٤ بيــــان  *

  ساقطة من ع . ه وإن أراد ما في: مجله  )١(
   أي تعارض إال مجاعني )٢(



٢٥٢   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  
  

٩١- لهال خيرجها عن اآلحاد بالقبول وذلك )١(تلقي األمه هلا:  قَو*   
]٢/٣٢[  

وقد زعم أنّ حجية اإلمجاع     . يعين فال تفيد القطع بأنّ اإلمجاع حجة بل الظن           ٥ 

 كالمه على ذلك كما ال خيفـى        )٢(قطعية وإن مل يصرح بذلك ، لكن ال شك يف بناء          
  .منهم من جعل حجيته ظنية. من تصرفه ، وإال ففي املسألة خالف 

 وهو أنه إذا جاز العمل يف احلكم اجلزئي مثال بالظن فالكلي            :حبث  وهاهنا   
إنّ إثبـات األصـل     : فقوهلم  .  ظنيته   )٣(يف التحقيق إمنا هو مقدمة للجزئي فال تضر       

 ١٠ أثار علماً أو ظناً     )٤(] ما [الكلي بالطريق الظين ال جيوز ال يظهر له وجه ، فإن قولنا             

تاب والسنة واإلمجاع ؛ مث حتت كل من الكتاب         وجب العمل به هو الكلي وحتته الك      
  .والسنة مثال العموم واملفهوم وحنو ذلك ، وكذلك خرب الواحد 

فكل نوع حتت ما أثار العلم أو الظن وكل ذلك أعـاله            :  وعلى اجلملة   
 أنّ ما اتصف من املقدمات بالكليـة        )٥(وأدناه مقدمات لتحصيل احلكم فمن أين لنا      

 ١٥  . وما ال فال وجب كونه   قطعياً ،

 ال صغراه وسـيتكرر     )٦(] الربهان [ اشتراط القطع يف كربى      :وحاصله   
   .)٧(] لك [ذلك 

  
                                                           

  ٢/٢٢٧       ،      حتفــه ٢/١٥٩   ،   رفــع  ١/٥٣٨ بيــــان  *
 أي األحاديث الدالة علىأن األمة ال جتتمع على خطأ  )١(

  

   ساقطة من ع )٢(
  . يف ص تضري )٣(
  . زيادة من ص و ع )٤(
  فمن أين أن لنا :  يف ص )٥(
  . لربهان :  يف ك )٦(
   زيادة من ص )٧(



٢٥٣   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ]وفاق من سيوجد ال يعتبر اتفاقًا وآذلك المقلد : مسألة [ 
٩٢- له٢/٣٣ [       * . إىل إعتباره )١(وميل القاضي : قَو[  

در أنْ يتكلم عن الكتـاب      إنْ أراد يف األمور الدينية فكيف تعقل والعامي ال يق         
والسنة ألنه إنْ تكلم عن عرفان فخالف الفرض ، وإنْ تكلم جزافاً فكيف يعترب كالمه               

 ٥ وعلى اجلملة كان ذكرهم هلذا اعتداداً بالقائل ، وأما القول فـال يعقـل أصـالً ،                  ،

راد  أينما بلغ كذلك ، والدليل املذكور جار فيهما وأظن أنّ م      )٢(]مل يتصور    [واألصويلّ  
 ال ما ذكره الشارح     )٤(]أردناه   [ هو ما    )٣(] مل يتصور  [اعترب  لو  : ابن احلاجب بقوله    

  . وتبعه احملشي واهللا أعلم 
   حتمـل  )٥()علـيكم بالـسواد األعظـم       (  أحاديث   :نكتة تتخرج مما ذكرنا     

   ١٠ 

                                                           
   ١١٤ :ته ص أبو بكر الباقالين وقد سبق ترمج) ١(

  ٢/٢٣٨       ،      حتفــه ٢/١٧٣   ،   رفــع  ١/٥٤٦ بيــــان  *
  . مل يتصور وأظنها مقحمة :  زيادة من ص و ع ويف ك زيادة )٢(
  .والفروعي وهي مقحمة :  زيادة من ص و ع ويوجد مكاا يف ك )٣(
  . ه دما أرا:  يف ك )٤(
إن أميت ال جتتمـع علـى       " بلفظ  ) ٣٩٥٠(أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف كتاب الفنت ، باب السواد األعظم                    )٥(

  . وهو ضعيف يف إسناده أبو خلف األعمى وامسه حازم بن عطاء : قال يف الزوائد " ضالله ، فإذا رأيتم اختالفاً فعليكم بالسواد األعظم 
إسناده ضعيف جداً ، أبو خلف األعمى قيل امسه حازم بن عطاء ، قال احلافظ               : ، وقال األلباين رمحه اهللا      ) ٨٤ (١/٤١وابن أيب عاصم يف السنة      

  . متروك ورماه ابن معني بالكذب : 
وأخرجه كذلك أبو نعيم يف احللية  . ه األلباين   وضعف إسناد ) ٨٠(١/٣٩أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة       : يث ابن عمر رضي اهللا عنهما       دومن ح 

خمتلف فيـه   :  وقال   ١/١١٥واحلاكم يف املستدرك    . غريب من حديث سليمان بن عبد اهللا بن دينار مل نكتبه إال من هذا الوجه                :  وقال   ٣/٣٧
هذا احلديث على املعتمر بن سليمان وهو أحد        فقد استقر اخلالف يف إسناد      :  هذه األوجه وقال     مث ساق . بن سليمان من سبعة أوجه      على املعتمر   

أركان احلديث من سبعة أوجه ال يسعنا أن حنكم عليها كلها باخلطأ وال بالصواب وقد كنت أمسع أبا علي احلافظ حيكم بالصواب لقول من قال                         
 الراوي إىل اجلهالة فوهنا به احلديث ، ولكنا نقول          عن املعتمر عن سليمان بن سفيان املدين عن عبد اهللا بن دينار ، وحنن إذا قلنا هذا القول نسبنا                  

إن املعتمر بن سليمان أحد أئمة احلديث ، وقد روي عنه هذا احلديث بأسانيد يصح مبثلها احلديث فالبد من أن يكون له أصل بأحد هذه األسانيد 
   – ويف املستدرك سقط أكملناه من ا ملعترب للزركشي –

  .  عن أيب علي احلافظ قال الدار قطين يف علله إنه الصواب – أي احلاكم –وما حكاه  ) ٦٠ ص( وقال الزركشي يف املعترب 
   .٢٤: وضعف إسناده احلافظ العراقي يف خترجيه ألحاديث املنهاج ص 
   ٢/١٧٩ومن حديث مسرة بن جندب أخرجه أبو نعيم يف تاريخ أصبهان 

مـا  : فقـال رجـل    : عليكم بالسواد األعظم قال     : موقوفاً على أيب أمامة الباهلي قال       )  ٣١٥ص  ( ويف زوائد املسند لعبد اهللا بن اإلمام أمحد         
قال  ] ٥٤: سورة النور آية     [ فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم           السواد األعظم ؟ فنادى أبو أمامه هذه اآلية اليت يف سورة النور             

  .  رجاله ثقات ٥/٢١٧اهليثمي يف جممع الزوائد 
 األعظم احلـق  دعليكم بالسوا" هذا احلديث ضعيف ألن معاذ بن رفاعه السالمي ضعفه غري واحد من األئمة ويف بعض الروايات     : قال بن كثري    

 فأهل احلق هم أكثر األمه وال سيما يف زمن الصدر األول ال يكاد يوجد فيهم من هو على بدعه ، وأما يف األعصار املتأخرة فـال يعـدم                " وأهله  
   ١/٣٦النهاية . احلق عصابة يقومون به 



٢٥٤   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

على معىن ما ذكرنا وال يصح معناها إال فيه ، ألنا إذا تركنـا غـري املتمكـنني مـن           
ومن األولني واآلخرين من وقت الصحابة       ستدالل ومجعنا املستدلني من أهل العصر     اال

  .إىل وقتنا فال شك أنّ األكثر يكون مظنة لإلصابة ولذا ترجح األدلة بعمل األكثر 

 ، وعلـي يف بيـع أمهـات    )١( خالف ابن عباس يف احلمر األهلية: ومثاله  
دم برهان جيب العمل به إذ ال معىن للمظنة مع          مث املظنات إمنا تعترب عند ع      )٢(األوالد   ٥ 

 مستقال فـشد    )٣(]دليال  [حصول املئنة مع أا هنا إنما تكون مرجحة كما ذكرنا ال            
  . ضرت أقواماً واهللا اهلادي )٥( من جهاالت)٤(]تسلم [يديك ذه النكتة 

                                                           
مخسة عشر من أصحاب الـنيب   :قال أمحد   . أكثر أهل العلم يرون حترمي احلمر األهلية        : قال ابن قدامه    . اخلالف يف احلمر األهلية      (1)
--   ئشة رضي اهللا عنـهما     وحكي عن ابن عباس وعا    . خالف بني علماء املسلمني اليوم يف حترميها        ال  قال ابن عبد الرب     .  كرهوها

ي إىل حمرماً على طاعم يطعمه إال أن يكون ميته أو دماً مسفوحاً أو حلم                قل ال أجد فيما أوح     أما كانا يقوالن بظاهر قوله سبحانه       
    احلمر األهلية عن النيب    هـ وقد جاء حترمي   .ما خال هذا فهو حالل أ     : وقال  وتالها ابن عباس     ] ١٤٥:األنعام آية    [ زير  ـخن

 عن املتعه عام خيرب - - ى رسول اهللا      ((يف الصحيحني وغريمها من حديث ابن عمر وعلي وجابر وغريهم رضي اهللا عنهم مجيعاً               
قال بتحرمي احلمر األهلية أكثـر      : قال النووي   ) ١٩٤٠-١٩٣٦( ومسلم  ) ٥٥٢٩-٥٥٢١( البخاري  )) وحلوم احلمر األنسيه    

وقد روى أيضاً عنه . هـ  . أ  . ، ومل جند عن أحد من الصحابه يف ذلك خالفاً هلم إال عن ابن عباس                العلماء من الصحابة فمن بعدهم      
  .  حرمه حترمياً مل يصر إىل غريه ، إال أنه مل يعلمه - -ولو علم ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب     : كراهته قال البيهقي 

  .٢/٢٠٤ موسوعة فقه ابن عباس ٩/٦٥٣ ، فتح الباري ١١/٦٥ ، املغىن ٩/٦ ، اموع ٩/٣٣٠السنن الكربى 
مجع أم الولد وهي األمه إذا محلت من سيدها وولدت منه فيصبح هلا حكم جديد وهي أا تبقى يف حكم االماء                     : أمهات األوالد    (2)

 عن علي وابن عبـاس وابـن        وروي. روى هذا عن عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء         : ولكن تعتق مبوت سيدها قال ابن قدامه        
: هـ وحكى عن علي رضي اهللا عنه الرجوع عن قوله كما روى الشعيب عن عبيده قـال                  . ا  . الزبري إباحة بيعهن وإليه ذهب داود       

تقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت         أعشاورين عمر يف إمهات األوالد فرأيت أنا وعمر أن          : خطب على الناس فقال     
وروى الشعيب عن ابن سريين عن علي       . فرأي عمر وعلي يف اجلماعة أحب إلينا من رأي علي وحده            : قال عبيده   . أن أرقهن   رايت  

يعين أبا بكر وعمر وعثمان رضي      ) اقضوا يف أمهات األوالد مبا كنتم تقضون ، فإين أكره أن أخالف أصحايب              : ( رضي اهللا عنه قال     
  . اهللا عنهم 

  ٢٨٣:  ، موسوعة فقه علي بن أيب طالب ص ١٨/٣٠٨ ، احلاوي ١٢/٤٩٢ ، املغين ١٠/٣٤٢بيهقي سنن ال:
  .دليل :  يف ك (3)
   زيادة من ص وع (4)
  . جهات :  يف ص (5)



٢٥٥   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ]خالف المبتدع في اإلجماع : مسألة [ 

٩٣- لهكالكافر عند املكفر تضمن كفراً املبتدع مبا ي : قَو. *  
                    ]٢/٣٣[  

            نقل غري صحيح بل فيه مذاهب كاملسلم وكالكافر املرتد وكالكافر األصـلي ٥ 

 من أهل البيت اإلمجاع على أنه       )٢( يف الفائق واإلمام حيي بن محزة      )١(وادعى اخلوارزمي 
  .  اآلخرة معذب عذاب الكافر كاملسلم يف األحكام التكليفية وإمنا املعىن بكفره أنه يف

٩٤- له٢/٣٣  [      ** .يف حق نفسه يعترب  : قَو[  

 حرم عليه ال علـيهم ،       )٣( لو أمجعوا على إباحة شيء وهو يرى حترميه        :مثال  
 ١٠  . لو أمجعوا على حترميه وهو يرى حله مل حيرم عليه لعدم اإلمجاع )٤(وكذلك

نا لعدم وثوقنا به يف خربه عن حقيقـة         أنا إنما منعنا اعتباره يف حقّ     :  والوجه  
  .نفسه فيلزمه العمل فيما بينه وبني اهللا سبحانه 

أي . قد يقال هذا له ال عليـه        :  إذا عرفت هذا استبان لك أن قول الشارح         
  . االعتداد به كالم أجنيب )٦(] شرف [ له )٥(ألنه  يثبت
  ١٥ 

                                                           
  ٢/٢٤٠       ،      حتفــه ٢/١٧٦   ،   رفــع  ١/٥٤٩ بيــــان  *

  ١٦١ :وقد مرت ترمجته ص . حممود بن املالمحي :  اخلوارزمي )١(
 املؤيد باهللا حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم احلسيين يتصل نسبه باحلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـهما ، ولـد سـنة                            )٢(

هــ  ٧٢٩دية وأئمتها ، ويف سنة      ينشأ حمباً للعلم وسعى للتزود منه حىت فاق أقرانه فكان من كبار علماء الز             وهـ يف صنعاء    ٦٩٦
االنتصار اجلامع ملذاهب األمـصار ، ايـة        :  ومجع الناس لقتال القرامطة ، اشتهر بكثرة مصنفاته منها           –امه  اإلمأي   –عى لنفسه   د

  .هـ ٧٤٩ من أدران األوزار والذنوب ، تويف رمحه اهللا سنة لوبتصفية الق، الوصول إىل علم األصول 

    ٨/١٤٤ ، األعالم ١/٢٢٨ ، أئمة اليمن ٢/٣٣١البدر الطالع :
  ٢/٢٤٠       ،      حتفــه ٢/١٧٦   ،   رفــع  ١/٥٤٩ بيــــان  *  *

  .وهو حيرمه :  يف ص )٣(
  . وكذا :  يف ص )٤(
  . ال يثبت :  يف ع )٥(
   زيادة من ص و ع )٦(



٢٥٦   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

٩٥- له٢/٣٣ [     *. األدلة ال تنتهض دونه )١(]أنَّ[لنا  : قَو[  

  . بالنظام وبعض اخلوارج والشيعة )٢(هذا مناقض لقوله أوالً ال يعتد

  .إذ ليس سواه كل األمة :  قال الشارح 
 يف العصور املتأخرة ما     )٣( خذها حجة عليهم فإم يف كل كتاب سيما        :أقول  

 ٥ أنـزه   وال. ومنه قول املصنف املاضـي      . يزالون يقولون فيمن مل يهووه وال يعتد به         

  . هذا فرقه إال من وقى اهللا سبحانه من األفراد )٤(عن

٩٦- له٢/٣٣ [   **.فريد قوله كالكافر والصيب قالوا فاسق  : قَو[  
 يف باب اجلـرح كمـا       )٥(إما أنْ يريد بالفاسق اروح كما قد يطلقونه جتوزا        

جه عن األمة ، أو      ال خير  )٧( يف قول الشارح هل األصل العدالة أم الفسق فذلك         )٦(يأيت
 ١٠ مع أنّ أدلة املختلفني يف التكفري بالتأويل ال تقتـضي            ، يريد صاحب الكبرية فكذلك   

إال إثبات الكفر أو نفيه وال تكاد جتد مسألة يقتضي دليلها الواسطة الـيت تزعمهـا                
 فلم جيد مثـاال ،      )٨(] بتأويل [فاسق  : وقد تكلف بعضهم لتصحيح قوهلم      . املعتزلة  

الصحابة ، وال دليل على ما قال ، ألنّ اعتقاد موجب الـسب ال               )٩( سب   ومثله مبن 
  . دليل على كربه والسب باجلارحة ليس مما حنن فيه لو دلّ دليل على كربه 

  ١٥ 

  
                                                           

  .  زيادة من املطبوعة )١(
  ٢/٢٤٠       ،      حتفــه ٢/١٧٧   ،   رفــع  ١/٥٥٠ بيــــان  *

  . رب ال يعت:  يف ص )٢(
  . ال سيما :  يف ع )٣(
  . من :  يف ص و ع )٤(

  ٢/٢٤٠       ،      حتفــه ٢/١٧٧   ،   رفــع  ١/٥٥٠ بيــــان  * *
  . جتوز :  يف ك وع )٥(
  . كما جييء يف باب اجلرح :  يف ص )٦(
  .فكذلك :  يف ص )٧(
  . يف مجيع النسخ تأويل )٨(
  . يسب :  يف ص )٩(



٢٥٧   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ]ال يختص اإلجماع بالصحابة : مسألة [ 

٩٧- لهة  : قَو٢/٣٤  [      *.لنا األدلة السمعي[  

العقلية ال تنتـهض ألن الظاهريـة ال         )٢(]األدلة  [ألن  :  السعد   )١(قال
  .انتهى  .يسلمون اإلمجاع على القطع بتخطئة املخالف 

 ٥ يعين والدليل العقلي مبىن عليه كما مضى فقد حتقق لك ما قلناه أوالً أا جمرد               

  . دعوى ألم مل يقيموا عليها دليالً 

 بدوم وإمنـا     أي حاجة إىل موافقتهم فإنّ اجلمهور احملتج به يتم         :فإنْ قلت   
خيتل اإلمجاع م أو حيتاج إىل تسليمهم حيث أريد اإلمجاع االصطالحي وأما اجلمـع              

  . الذي حتيل العادة قطعهم ال عن قاطع فال 

  ف والذي بعـده             :قلتإن أردت حتقيق احلال فهذا الدليل الذي نصبه املصن ١٠ 

مثل النعامة وبيانه   ح  ومها من واد عمدما العادة اليت زعمها وتصرفه وتصرف الشار         
إال البناء على كونـه اإلمجـاع       . فإنْ قيل أثبتم اإلمجاع باإلمجاع      : لقوله  أنه ال وجه    

  .املصطلح 

  .بصورة منه :  وكذلك قوله يف اجلواب 

 ١٥  .وكذلك السؤال اآلخر وجوابه 

فإن قيل على الدليلني مقتضامها أنّ اإلمجاع حجـة إذا بلـغ            : ولفظ الشارح   
  .التواتر فإن غريه ال يقطع بتخطئة خمالفه وال يقدم على القاطع إمجاعاً اموع عدد 

  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ٢/٢٤٢       ،      حتفــه ٢/١٧٨   رفــع     ،١/٥٥١ بيــــان  *

   حمذوفة يف ص )١(
  الدله:  يف ك )٢(



٢٥٨   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  
 )١(] مجهوراً   [ وأجاب مبا حاصله تعميم الدعوى ال ختصيصها أي ندعي أنّ           

نقطع خبطأ خمالف كل إمجاع مصطلح قلّ أهله        :  العادة بصحة قوهلم  قالوا       )٢(تقتضي
  .أو كثروا وأنه يقدم على القاطع 

اد السؤال األول وجوابه ، وإيراد الثاين ال وجه لذلك كلـه إال علـى                فإير ٥ 

 وكـذلك قـول     .اخل  … ألن العقليـة    : ختصيص الدعوى ، وكذلك قول السعد       
 . إذ غرضنا حجية اإلمجاع يف اجلملة        : وقول الشارح     لنا األدلة السمعية ،    :املصنف  

 عقليـة بـل   )٣( يوضع لـصورة ويلزم منه أنّ الربهان أخص من الدعوى إذ الباب مل   
     ملدلول إمجاع أمة حممد           قلوا أم كثروا فليالحظ كالمهم وتطبق مفاصـله كمـا 

 ١٠  . ما قلنا )٤(نبهناك يظهر

 وإذا حققت ما ذكرنا يف هذا وما قبله مل يكن للـدليلني حاصـل ألنّ األول                
 إال  جمرد دعوى والثاين كذلك أيضا ومل يتصور كما قدمناه ، وليس عمـدة البـاب              

الدليل السمعي من حيث تواتره معىن فإنه ال شك فيه للمحدث الباحـث البـصري               
  :باالستدالل فقط فثبت كون اإلمجاع حجة وينشد على وقوعه 

 ١٥  )٧( زمناً رغداً)٦( أحسن املنى        وإال فقد عشنا ا)٥( منى إنْ تكن حقاً تكن 

مة على الضاللة ، أمـا إثبـات        مضمون هذا الدليل نفي وقوع اجتماع األ       :دقيقة  

 أنـه هـدى لعـدم       )٩( ، لكنه لو وقع مل يكن ضاللة فيلزم        )٨(وقوع اجتماعها على هدى فال    
  .الواسطة وال دليل على لزوم الوقوع يف مطلب يكون دليله اإلمجاع فقط فليتأمل 

                                                           
  مجهور :  يف ك )١(
  .تقضي :  يف ع )٢(
  . بصورة :  يف ص )٣(
  . فظهر :  يف ص )٤(
  . ساقطة من ع )٥(
  به :  يف ع )٦(
أبو حرملة ، وميادة أمه اشتهر بنسبته       : و شرحبيل ، ويقال      البيت البن ميادة الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياين الغطفاين املري ، أب             )٧(

  أبيت أمين النفس من العج اهلوى         إذا كان برح الشوق يتلفها وجداً:           وهذا البيت من قصيدة له مطلعها . إليها 
  . إذا مل جتتمع على هدى فهي على ضاللة )٨(
  .فلزم :  يف ص )٩(



٢٥٩   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  

  ]لو ندر المخالف مع آثرة المجمعين : مسألة  [ 
٩٨-   لهمعني كإمجاع غري ابن عباس رضى اهللا          لو ندر املخ   : قَوالف مع كثرة ا

 ٥ ، وغري أيب موسى على أن النوم ينقض الوضـوء مل            )١(عنهما على العول  

  ]٢/٣٤[ *.يكن إمجاعاً قطعياً ، ألنَّ األدلة ال تتناوله ، والظاهر أنه حجة 

يص تكرر ذكره هلذه احلجة هنا ويف إمجاع أهل املدينة ويف العام بعد التخـص             
ومراده باحلجة دليل ظين مقصور على الظن وهذا اصطالح سهل له غري أنا ننازعـه               

ال يلزمك أنْ تسمي كلّ ظن حجة  لكنا نسألك عما مسيته حجة ؛              : يف املعىن فنقول    
هل أردت كل ما أثار ظنا فهو حجة حىت يكون املعترب حصول الظن من دون نظر يف                  ١٠ 

نا خاصاً هو ما أثاره الطريق الشرعي أي الكتاب والـسنة       حصول إمارته ؟ أم تريد ظ     
  واإلمجاع والقياس ؟

 إن أردت الثاين فليس هذا منها ألنه ليس بإمجـاع وال غـريه مـن األدلـة                 
  . املذكورة

الدليل الشرعي كل ما أفاد ظـن احلكـم         :  األول فقولوا    )٢(] أردت[وإنْ   ١٥ 

  .فيحتاج هذا إىل تقرير وحترير 

                                                           
ويف الشرع زيادة السهام على الفريضة  ، ويكون بازدحام فروض ال يتسع املال هلا ، فيدخل . مليل إىل اجلور ا:  العول يف اللغة  (1)

  .فهو نقيض الرد . النقصان عليهم بقدر حصصهم 
   ٢/٥٥٧ ، معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ٢٢٦:     ، املصباح املنري ص ١٥٩: التعريفات ص 

  ٢/٢٤٥       ،      حتفــه ٢/١٨٢ــع     ،   رف١/٥٥٤ بيــــان  *
   زيادة من ص (2)



٢٦٠   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ] إجماع أهل المدينة :مسألة  [ 

٩٩-    لهلنا أنَّ العادة تقضي بأن مثل هذا اجلمع املنحصر مـن العلمـاء              :  قَو

   ]٢/٣٥[        * .األحقني باالجتهاد ال جيمعون إال عن راجح

     األوصـاف   )١(يلزم من هذا أنْ ال خصوصية للمدينة وأيضا ال بد من حتقـق            
يف [ ققها والصحابة مل يستمروا وقتهم كله        وقصر احلكم على وقت حت     )٢(] املدعاة [

كيف وقد خرج علي إىل العراق جبمهورهم وسادام وكذلك ما زالـوا يف             )٣(]املدينة ٥ 

كل ثغر مث هل إقامة أحدهم يف املدينة تارة ويف غريها أخرى كعلـي ومعـاذ وابـن                  
  .مسعود وسعد وغريهم تستوي يف االعتبار به أو عدم االعتبار 

 النظر يف حتققه يف اخلارج وإال       )٤( كل ما تكلمنا عليه متامه     :ة   وعلى اجلمل 
نـاظر   [  التفـات    )٥(كانت فرضيات جمردة ؛ وهذه مسألة ال ينبغي أن يلتفت هلـا           

عند مـن رأى أن ذلـك         [ ولكن من باب رعايات من نسب إليه ذلك          )٦(] ومناظر ١٠ 

  .كما عليه الناس يف غالب   أمرهم )٧(]مة 
  . اشتراكاً يف العبادة )٨(اهللا أن تكون املشاركة فيه وحنن نعوذ ب

                                                           
  ٢/٢٥٠       ،      حتفــه ٢/١٩٧   ،   رفــع  ١/٥٦٤ بيــــان  *

  . حتقيق :  يف ص )١(
  . املبدعة :  يف ك )٢(
  . زيادة يستقيم ا املعىن )٣(
  متام :  يف ع )٤(
  .  يف ع إليها )٥(
  ناظر : ويف ص . الناظر ومناظر :  يف ك )٦(
  .  زيادة من ص و ع )٧(
  . وهي ساقطة من ع . فيها :  يف ص )٨(



٢٦١   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ]إجماع أهل البيت : مسألة [ 

١٠٠- له٢/٣٦[   *. ال ينعقد اإلمجاع بأهل البيت وحدهم خالفاً للشيعة: قَو[   

اإلمجاع ؛واملشهور الذي ال جيهله     )١(]حجية   [هذا يناقض حكايته عن الشيعة نفي       
يصح تقليده أن الشيعة يقولون حبجية إمجاع األمـة وحجيـة            مقلد يف النقل ملن ال       )٢(إال

إمجاع أهل البيت فالرافضة لدخول املعصوم يف املوضعني وأما الزيديه فال يقولون بالعصمة              ٥ 

يف اإلمام واشتراطها والنقل عنهم الشتراط ذلك باطل ولكن يقولون بإمجاع األمة مبثـل              
 معىن أن أهل البيت والكتاب ال       )٣(] تواترت [أدلة غريهم وبإمجاع أهل البيت ألحاديث       

 عند من التزم الـصحة      )٥(]طرقها فمنها    [  لكثرة     )٤(يفترقان حىت يردا عليه احلوض    
 واخلطيب وابن أيب    )٦(مسلم واحلاكم وابن حبان وعند غريهم كأمحد والترمذي والطرباين        

 ١٠ مجاعة من الصحابة وقـد       يعلى وغريهم من حديث    )٧(]  يبأو [ شيبه واملوصلي والدارمي    

 أنه بلغ به إىل مخسة وعـشرين صـحابياً          )٩( وزعم الربزحني  )٨(ذكرناهم يف العلم الشامخ   
                                                           

  ٢/٢٥٨       ،      حتفــه ٢/١٩٦   ،   رفــع  ١/٥٦٨ بيــــان  *
  . حجة :  يف ك )١(
  .  ساقطة من ع )٢(
  . تواتر :  يف ك )٣(
واإلمام أمحد  ،  من حديث زيد بن أرقم      ) ٢٤٠٨(ضي اهللا عنه    اإلمام مسلم يف فضائل الصحابة ، باب من فضائل علي بن أيب طالب ر             أخرجه   )٤(

، ) ٥٠٢٨-٥٠٢٥(  ٥/١٨٢ والطرباين يف الكـبري      ٣/١٠٩واحلاكم يف املستدرك    ) ٣٧٨٨( والترمذي يف السنن     ٣٧١، ٤/٣٦٦يف املسند   
عى مخاً بني مكة واملدينة فحمد اهللا وأثىن عليه ووعظ  يوماًَ فينا خطيباً مباء يدقام رسول اهللا   : أنه قال   وأبو يعلى يف املسند     ) ٣٣٥٩( والدارمي  

وأنا تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور          . أما بعد أال أيها الناس فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب               : مث قال   . وذكر  
 وأهل بييت أذكركم اهللا يف أهل بييت ، أذكركم اهللا يف أهل بـييت ،  :فحث على كتاب اهللا ورغب فيه مث قال . فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به     

االحـسان  ( وابن حبان يف صحيحه      ٣/١٤،١٧،٢٦،٥٩ومن رواية أيب سعيد اخلدري أخرجه اإلمام أمحد يف املسند           . أذكركم اهللا يف أهل بييت      
إين أوشـك أن أُدعـى       : قال رسـول اهللا     : ه قال    أن ١٠/٥٠٦وابن أيب شيبه يف املصنف      ) ٣٥٦٦، ٣٤٦٣(والطرباين يف األوسط    ) ١٢٣

فأجيب ، وإين تركتب فيكم ما إن أخذمت به لن تضلوا بعدي ، الثقلني ، أحدمها أكرب من اآلخر  ، كتاب اهللا  حبل ممدود من السماء إىل األرض                              
 ٥/١٨١بت رضي اهللا عنه أخرجه اإلمام أمحد يف املسند          من رواية زيد بن ثا    و. ، وعتريت أهل بييت ، أال وإما لن يتفرقا حىت يردا علي احلوض              

   . ١١/٤٥٢، وابن أيب شيبة يف املصنف  ١٨٩،
  ) .١٧٦١(السلسلة الصحيحة يف صححه األلباين احلديث و
  .طرفه منهما  : ك يف )٥(
  .الطربي :  يف ص )٦(
 أبو : يف مجيع النسخ  )٧(
   ١٨:  ص )٨(
بشهرزور وتعلم ا ، مث رحـل إىل   هـ١٠٤٠ولد سنة . د بن قلندر الربزجني احلسيين املوسوي الشافعي  حممد بن عبد الرسول بن عبد السي      )٩(

، مث جرت لـه  ماردين وحلب واليمن ودمشق ومصر وبغداد ، وأخذ عن علمائها ، مث قدم املدينة وجلس للتدريس فيها يف مسجد رسول اهللا                    
مع املقبلي مناظرات أو جبت التنافر بينهما بسبب األحباث اليت كتبها املقبلي ، وكذلك اعتقاد               ا مدة ، وجرت له      هحمنة فهرب إىل مكة وجاور في     

اإلشاعة ألشراط : " وللربزجني مؤلفات كثرية منها " . األرواح النوافح " الربزجني لنحلة ابن عريب ، وقد ذكر ذلك املقبلي يف ذيل العلم الشامخ           
   .هـ ١١٠٣تويف باملدينة سنة " الصايف عن الكدر يف أحاديث القضاء والقدر " و " النواقض للروافض " و " الساعة 

   . ٧/٧٥األعالم ،  ٢/٣٠٢ ، هدية العارفني ٤/٦٥ رردسلك ال:



٢٦٢   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

 ) )١(مثل أهل بييت كسفينة نوح من ركبها جنى ومن ختلف عنها غـرق  (ويشهد له حديث    
( أخرجه احلاكم واخلطيب وابن جرير والطرباين والبزار وكذلك أخرج احلاكم حـديث             

 أمان ألهل األرض من الغرق وأهل بييت أمان ألميت من االختالف فإذا خالفها قبيلة        النجوم
 ومن أنصف علم أن هذا الدليل أقوى من أدلةّ إمجاع           )٢()اختلفوا فصاروا حزب  إبليس      

األمة مبراتب وشواهد ال حتصى ولكن إمهال املصنف لدليلهم وكذلك غريه كاجلواب عنه                ٥ 

    ية قـول أهـل       ) ف ختلفوين فيهما    انظروا كي (   لقولهوهل يترك مثل هذا ويقول حبج
. املدينة مع عدم حتققه كما قدمناه ألنه عزي إىل مالك  ويطول املصنف فيه ذلك التطويل                 

  .فخذها عربة إن كنت ممن يعترب ، واعبد اهللا وال تعبد األسالف 

الباب الرافضة   يدفع التناقض يف النقل أن يريد بالشيعة يف أول           :فإنْ قلت   
ألن مذهبهم نفي حجية اإلمجاع عند التحقيق ألن احلجية بزعمهم إمنا هي يف إمامهم               ١٠ 

                                                           
  :  احلديث ورد من عدة طرق بياا كما يلي )١(
  حديث أيب ذر رضي اهللا عنه  -١

ضعفه الذهيب بسبب مفضل بن صاحل حيث قـال يف املوضـع األول             و،   وصححه   ١٥٠ /٣،  ٢/٣٤٣أخرجه احلاكم يف املستدرك     
والطرباين ) ١٣٤٥-١٣٤٣(، والشهاب يف مسنده      ) ٣/٢٢٢كشف األستار   ( مسنده  ضعفوه ويف الثاين قال عنه واه ، والبزار يف          

رواه البزار  : ٩/١٦٨ ، قال اهليثمي يف جممع الزوائد        ١/١٣٩والصغري  ) ٥٥٣٢، ٥٥٠٢(واألوسط  ) ٢٦٣٧، ٢٦٣٦(يف الكبري   
  .  والطرباين يف الثالثة ويف إسناد البزار احلسن بن أيب جعفر اجلفري ، ويف إسناد الطرباين عبد اهللا بن داهر ومها متروكان 

   :ماحديث ابن عباس رضي اهللا عنه -٢
 ٤/٣٠٦احلليـة   ، وأبـو نعـيم يف       )٣/٢٢٢كشف االستار     (والبزار يف مسنده    ) ١٢٣٨٨، ٢٦٣٨(أخرجه الطرباين يف الكبري     

  .   احلسن بن أيب جعفر وهو متروكهرواه البزار والطرباين وفي: ٩/١٦٨، قال اهليثمي يف جممع الزوائد ) ١٣٤٢(والشهاب يف مسنده 
، قال اهليثمي يف جممع الزوائد      )٣/٢٢٢كشف االستار   ( أخرجه البزار يف مسنده     : حديث عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما          -٣

  . ه البزار وفيه ابن هليعة وهو لني روا : ٩/١٦٨
 ، قال اهليثمي يف جممع الزوائد ٢/٢٢والصغري ) ٥٨٦٦(أخرجه الطرباين يف األوسط : حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه        -٤

  .  رواه الطرباين يف الصغري واألوسط وفيه مجاعة مل أعرفهم ٩/١٦٨
  .١/١٣٧ الدواليب يف الكين حديث أيب الطفيل عامر بن واثلة رضي اهللا عنه أخرجه -٥
نظر زوائد تاريخ بغـداد علـى       او ،   ١٢/٩١ يف تاريخ بغداد     يأخرجه اخلطيب البغداد  : حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه         -٦

أن : حيـث قـال احملقـق        ،   ٢/٨١٧اسناده ضعيف جداً ، ويف خمتصر املستدرك        : حيث قال املؤلف     ٨/٣٤١الكتب الستة   
ـ واحلديث  .  الضعف ، فال تفيد طريق احلاكم        ةيف وأما طرقه األخرى فهي شديد     احلديث بإسناد احلاكم ضع    عفه الـشيخ   ض

  ) . ٥٢٥١(األلباين رمحه اهللا يف ضعيف اجلامع 
ـ : وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ، وتعقبه الذهيب فقال        ٣/١٤٩ احلديث أخرجه احلاكم يف املستدرك       )٢(  .عوبل موض
  ) .٥٨٠(ك خمتصر املستدر: א



٢٦٣   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

ويريد بالشيعة يف حجية إمجاع أهـل البيـت         . املفروض وجوده وهذا ليس بإمجاع      
  . من التحقيق)١(الزيدية ألم قائلون بذلك دون الرافضة كما مضى

  زيل وهو و قبيله أبعد     ـ إىل وحي وتن   )٣( حتتاج )٢( إرادة املصنف لذلك   :قلْت
 غريها ، والواقع يشهد ملا قلنا عند من         )٤(عن معرفة أهل البيت ومذاهبهم يف هذه ويف       

 ٥ )٥(هذه كتب أهل البيت وهذه كتب املخالفني هلم بل قد كررنا هنا           . له أدىن التفات    

غالب مذاهب املعتزلة   ويف العلم الشامخ أن اجلماعة املتسمني اليوم بالسنية ال يعرفون           
  .فضال عن أهل البيت ولقد كثر غلطهم يف نقلهم عن الفريقني 

 ومن أراد اهللا  فليعرف املذاهب من أهلها وال يقبل شهادة املختلفين فإا من              
 التحزبات ومـا    )٦(شهادة ذوي األهواء واإلحن املردودة شرعاً ، وال أعظم مما أثارته          

 ١٠  . على الناصح أكثر من هذا 

                                                           
  . كما مضى ساقطة من ع )١(
  .ذلك :  يف ص )٢(
  .حتتاج فيه :  يف ص )٣(
  .  ساقطة من ص )٤(
  .كررناها : ويف ع .  ساقطة من ص )٥(
  . ساقطة من ع .  املردودة شرعاً ، وال أعظم مما أثارته حن األهواء  واال:مجله  )٦(



٢٦٤   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ] اشتراط عدد التواتر في االجماع : مسألة [ 
١٠١-   لهلنا دليل الـسمع ،     . ال يشترط عدد التواتر عند األكثر        : قَو

فلو مل يبق إال واحد فقيل حجه ملضمون السمع وقيـل ال ملعـىن              

  ]٢/٣٦[        *.)١(اإلجتماع 

دم  أن هذا ليس بشرط ألن األحاديث إمنا دلت على ع          )٢(قد عرفت مما حررنا    ٥ 

االجتماع على الضاللة فال خيرج احلق عن أيديهم وذلـك يـصدق مـع بقائـه يف         
  )٣(.الواحد

  
  
  ١٠ 

                                                           
 . ثبت من املطبوعة وامل. ال نتفاء معىن االجتماع : يف مجيع النسخ  )١(

  ٢/٢٦١       ،      حتفــه ٢/٢٠٣   ،   رفــع  ١/٥٧٣ بيــــان  *
  .حررناه :  يف ص )٢(

  ٤/٥١٥البحر احمليط :  أنظر  (3)



٢٦٥   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

اشتراط  انقراض العصر في : مسألة [ 
  ]اإلجماع 

١٠٢- له٢/٣٨[       * .)١(فال مدخل لالحق : قَو[    

 ٥ بعض أهل اإلمجاع وال     )٢(]يكونون[ إن كان لالحقني مدخل فكيف       :يقال  

  .هل هذا إال حتكم .  يشترط يف األولني يشترط فيهم ما
 إذ اإلمجاع إمنا كـان لـبعض         وإن كان ال مدخل هلم فأعجب يف التحكم ،        

  . املفروض أنّ األول ملا يتم )٣(، ألنّاألمة

قد مت لكن انقراضه شرط فقط فهذه دعوى جمـردة مل يقـم              :وإنْ قلت    
اللهم إال أن   . دي إىل عدم اإلمجاع     مدعيها دليالً فقد تبين لك صحة قول من قال يؤ          ١٠ 

 من الفرضيات املستبعدة مع بقاء دعوى الـشرطية         )٤(] فيكون [يتفق عدم الالحق    
  .جمردة 

  
  
  ١٥ 

                                                           
  للتالحق      وأثبتنا ما يف املطبوعة :  يف ك وص )١(

  ٢/٢٦٨       ،      حتفــه ٢/٢٢١   ،   رفــع  ١/٥٨٢ بيــــان  *
  وهي ساقطة من ع . يكون  :  يف ك)٢(
  . فإن :  يف ص )٣(
   زيادة من ص و ع)٤(



٢٦٦   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ]اإلجماع ال يكون إال عن مستند : مسألة  [ 
١٠٣- له٢/٣٩[         *.ال إمجاع إال عن مستند  : قَو[  

 وتبخيتاً مـن دون     )١(مجاع جزافا معناه ال جيوز أن حيكم كل واحد من أهل اإل         
إنه معترض جبواز   : وهلذا قال السعد    . استناد إىل دليل أو أمارة وهذا صريح الشرح         

 ٥ اخلطأ قبل   )٢(] وجواز [وإذا وقع اإلمجاع كشف عن ذلك ،        . أن يوفقوا للصواب    

  . مستند ظين )٣(وقوع اإلمجاع ال مينع وإال لزم أن ال جيمعوا عن

املسألة الفرضية باطلة فإن معناها لو أمجعوا على معصية هـي            هذه   : أقول  
احلكم بغري دليل والتقول على اهللا بغري علم وال هدى وال كتاب منري هل يدل هـذا                 

ونظريه أن يقول رجل    . اإلمجاع الفعلي على أن مدلول قوهلم يف نفس األمر كما هو            
 ١٠ فيقولون نعم بال رويه هل حتـل        ألهل اإلمجاع يف امرأة جيهلوا هل حيل يل وطء هذه         

له تلك املرأة وحيكم بأا يف نفس األمر زوجة أو مملكة فهل التكلم بنحو هذا مما يعين                 
  .من يطلب ما يعنيه 

ة عند من   ي وأما االستناد إىل الظن فصحيح لكل فرد مث بعد اإلمجاع تصري قطع           
  .زعم قطعية اإلمجاع 

  ١٥ 

                                                           
  ٢/٢٧١       ،      حتفــه ٢/٢٢٣   ،   رفــع  ١/٥٨٦ بيــــان  *

  . ال جيوز كل واحد من أهل اإلمجاع أن حيكم جزافاً :  يف ع )١(
  .وجواز :  يف ك )٢(
  على :  يف ص )٣(



٢٦٧   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  ]إحداث قول ثالث : مسألة  [ 

١٠٤-لهإذا أمجع على قولني وأحدث قول ثالث منعه األكثر : قَو.*    
            ] ٢/٣٩[  

 ٥ فال دليل عليه ، واملانع مدع ، واملفصل أحدث قوالً ثالثاً  فادعى الفرق               )١(ايز مانع 

أردت أنّ أهل القولني نصوا على       )٣(إنْ  :  كل من الفريقني فنقول للمانع       )٢(املتضمن لتخطئة 
وإنْ أردت أنه لزم من قوهلم منع الثالـث فـالزم           .  فرض املسألة    )٤(ع الثالث فهو خالف   من

  )٥(.املذهب ليس مبذهب فكيف جيعلون ما ليس مبذهب إمجاعاً 

                                                           
  ٢/٢٧٣       ،      حتفــه ٢/٢٢٧   ،   رفــع  ١/٥٨٩ بيــــان  *

   أي مانع لإلمجاع  (1)
   ساقطة من ع (2)
  . إذا :  يف ص (3)
  .منع الثالث خبالف :  يف ص (4)

   : - ايـز واملانع – قال الزركشي بعد ذكره للقولني  (5)
  ]٤/٥٤٢البحر احمليط [ ثه ، وإال جاز  أن الثالث إن لزم منه رفع ما أمجعوا عليه مل جيز إحدا– وهو احلق عند املتأخرين –الثالث 

  : وقال الشيخ عبد الغين عبد اخلالق بعد ذكر هذا املذهب 
وروي هذا التفصيل عن الشافعي ، واختاره املتأخرون من أصحابه ورجحه مجاعة من األصوليني منهم ابن احلاجـب وهـو اختيـار           

  . اآلمدي والرازي 
  ٣٩٥: حجية اإلمجاع ص 



٢٦٨   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

إتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر : مسألة [ 
  ]األول 

١٠٥-   لهن الثاين على أحد قويل العصر األول بعد أ         اتفاق العصر  : قَو
قال األشعري ، وأمحد ، واألمـام ، والغـزايل          . استقر خالفهم   

واحلق أنه بعيد إال يف     . رمحهم اهللا ممتنع وقال بعض اوزين حجه      

   ]٢/٤١[                    * .القليل 

 الناس على تقليد املوتى بل قال ابن مـسعود          )١(] مجيع [قد علمت أنّ عمل     
تد مبن قد مات فإن احلـي ال يـؤمن عليـه             مقتدياً فليق  )٢(من كان ( رضى اهللا عنه    

 معىن االقتداء بالعامل أنه داللة على احلكم الذي         )٤( وقد حققنا يف مواضع أنّ     )٣()الفتنة
كلفنا به ، كالصالة اليت علمنا مجلتها وتعذر علينا تفصيلها إال من طريق ظين أنـزل                

 قد رجح ابن مسعود امليت      درجاته التقليد ، وهذا القدر ال يفترق فيه احلي وامليت بل          
وليت شعري أي فرق بني موت العامل وغيبته عنك حني  حتضرك الصالة يف كـون                . 

 على احلق فوصف احلياة ملغى وال فرق بني احلي وامليت ومـاذا تـرى              )٥(قوله أمارة 
  . حاله يف االعتداد به ؟ )٦(أختتلف.  لو جن مث أفـاق وتـكرر ذلـك مـثال 

 إذا حتقّق ذلك تفرع عليه امتناع اإلمجاع بعد موت بعض املختلفني ، أما إذا              
مل ميت بل رجع فالصواب أنه ال عربة بالقول املرجوع عنه وهي املسألة اآلتيـة وهلـا    

  .تفاريع رمبا تذكر يف آخر الكتاب فهو أخص بذلك 

                                                           
  ٢/٢٨٣       ،      حتفــه ٢/٢٣٩  ،   رفــع  ١/٥٩٩ بيــــان  *

  . زيادة من ص )١(
  . ساقطة من ع )٢(
. ة مل يسمع من ابن مسعود رضي اهللا عنـه           ـعبدة بن أيب لباب   ،   انقطاع ويف إسناده    ١٠/١١٦ أخرجه البيهقي يف السنن الكربى       )٣(

  . وهذا من روايته عن األوزاعي .  هو يف األوزاعي ضعيف ، وأضعف ما: قال ابن القطان ، وحممد بن كثري املصيصي ضعيف 
 عن قتادة عن ابن مسعود وفيه انقطاع فقتادة مل يـسمع            ١/٦٧ ، ورزين كما يف مشكاة املصابيح        ١/٢١٤والبغوي يف شرح السنة     

  . من ابن مسعود 
  .  ساقطة من ص )٤(
  .كونه أمارة :  يف ص )٥(
  .اتتخلف :  يف ع )٦(



٢٦٩   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  

ق بني ميت له     أما ما رأيناه يف تضاعيف كالم مجاعة من الفقهاء من الفر           :نعم  
 ، فيعتـدون    )٢( مثال أو داود   )١(اتباع مقلدون وميت ليس كذلك كالشافعي والليث      

خبالف الشافعي دون داود ويقولون قد انقرض خالفه فال يعتد بـه ، أي ال عامـل                 
بقوله تقليداً ، فال أدري ما ذاك ، وكأنه من ختمينات املفرعني الـصرف دون أهـل                 

 إىل ما طرق خلـدهم قبـل        )٥( االستدالل استناداً  )٤(أهل)٣(االستدالل ، مث ذكر أن      
   .)٦(معرفة االستدالل وصار مسلّما فلم ينظروا فيه بعد

  . ناظراً لنفسه إال وقد دخل عليه ذلك )٧( ونظائر ذلك كثرية جداً قلّ ما جتد

١٠٦- لهظاهر الدخول لتحقق قوله خبالف من مل يأتواملاضي  : قَو.* 
                      ]٢/٤١[  

أال تراك تقول قالت األمة أو مل تقل األمة فيصدق على من قد حتقق له الوجود                
 وال دليل على اعتبار وصف احلياة كما مر .  

                                                           
  ٢/٢٨٩       ،      حتفــه ٢/٢٥٣ ،   رفــع    ١/٦٠٧ بيــــان  *

هـ مسع عطاء بن أيب رباح ونافعاً وابن شهاب         ٩٤ ولد سنة    ة أبو احلارث الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي عامل الديار املصري            )١(
 أوامره ويرجعون إىل    تمن حت كان فقيه مصر وحمدثها ورئيسها حبيث أن متويل مصر وقاضيها وناظرها            ،  الزهري وغريهم من التابعني     

الليث أفقه من مالـك إال أن أصـحابه مل          : رأيه ومشورته ، وكان ثقه كثري احلديث سرياً من الرجال سخياً له ضيافة قال الشافعي                
      .  هـ ١٧٥تويف سنة . يقوموا به 

    ٨/١٣٦السري ،         ١٣/٣تاريخ بغداد     ،   ٥١٧ / ٧الطبقات البن سعد :
هـ ، مسع من سليمان بن حرب ومسدد        ٢٠٢ أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي األصبهاين إمام أهل الظاهر ولد سنة                )٢(

إنـه  :  ثور وكان زاهداً ورعاً متقلالً ، ويف كتبه حديث كثري لكن الرواية عنه عزيزة جداً ، قيل يبأورهد واسحاق بن راهويه سبن م 
ا وئة صاحب طيلسان أخضر ، قيل عنه أنه كان يقول القرآن حمدث فقام عليه خلق من أئمة احلديث وأنكر                  كان حيضر جملسه أربعما   

  . وكان يف أول أمره من املتعصبني للشافعي وصنف كتابني يف فضائله والثناء عليه ، مث استقل مبذهبه باألخذ بالظاهر . قوله وبدعوه 

       ٢/٢٨٤الطبقات          ،     ١٣/٩٧السري           ،        ٢/٢٥٥وفيات األعيان  :
  .و ع  ساقطة من ص )٣(
  .هل :  يف ص )٤(
   ساقطة من ص )٥(
   ساقطة من ع )٦(
  .فلم جتده :  يف ص )٧(
  



٢٧٠   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  
  

  ]امتناع ارتداد آل األمة : مسألة [  
١٠٧- له٢/٤٣[   *.مسعاً  األمة)١(] كل [املختار امتناع ارتداد  : قَو[   

لسمعي مينع اجتماع الوصفني ، وهو وصف كـوم         زبدة املسألة أن الدليل ا    
 جيتمع الوصفان يف وقت واحد لكنـه        )٢(أمة ، ووصف إجتماعهم على الضاللة فال      

يتصور ارتدادهم بدون ذلك بأن يرتدوا يف وقت واحد فيكونون يف الوقـت األول              

 اتمعني علـى مباشـرة    ويف الوقت الثاين أمة حممد         املسلمني أمة حممد          
 )٣(األمر الذي حيكم على من اتصف به بالكفر ، ويف الوقت الثالث املرتدين الـذين              

 وثبت هلم وصف االتـصاف بالـضاللة        انتفى عنهم وصف كوم أمة حممد             
لكن ال يصدق ذلك على مـا       .  إىل ما دققناه يف اسم الفاعل        )٤(وهلذا انظر . والكفر  
 إذ قد مات بعضهم فال      )٦(األمة على ضاللة   من االعتداد بامليت فلم جتتمع       )٥(احترزنا

  .مينع السمعي من ارتداد الباقني 
 يتحد اآلخـر مـثال و       )٧( أما لو ارتدوا متفرقني مل يلزم ما ذكر مطلقاً حيث         

ينبغي أن يعترب يف هذه املسألة كل مسلم إذ ال يشترط يف اإلسالم معرفـة الكتـاب                 
د أمننا اهللا وله احلمد مـن ذلـك بقولـه              والسنة وال العدالة وهذه من فرضيام وق      

 ) وغري ذلك )٩() ظاهرين على احلق )٨( من أميتال تزال طائفة .  

                                                           
  . زيادة من املطبوعة )١(

  ٢/٢٩٢       ،      حتفــه ٢/٢٥٧   ،   رفــع  ١/٦١١ بيــــان  *
  .فقد :  يف ع )٢(
  .الذي  :  يف ص)٣(
  .نظر :  يف ص وع )٤(
  . ترناخا:  يف ص و ع )٥(
  .الضاللة :  يف ص )٦(
  .حىت :  يف ص )٧(
   من أميت ساقطة من ع )٨(
ومسلم يف  ) ٧٣١١" (… ال تزال طائفة من أميت ظاهرين       "   أخرجه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النيب            )٩(

  ) . ١٩٢٠.. " (تزال طائفة من أميت ظاهرين ال  " اإلمارة ، باب قوله 



٢٧١   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  . فنحو هذه املسألة من مطالب من شغله ما ال يعنيه عما يعنيه 

  ]م اإلجماع ــــــار حكــــــإنك: مسألة [  
  

١٠٨-    لهتار أن حنو العبادات     إنكار حكم اإلمجاع القطعي ثالثها املخ      :  قَو

   ]٢/٤٤   [              *.اخلمس يكفر 

حقق الشارح وشارحه أنّ إنكار حنو العبادات اخلمس متفق عليه أنه يكفر أما             
  .اخلالف يف غريه فعلى مذهبني 

فيها نظر آخر سبق لنا نظريه على وقوع االمجاع وذلك أن يقال إمنا             :  وأقول  
 لكونه منكراً الضروري من الدين فإن ذلـك         )١(استنادنا يف تكفري منكر حنو اخلمس     

  مستقل ذا احلكم وإن مل خيطر ببالنا هل أمجع عليه أم ال ؟
 .  ولو مل يعلم من ضرورة الدين ملنعنا كفره 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ٢/٢٩٦       ،      حتفــه ٢/٢٦٦   ،   رفــع  ١/٦١٧ بيــــان  *

  اخلمسة :  يف ص )١(



٢٧٢   )) اإلمجاع ((األدلة الشرعية                                                  الب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الط

  
  
حكم التمسك باإلجماع فيما ال تتوقف صحته : مسألة [  

  ]عليه 
١٠٩- لهية قوالن:  قَو٢/٤٤   [   *. ولعبد اجلبار يف الدنيو[   

 )١(]ا مـن    يعقبه[ الدنيوية البحت ال يقال فيها هدى وال ضاللة أي مبعىن ما            
إمجـاعهم علـى    [الثواب والعقاب فال نسلم مشول الدليل السمعي هلما أال ترى أنّ            

 املاء البـارد ال     )٤(] شرب [ على   )٣( واجتماعهم )٢(]اهلدى مدح وعلى الضاللة ذم      
 املـصلحة الدنيويـة   )٧( لـو رعـوا  )٦( وكذلك )٥(] ضده   وال [يستحقون به مدحاً    

جتمعوا على البيع خبسر أو بال ربح مل ميدحوا         فافاجتمعوا على البيع بربح أو أمهلوها       
والذين إذا أصام البغي هم       يذموا وقد زعم الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل        )٨(وال

نفس فإنه إمنا ميدح على ما      يمدح وهو من هذا ال    فخذ حقه حمق    أن   إ )٩(  ينتصرون
  )١٠ (.ألحد طرفيه مزية ال على مستوي الطرفني 

  . وقد بيناه يف اإلحتاف لطلبة الكشاف 
 

                                                           
  ٢/٢٩٨       ،      حتفــه ٢/٢٧٧   ،   رفــع  ١/٦١٨ بيــــان  *

  .  يف ص و ع يعقبهمايعقبهم ،  و: يف ك  )١(
  .  زيادة من ص و ع )٢(
  . ع اجتماعهما  يف)٣(
  . زيادة من ص و ع )٤(
  .وال ضد على ضده :  يف ك و ص )٥(
  . يف ص وكذا )٦(
   يف ص راعوا )٧(
  . يف ص ومل )٨(
  ٣/٤٠٧نظر الكشاف او .٣٩:  سورة الشورى آية )٩(
  ٢/٣٥نظر تفصيل قول القاضي عبد اجلبار يف املعتمد او )١٠(



٢٧٣     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته



  

  

  

  

  

  

  

  

مباحث يشترك فيها 
الكتاب والسنة 

  واإلجماع 



٢٧٤     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  ]ويشترك الكتاب والُسّنة واإلجماع في السند والمتن [ 
هل العلم الحاصل عن التواتر ضروري أم : مسألة [ 

  ]نظري ؟ 
١١٠- ٢/٥٣ [    *.أنه مفتقر إىل سبق علم ذلك ال : قَوله[  

 ٥   أنّ العلم بالصدق ضروري حيصل بالعـادة ال        : حاصله  : قال الشارح   

  .الترتيب  فاستغىن عن )١(] باملقدمتني [
 باستناد اخلرب إىل احلس وكون      )٢(يف الكالم نوع إلباس فإنّ سبق العلم      :  أقول  

عدد املخربين ال يتواطأ مثلهم على الكذب ال بد منه وإال فال يشترط ذلـك وهـو                 
مشترط اتفاقاً وكون العلم عادياً ال ينايف ذلك بل ال نسلم العادة إال مع تقدم الشرط                

١٠  . ال عادياً )٣(ا فطرياوإال لكان ابتدائي 

  . غايته أنه ال يلزم العلم بالعلم احلاصل كما يف علمك بعلمك   بوجودك 
        ا من خاصاالستدالل وبيان   ةي وأما صورة ترتيب املقدمات فليست بشرط أل
  .التالزم الثابت يف نفس األمر ، وأما هذا فال تالزم يف نفس األمر 

  . ألة عائد إىل اللفظ والتسمية فقط  والظاهر أنّ اخلالف يف هذه املس

                                                           
   ٢/٣٢١    ،  حتفه  ٢/٣٠٠    ،     رفــع    ١/٦٤٦ بيـــان *

  .باملقدمة :  يف ك )١(
  . ساقطة من ع )٢(
  . أي ضرورياً )٣(



٢٧٥     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١١١- لهمعارض  قالو لو كان ضرورياً لعلم أنه ضروري ضرورة ، قلنا           : قَو

  ]٢/٥٣[ *.لشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته، وال يلزم من امبثله 

 بال اكتساب هكذا )١(أي لو مل يكن ضرورياً ملا علم ضرورة وقد وجدنا العلم به
  .)٢(مه ال ما يف العضد ينبغي أنْ يشرح كال

 ٥ والتحقيق يف املسألة أن الضروري ينقسم إىل ما ال حيصل عن سبب وهو 

  .  وإىل خالفه ، والتواتري من اآلخر ، فيسوغ اخلالف فيه )٣(الفطري
  

  

                                                           
  ٢/٣٢١    ،   حتفه ٢/٣٠٠ع        ،     رفــ١/٦٤٧بيـــان  *

  . ا :  يف ص (1)
  .املعارضة واحلل : واجلواب :  قال العضد (2)

   .أما املعارضة فبمثله وهو أنه لو كان نظرياً لعلم كونه نظرياً بالضرورة كغريه من النظرياًت 
م ضرورة الشعور بصفته من كونـه ضـرورياً أو          وأما احلل فإن كون العلم ضرورياً ونظرياً صفتان للعلم وال يلزم من الشعور بالعل             

  .نظرياً
  . أي االضطراري (3)



٢٧٦     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  ]شروط التواتر : مسألة [ 

١١٢- له٢/٥٤[  *والصحيح خيتلف وضابطه ما حصل العلم عنده : قَو[  

 ال خيتلف ، وقد قال بذلك املصنف فيما يأيت أنّ كل عدد أفاد  العادي:يقال 
  .خربهم علما وجب اطراده 

 ٥ أن اهللا تعاىل أجرى العادة خبلق العلم عند خرب خمصوص  :وحاصله 

  .فتجويزنا ختلفه واختالفه مناقض ملعىن العادي 

فأجنيب عن . اخل … باختالف قرائن التعريف :  وأما قوله 
 كذلك ما حصل عنده )٢( بالقرائن مع أنا نطرد)١(ي من خواص احملتفاملتواتر بل ه

 املقتضى إال )٣(]العلم فالبد أن حيصل عند مثله فإن املقتضى البد أن حيصل عنده [
 ١٠  . املقتضي )٤(ملانع وإال نقض قولنا أنه بتمام

 وقد خلط املصنف والشارح يف كثري من كالمهما أحد األمرين باآلخر أعين 
بالقرائنخواص احملتف فتأمل ذلك )٥( املتواتر وخواص  .  

  

  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٢/٣٢٥    ،    حتفه   ٢/٣٠٣    ،     رفــع    ١/٦٤٩بيـــان  *

  .املختلف :  يف ع )١(
  .نطرده :  يف ص و ع )٢(
  . زيادة من ص و ع )٣(
  .متام :  يف ص و ع )٤(
  . املختلف :  يف ع )٥(



٢٧٧     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١١٣- له٢/٥٥[      * .والشيعة املعصوم دفعاً للكذب : قَو[  

 فهو أهون   إىل اإلمجاع)٢( النقل أنه انتقال ذهين من هناك)١(أحسن حممل هلذا   
افقة أال ترى أنّ حاصله مو، من احلمل على الكذب ألنّ هذا ال تقوله الشيعة 

  .  ألنه نفى للعلم التواتري كما أن قوهلم يف اإلمجاع نفي لإلمجاع)٣(السمنية
 ٥  . وهل حيضر املعصوم كل خمرب ؟ 

 اليهود والنصارى فضال عن  )٤( لعمري لقد هتك نفسه من نسب هذا لعقالء
  . فيمن قاله يف غري هذا املوضع )٥(]النقل [ وكيف ال يقدح هذا . املسلمني 

أنّ القائل ذا الشرط ابن : رح التهذيب من أصول اإلمامية  وذكر يف ش
وابن الراوندي زنديق يتكلم ،  كافر )٧( ومل يذكر غريه من مسلم وال)٦(الراوندي

وكأنَّ ابن احلاجب رأى القول وعزب عنه القائل فصرفه يف . للتلبيس ال للشبهة  ١٠ 

 وال ينكره معتزيل إمنا ينكره )٨(الشيعة وهلا نظائر كقوهلم املعتزلة تنكر عذاب القرب

                                                           
  ٢/٣٢٥حتفه     ،   ٢/٣٠٥،     رفــع        ١/٦٥٢ بيـــان *

  . ذا :  يف ص )١(
  . هنا :  يف ص و ع )٢(

يقولـون  " سومنات  " م كانوا يعبدونه امسه     صنإىل  تنسب  بضم السني وفتح امليم فرقة من أهل اهلند من عبدة األوثان            : ة  ي السمن (3)
  . ، وينكرون النبوة  احلس ىطريق للعلم سوال تناسخ األرواح ، وقدم العامل وأنه ب

  . ٢/٤٢٢ ، كشاف اصطالحات الفنون ٢٧٠:الفرق بني الفرق ص 
  .إىل العقالء :  يف ص و ع (4)
  . زيادة من ص (5)
ابن " : بن حجر   ا أبو احلسني أمحد بن حيىي بن اسحاق الراوندي أو ابن الراوندي ، فيلسوف جاهر باالحلاد والزندقة قال احلافظ                    (6)

فـضيحة  " ألف كتباً يرد فيها على املعتزلة مثل        " ق الشهري كان أوالً من متكلمي املعتزلة مث تزندق واشتهر باالحلاد            الراوندي الزندي 
وقد طلبه السلطان فهرب وجلأ إىل ابن       " االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد       "  بكتابه   عتزيلبن اخلياط امل  اوقد رد عليه    " املعتزلة  

  هـ ٢٩٨مات سنة "  للقرآن مغالدا" ه كتابه الوي اليهودي وصنف ل

  ٩٢طبقات املعتزلة ،     ١/٣٢٣ ، لسان امليزان ١/٩٤وفيات األعيان :
  . أو :  يف ص (7)
ال شيء حيكى عن ضرار بن عمـرو ،         إله ذلك أنه ال خالف فيه بني األمة ،          مجو: فصل يف عذاب القرب     : قال القاضي عبد اجلبار      (8)

إن املعتزلة ينكرون عذاب القـرب وال       : صحاب املعتزلة ، مث التحق باربه ، وهلذا ترى ابن الراوندي يشنع علينا ويقول               وكان من أ  
   اآليـة   ...  مما خطيئام أغرقـوا فـأدخلوا نـاراً فلـم جيـدوا              : أما ثبوته فالذي يدل عليه قوله تعاىل        : مث قال   . يقرون به   

 النار : ويدل عليه أيضاً قوله تعاىل . ء للتعقيب من غري مهله ، وإدخال النار ال وجه له إال التعذيب            فالفا ] ٢٥: سورة نوح آية    [ 
ومما يدل على ذلك مـا      ... ووجه داللته على عذاب القرب ظاهر        ] ٤٦:سورة غافر آية     [اآلية  ... يعرضون عليها غدواً وعشياً     

  .٧٣٠:  ص سهصول اخلماألشرح " . احلديث ... إما ليعذبان وما يعذبان من كبري : "  مر بقربين  فقال -  -روى أن النيب 



٢٧٨     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

 وهو يوافق األشاعرة يف اجلرب والرؤية حباسة سادسة وكذلك نسبتهم إليهم )١(ضرار
 بعض الكفار الذين )٣(]مسلم إمنا ينكره  [ ينكره )٢(إنكار وجود اجلن وال يصح أن

  . األنبياء عليهم الصالة والسالم )٤(] بدين [ال يدينون 

                                                           
ميكن أن يكون مجيـع     :  أبو عمرو ضرار بن عمرو الغطفاين قاضي من كبار املعتزلة وشيخ الضرارية منهم ، له مقاالت خبيثة قال                    (1)

خالفهم فكان يطمع برئاسة املعتزلة يف بلده فلم يدركها         . لك على كل فرد منهم يف نفسه        من يظهر اإلسالم كفاراً يف الباطن جلواز ذ       
فكفروه وطردوه ، وقد خالف املعتزلة يف خلق األفعال ويف القدرة ويف عذاب القرب وغريها ، ذكر له ابن الندمي أكثر من ثالثني كتاباً                        

  . هـ ١٩٠تويف سنة . يف الرد على املعتزلة واخلوارج والروافض 

   ٣/٢٠٣لسان امليزان      ١٠/٥٤٤السري     ٢٩٩: الفهرست ص :
  . ساقطة من ص )٢(
  .  زيادة من ص و ع )٣(
  .  زيادة من ص و ع )٤(



٢٧٩     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  ]ر من جهة المعنى تواالخبر المت: مسألة [ 
١١٤-    لهواعلم أنّ الواقعة الواحدة ال تتضمن الـسخاوة وال          :يف الشرح     قَو 

الشجاعة بل القدر املشترك احلاصل من اجلزئيات ذلك وهو متـواتر ال            

   ]٢/٥٥[        .ألن أحدها صدق قطعاً بل بالعادة 

 ٥  منها بانفرادهـا     )١(]ر  تبالتوا [ فسر السعد التضمن مبعىن أنه ال حيصل العلم       

  . وإمنا تسمع الوقائع فيحصل منها قدر مشترك وهو املعلوم املتواتر )٢(يعين
  . فإنْ أراد الشارح هذا فهو من توضيح الواضح 

 إىل  )٣( ال تدل أي ال ينتقل الذهن من الواقعـة الفـردة           وإنْ أراد بال تتضمن    
 وظاهر عبارة   )٤(عنه حينئذ السخاء وإىل الشجاعة فممنوع إذ تصري أجنبية عن املخرب          

 ١٠ يعين يف نفس األمر علـى        قطعا )٥(ال أن أحدها صادق   : الشارح هذا بدليل قوله بعد      

 كلها وقد   )٧( يف كوا أجنبية ولكن كيف يكذب      )٦(ما هو ظاهر عبارته وهذا واضح     
  . يتضمن الشجاعة )٨(]امل[ أفاد العلم بالقدر املشترك موافقها 

 املشترك هو وقوع االعطاء يف اجلملة قطعـا         )٩(]القدر  [ أن   :واحلاصل   
وال  [ سجية السخاء    )١١(] عن [ كذلك ال يكون إال      )١٠(وهذه صغرى وكل إعطاء   

 ١٥ ألن اموع ال حيتمل     )١٢(]يضر احتمال كل واقعة على انفرادها فرضاً غري السخاء          

                                                           
  . زيادة يقتضيها السياق )١(
   ساقطة من ص )٢(
  . املفردة :  يف ص )٣(
   ساقطة من ص )٤(
  . بل بالعادة ال ألن أحدها صدق قطعاً ، :  يف املطبوعة )٥(
  . أوضح :  يف ص و ع )٦(
  . تكذب :  يف ص و ع )٧(
   . مل : ك يف )٨(
   زيادة من ص و ع )٩(
  عطـاء : يف ص  )١٠(
   زيادة من ص )١١(
   زيادة من ص و ع )١٢(



٢٨٠     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

ى عـدم    عدم صدقها عل   )١(] السعد [ومحل  . ذلك بالضرورة إذ ذلك فرض املسألة       
  .إفادا العلم وهو توضيح الواضح أيضا 

العلم :  بل بالعادة يدل على أنّ مراده ما ذكرنا كأنه قال            :وقول الشارح   
أنّ الدالّ على صـدق الـنيب         : وهو نظري ما قالوه     . مستند إىل العادة ال إىل األخبار       

 وكذلك كالمهم يف ك.  هو العادة وال مالزمة بني املعجزة والصدق ٥  .ل عادي 

  . مالزمة ذاتية فصحيح وال ضري فيه )٢( إنْ أردمت أنه: وحنن نقول 
 وإنْ أردمت أنه مل خيلق لنا علماً بأنّ الشمس مثالً تطلع غداً ما مل يكن أمـر مل                  

 العادي بل نقول بني الوقت املخصوص وطلـوع         )٣(يكن يف املاضي فهذا الغاء لالزم     
أي ال بد أن    . إلحراق تالزم حبكم املختار تعاىل      الشمس وبني لصوق النار والقطن وا     

 ١٠ قبل ، دلنا على ذلك حصول العلـم  )٥( األمر ما مل يكن أمر مل يكن  )٤(يقع يف مستقبل  

 ، ونظري ما ظهر من قـول        )٦(] ذكر [ألنه يتعلق بالشيء على حقيقته ، وقد مر هلذا          
 أحـد   )٧( اإلسالم ال يعلم : أنه ال جيب صدق بعض اجلملة قول من قال          :  الشارح  

   .)٨(لتجويز عدمه يف كل فرد فرد

 عندنا علم بالصدق يف اجلملة وال يصدق ذلك إال بـصدقه يف             : فنقول له   
البعض ألن اجلملة من حيث هي ال تتصف مبا ال يتصف به األفراد كلها أو بعضها ،                  ١٥ 

  .لك فلو مل تكن النار حمرقة يف اخلارج ملا صح وصف مطلق النار باإلحراق وحنو ذ

  
  
  

                                                           
   زيادة من ص وع )١(
  . ساقطة من ع )٢(
  . املالزم :  يف ص )٣(
  . ل باملستق:  يف ص )٤(
  . ص وع ساقطة من.  مل يكن )٥(
  .ذلك :  يف ك )٦(

  .إسالم :  يف ص (7)
  . ساقطة من ص (8)



٢٨١     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  ]؟ خبر  الواحد العدل هل يفيد العلم  : مسألة [ 
قد حيصل العلم خبرب الواحد العدل بالقرائن لغري التعريف وقيل          :  قوله   -١١٥

  ]٢/٥٥       [       .* )١(وقال أمحد ويطرد ةوبغري قرين

  .حيتمل أنه أراد بالعلم الراجح وإال فال يعقل     

 ٥  ]٢/٥٥[            **.فيطرد كان عادياً للو حصل بغري قرينة : قوله   -١١٦

 يف العادي وليس    )٢(كأنه استقرأ األسباب اليت حيصل معها العلم فاحنصر عنده            
ذلك بقاطع ، وكما أن التجريبات الناقصة حيصل عندها الظن ال ميتنع حصول العلم              

ـ        )٣(يف بعض األحوال لكنه إن كان بضم قرائن         ان  كان من احملفوف بالقرائن ، وإن ك
 ال له ، ومرجع الكـالم إىل منـع          )٥( فليست بناقصة ، وهذا لغري أمحد      )٤(] بدوا [

 ١٠  .الالزم وما ذكر سند 

                                                           
  . أي كلما حصل خرب الواحد حصل العلم  (1)

  ٢/٣٣١    ،   حتفه ٢/٣١٠    ،     رفــع    ١/٦٥٦ بيـــان *
  ٢/٣٣١    ،  حتفه  ٢/٣١١    ،     رفــع    ١/٦٥٧ بيـــان **

  .فاحنصر منه عنده :  يف ك (2)
  .القرائن :  يف ص (3)
  . به وا :  يف ك (4)
اختلفت الرواية عن إمامنا رمحه اهللا يف حصول العلم خبرب الواحد فروي أنه ال حيصل به ، وهـو قـول                     :  قال ابن قدامه رمحه اهللا       (5)

 ورود خـربين    األكثرين واملتأخرين من أصحابنا ألنا نعلم ضرورة أنا ال نصدق كل خرب نسمعه ، ولو كان مفيداً للعلم ملـا صـح                     
وهذا حيتمل أنه يكـون يف      . يقطع على العلم ا     : وروي عن أمحد أنه قال يف أخبار الرؤية         .. متعارضني الستحالة اجتماع الضدين     

أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته األمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون إذن من املتـواتر ، إذ لـيس                        
  هروض.  عدد حمصور ، وحيتمل أن يكون خرب الواحد عنده مفيداً للعلم وهو قول مجاعة من أصحاب احلديث وأهل الظاهر                     للمتواتر
  .  ٩٩: صالناظر 

 بالقبول يوجب العلم عند مجهور العلماء من أصحاب أيب حنيفة ومالك            ىوخرب الواحد املتلق  :  رمحه اهللا    وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
قال القاضي يف مقدمة    :  حيث قال    ٤٩٦-١/٤٩٠وأطال البحث يف املسودة      . ١/٤٨٧،٤٨٨الفتاوى الكربى   . د  والشافعي وأمح 

إذا صح سنده ومل ختتلف الرواية فيه وتلقته األمة بالقبول ، وأصحابنا يطلقون القـول فيـه وأنـه    خرب الواحد يوجب العلم  : ارد  
  . ١/٤٩٥املسودة . يت ال غري كعلى ما حوإن مل تتلقه بالقبول ، واملذهب يوجب العلم 

 ٤/١٨٠٨ ، التحـبري     ٢/٤٧٨ ، األصول البن مفلـح       ٤/٤٠٣ ، الواضح البن عقيل      ٣/٧٨ ، التمهيد    ٣/٨٩٨ هالعد: نظر  او
  . ٢٧٦: أصول اإلمام أمحد ص 



٢٨٢     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

وأما الدليالن اآلخران فجواما املنع أيضاً لالزم يف األول ، وااللتزام لـه يف                    
 ألن  لكن يف األول  . أدلتهم تأباه   : الثاين ، وهو عني جواب املصنف فيهما عند قوهلم          

  .التناقض يف نفسه حمال ، فيستحيل العلم به ، ألن العلم تابع للواقع واحملال ال يقع 
من اإلحالة على العادة فليس بصحيح لكن جرت له         : وأما ما ذكره الشارح      

مبثله العادة ، وكالمه حيتمل أنه أراد ال يتفق خرب بالنقيض ، وعليه محله السعد ومنعه                 ٥ 

 اهللا تعاىل العلم بوقوع النقيضني عـادة وال         )١(راده ال خيلق  وهو ظاهر، وحيتمل أن م    
  . له كما حققناه لكنا جوزنا محل كالمه عليه لعادته مع العادة )٢(معىن

                                                           
  .ال خيلو :  يف ع )١(
  .منعاً :  يف ع )٢(



٢٨٣     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

   ]٢/٥٥  [  *.اآلية )١( …  وال تقف قال اهللا تعاىل : قالوا :  قوله – ١١٧

  .هذا عام خمصوص مبا ال حيصى من األدلة املوجبة للعمل بالظن   

 فليس بصحيح ألنّ االمجاع إمنا دلّ على جواز العمـل  املتبع االمجاع : وأما قوله   
  : بصورة خرب الواحد وقد وافق اخلصم عليه مث افترقنا 

 ٥   آية .…وال تقف   يلزم من هذا ختصيص :فقلنا 

 خبرب  )٢(بل أمجع بني اآلية واالمجاع باقتحام دعوى حصول العلم        : وقال اخلصم   
  . الواحد 

ن أراد املصنف املآل اإلمجاع لزم أن يقول يف كل حكم املتبع فيه دليـل العقـل                 فإ
 ظين جيب العمل    )٤(هو:  انتهت إليه األدلة الشرعية حيث قلنا        )٣(] الذي [القطعي  

 ١٠ لداللة صدق  املخرب ، لداللـة        )٥()… ال جتتمع أميت    ( به لداللة االمجاع ، لداللة      

 بقبحه وغنـاه    )٦(على أنه ال يصدق الكاذب لعلمه     تصديق مصدقه باملعجزة املترتبة     
 ألنّ الفاعل ال يفعل إال حلامل بدليل الوجدان وهو          )٧(] يفعله [عنه فال حامل له فال      

  .ضروري إذ هو علم ابتدائي 
  
  ١٥ 

                                                           
   . ٣٦:  سورة اإلسراء آية )١(

  ٢/٣٣٢    ،   حتفه  ٢/٣١٣    رفــع        ، ١/٦٥٩ بيـــان *
  . ساقطة من ع )٢(
  .اليت :  يف ك )٣(
  . هي :  يف ص )٤(
  ٢٧٠: سبق خترجيه ص  )٥(
  . لعمله :  يف ع )٦(
  .يفعل :  يف ك )٧(



٢٨٤     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  
  ] ولم ينكره إذا أخبر واحد بحضرته : مسألة [ 

و كان قد بينـه ، أو       أنه  حيتمل أنه ما مسعه ، أو ما فهمه ، أ           :لنا:  قوله   – ١١٨

  ]٢/٥٧[          *.رأى تأخريه ، أو ما علمه ، أو صغريه 

 ٥  .إمنا تعقل املسألة إذا فرضت مع العلم بعدم ما ذكر 

فغلط ألن التبليغ ميتنع فيه جواز ذلك إمجاعاً ألن         . أو صغريه    :وأما قوله   

صدق  هـو     :  قوله )٢(زلةـتقرير له مبن  هذا حرام ،    : )١(قول القائل مثالً  سكوته عن   

  . ، فيكون كذباً حرام

  .وقد مضى للمصنف حكاية االمجاع على ذلك 
  ١٠ 

                                                           
  ٢/٣٣٦    ،   حتفه  ٢/٣١٥    ،     رفــع    ١/٦٦١بيـــان  *

   ساقطة من ع )١(
  .مبعىن :  يف ص )٢(



٢٨٥     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

إذا انفرد واحد في ما يتوفر الدواعي على نقله : مسألة [ 
[  

  

  ]٢/٥٧[        *.أو كان األمران شائعني :  قوله -١١٩

من أعجب ما هنا مثال األذان واالقامة يصاح ما يف كل يوم وليلـة مخـس                 ٥ 

  االقبال على ما مها نداء له ، وشرعية متابعـة املـؤذن ، وطـراوة                مرات يف أوقات  
اإلسالم ، وحمافظة السلف على دقائق اخلري، وإقباهلم على حفظ مـا محلـوه ليبلـغ                
الشاهد الغائب ، مث مل ينقل شيوع األمرين ، بل وال نقل شيوع اخلـالف فيهمـا يف                  

كما نقلت مسائل اخلالف ولكنه مل      الصحابة وال يف التابعني فيما علمنا ولو كان لنقل          
 ١٠ لقلنا كل سنة كما يف      )٢(] مجيعاً [ ا   )١(] عملنا [مث وجدنا أحاديث ثابتة لو      . ينقل  

 وحنو ذلك ، ولكن أكب الفقهاء على التـرجيح كـأم            )٤( وصالة اخلوف  )٣(التشهد
 ظـن أن    ذهبوا إىل أنه مل يشع األمران بل وال اخلالف يف الصحابة والتابعني علـم أو              

  . فتعني الترجيح )٥(الواقع أحدمها
وبعد ذلك فهي من عجائب الواقعات وكان من احلكمة يف ذلك أن يرينا اهللا                  

 ١٥  .عجزنا يف الواضحات 

  .والصورة خليقة بأن يقال فيها خرق عادة العادات   
  . من الغرائب )٦(فتأملها فهي

  
  

                                                           
  ٢/٣٣٨    ،   حتفه ٢/٣٢٢    ،     رفــع    ١/٦٦٤ بيـــان *

  . يف كل النسخ علمنا والصواب ما أثبتناه )١(
  . زيادة من ص و ع )٢(
  .١/٥٧٣ ، املغين ٣/٤٥٥ ، اموع ٤/٢٧٣، االستذكار ٢/٣٠٧ البناية )٣(
   . ٢/٢٦٨ ، املغين ٤/٤٠٦ ، اموع ٧/٥٧ ، االستذكار ٣/١٨٧ البناية )٤(
  .أحدها :  يف ع )٥(
  .فإا :  يف ص )٦(



٢٨٦     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  ]التعبد بخبر الواحد العدل : مسالة [ 
  ]٢/٥٨[ *. خالفاً للجبائي التعبد خبرب الواحد العدل جائز عقالً :  قوله -١٢٠

 ، فإن املشهور عنه يف كتب األصول وعلوم احلديث          )١(هذا النقل غري صحيح     
ويف كتب املعتزلة يف األصولني أنه ال يكتفي يف العمل خبرب الواحد الفرد بل ال بد من                  ٥ 

د االشتراك ألن الواحد يـراد بـه        وكان هذا الغلط جاء من مفاس     . اثنني كالشهادة   
  .ويريد األصوليون ما مل يبلغ التواتر . الفرد كما هو وضعه 

 املعتزلة وعن بعض اإلمامية كما يف مقدمة        )٢(نعم نقل ذلك عن بعض بغدادية       
 القول بعدم الوقـوع     )٣(البحر ، والذي يف التهذيب وشرحه من كتب اإلمامية عزو         

 ١٠ عقالً ومل حيك املنع عقالً عـن        ه أنه جيوز   ]على[ فدل   وحده   )٤(إىل السيد املرتضى  

  .أحد منهم 
الوقوع جلميع الرافـضة يف املـسألة        [وقد علم من هذا بطالن تعميم إنكار          
  .)٥(]اآلتية 

                                                           
  ٢/٣٤٥    ،   حتفه  ٢/٣٣٠    ،     رفــع    ١/٦٦٨ بيـــان *

ولكن .  احلسني البصري فضالً عن غريهم       ىببل النقل عنه صحيح ذكره أصحابه من املعتزلة عنه كالقاضي عبد اجلبار وأ            :  قلت   )١(
إال فاجلبائي ال مينع التعبد خبرب اآلحاد مطلقـاً ،          . لفرق بني الواحد واآلحاد     منشأ اخلطأ يف النقل عنه هو ما ذكره املؤلف نفسه وهو ا           

إن التعبد ورد به ،     : ومنهم من قال    : قال القاضي عبد اجلبار يف خرب الواحد        . رب الواحد إذا مل ينضم إليه ما يؤيده         عبد خب جيوز الت أنه  
  . ١٧/٣٨٠غينامل. ريه جمرى الشهادات  وجي– اجلبائي –و مذهب أيب علي خبرب اإلثنني حكاه اجلاحظ وه: مث اختلفوا فمنهم من قال 
إذا روى   : - اجلبـائي    –ذهب جل القائلني بأخبار اآلحاد إىل قبول اخلرب وإن رواه واحد وقال أبو علي               : قال أبو احلسني البصري     

ط ، منها أن يعضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة           العدالن خرباً وجب العمل به وإن رواه واحد فقط مل جيز العمل به إال بأحد شرو               
  .  فهذا هو حقيقة قول أيب علي اجلبائي ٢/١٣٨د ماملعت. ، أو اجتهاد ، أو يكون منتشراً 

 من مسالك العقول ، فإا ال تفرق بني الواحد واإلثنني ، وإمكان اخلطـأ               ىوهذا الذي قاله غري متلق    :    وقد رد عليه اجلويين قائالً      
  .  إىل االثنني تطرقه إىل الواحد ، فيتعني عليه أن يسند مذهبه هذا إىل سبيل قطعي مسعي ، وهو ال جيده أبداً يتطرق

 ، خرب الواحد يف التشريع اإلسالمي       ٣٣٣: اآلراء األصولية للمعتزلة ص     : يفاء األدلة والرد عليها يف      استوانظر للتفصيل يف املسألة و    
  . ٢/٤١وحجيته 

  . غدادية الب:  يف ع )٢(
  .جيري :  يف ص (3)
  ، وكان إماماً يف علم الكالم واألدب والشعر      ني     أبو القاسم علي بن حسني بن موسى القرشي العلوي احلسيين كان نقيب الطالبي             (4)

فـه سـب    ويف توالي .. ي جلـد    مكان من األذكياء األولياء املتبحرين يف الكالم واالعتزال واألدب والشعر لكنه إما           : قال الذهيب   
اإلمامية كلهم على أن القرآن مبدل وفيه زيادة ونقص سوى املرتضى فإنه كفر من قال ذلك                : وقال ابن حزم    ،  أصحاب الرسول   

  . الشايف يف اإلمامة ، والذخرية يف األصول وكتاب يف إبطال القياس : ومصنفاته كثرية منها . هـ ٤٣٦تويف سنة .

   ١٧/٥٨٨السري         ٣/٣١٣ات الوفي   ١١/٤٠٢تاريخ بغداد :
  .  زيادة من ص و ع (5)



٢٨٧     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  ]٢/٥٨[          *.كالتعبد باملفىت والشهادة :  قوله -١٢١

ـ              صنف غـالط يف    أما الشهادة فما أراد اجلبائي إال مساواة اخلرب ا ولكن امل
  .مذهبه كما ذكرنا 

 فال يصح القياس عليه ألنه أمر ضروري للمقلد يقدر بقدر ضـرورته إذ              )١(وأما املفىت  
 ٥ سواه كما قد حققناه يف مواضع خبالف اتهـد          )٢(]إىل ما كلف به     [ مل تبق له طريق     

ـ         ـوالن. ع الدليل   باملختار فإنه إمنا يت    . ل أم ال ؟     زاع هنا يف خرب الفرد هل هـو دلي
  . فليتأمل

. ولذا ال ترى الكثري من األصوليني يدخلون مسألة املفىت والشهادة يف هذا البحـث                
  .إمنا ذلك من تكلفات البعض تنطعاً 

                                                           
  ٢/٣٤٥    ،   حتفه  ٢/٣٣١    ،     رفــع    ١/٦٦٩ بيـــان *

  . يعين بقول املفيت )١(
  . زيادة من ص )٢(



٢٨٨     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  ]ل بخبر الواحد ــــم العمــــحك:  ة ــــمسأل[ 
العدل خالفاً للقاساين وابن داود     جيب العمل خبرب الواحد     : قوله – ١٢٢

   ]٢/٥٨ [                  .*والرافضه 

   ثبت يف املسألة األوىل اجلواز فهل وقع ؟)١(يعين   
 ٥   يزعم املانع يف عمله بالشريعة ؟)٢(ال أدري ماذا

 )٤(] بالتكـاليف   [ ذلك ما يكفي يف القيام )٣(فإن زعم أنه يعمل باملتواتر وأنه جيد من   
  .فال يدعي هذا عاقل 

ر فهو اطراح الشريعة وليس ذلـك مـن         وإن كان يطرح ما مل يتفق له التوات          
وال ينبغي أن حيمل هذا النقل على ظاهره وحيتمل أن فيه           . أخالق محلة العلم واألتقياء     

 ١٠ من اصطالح   )٥(شيئاً مثل أن مينعوا خرب الفرد كما قال اجلبائي فيغلط عليهم لالنتقال           

 محل العقالء بل    إىل اصطالح كما مر آنفاً ، أو غري ذلك من احملامل اليت هي أهون من              
  .  على ما ذكر )٧( هو من أعالم الفقهاء كابن داود)٦(من

وشياعه لتقليد اآلخر األول ونظائره     ،   ملا ذكر    ل فالنقل علي  :وعلى اجلملة    
وهل أعجب من شيوع إنكار املعتزلة للجن ولعذاب القرب بـني ظهـراين             ،  ال حتصى   

س بنقل حبت بل كثرياً ما يـستنبط        وكذلك االستدالل للخصم لي   . فال تغتر   ؟  اربة   ١٥ 

   . أدلة خمرجة من أصوله فيقع الغلط لغلطه يف األصول )٨(] خلصمه [اخلصم 
  .وقد صرح الرازي يف اية العقول أنه يفعل ذلك 

                                                           
  ٢/٣٤٨   ،   حتفه ٢/٣٣٣    ،     رفــع    ١/٦٧١ بيـــان *

  . مبعىن :  يف ص )١(
  .ما :  يف ع )٢(
  .ب يف جي:  يف ص )٣(
  .بالتكليف :  يف ك )٤(
  .االنتقال :  يف ص )٥(
  . ساقطة من ص و ع )٦(
 تام  صر أبو بكر حممد بن داود بن علي بن خلف األصبهاين الظاهري العالمة البارع ذو الفنون أحد من يضرب املثل بذكائه ، له ب                       )٧(

بعد وفاة والده ، حفظ القرآن وله سبع سنني وذاكر الرجـال            باحلديث وبأقوال الصحابة وكان جيتهد وال يقلد أحداً ، تصدر للفتيا            
هــ  ٢٩٧تويف سنة  . ج  اشتهر مبناظرته البن سري   ،  باآلداب والشعر وله عشر سنني وكان يشاهد يف جملسه أربع مائة صاحب حمربه              

  . الفقه وله مؤلفات أمهها كتاب الزهرة الذي اشتهر به وكتاب الوصول إىل معرفة األصول وكتاب التقصي يف 

  ١٣/١٠٩السري     ،    ٤/٢٥٩وفيات األعيان     ،     ٥/٢٥٦تاريخ بغداد :
  .  زيادة من ص وع (8)



٢٨٩     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  واعلم أن نقل املذاهب يف هذه املسألة خمتـبط وأحـسن نقـل مـا يف منـهاج                  
  . نقول أصال وعزواً فحصلنا على مذاهب  وإنْ ترك عزو بعضها وقد تتبعنا ال)١(البيضاوي
 والرافضة وبغدادية املعتزلة ويف هـذا       )٢(املانعون للجواز عزى ذلك إىل القاشاين      : األول

  .العزو اإلشكال الذي قدمنا 
 ٥ دليل عقلي ، فعلى هذا يكـون اجلـواز مبعـىن عـدم              )٣( جيوز ومنع من وقوعه    :الثاين  

  . االستحالة واملنع ألمر خارجي 
  .  مل يتلخص عزومها )٤(منع الوقوع دليل شرعي وهذان: لث الثا

   . )٥(مل يرد به الشرع هذا قول املرتضى: الرابع 
   .)٦(دلّ على وقوعه الشرع فقط وهو قول اجلمهور: اخلامس 
 ١٠ وأيب  )٨( وابن سريج  )٧( دل على وقوعه العقل والسمع وهو قول أمحد والقفال         :السادس  

 أن غري أيب احلسني ممـن  )١٠( وقد أوهم املصنف ومن تبعه)٩(بصرياحلسني وأيب عبد اهللا ال 
                                                           

   . ٣/٩٧ ، اية السول ٢/٧٣٩ السراج الوهاج )١(
، ه مث انتقل إىل مذهب الـشافعي       أبو بكر حممد بن إسحاق القشاين أو القاساين بالسني املهمله أخذ العلم عن اإلمام داود الظاهري ونسب إلي                  )٢(

بطال القياس ، وكتاب إثبات القياس تويف بعد الثالمثائة من   إوقد خالف اإلمام داود يف مسائل كثرية ورد عليه فيها منها كتاب الرد على داود يف                 
  . اهلجرة 

   ٣/١١٤٧تبصري املنتبه    ٣٥٧الفهرست :
  .جوازه :  يف ص )٣(
  . ساقطة من ص . ي وهذان  دليل شرع: مجلة )٤(
  . وهو خمالف للنقل هنا ٤٨١ انظر منهاج العقول ص )٥(
  ٤/١٨٣٢التحبري  )٦(
كان أعلم أهل مـا     : الفقيه األصويل اللغوي احملدث املفسر قال احلاكم        .  أبو بكر حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي الشافعي القفال الكبري             )٧(

أفصح األصحاب قلماً ، وأثبتهم يف دقائق العلوم قدماً ، وأسرعهم بياناً : يف طلب احلديث وقال العبادي عنه وراء النهر باألصول وأكثرهم رحلة 
كان مييل إىل االعتزال يف أول حياته       . وراء ر سيحون    ما  وأرفعهم عماداً ، وعنه انتشر مذهب الشافعي يف         ،  وأعالهم إسناداً   ،  وأثبتهم جناناً   ،  

مث رجـع إىل    .  الواحد عقـالً     ربس عقالً ، والقول بوجوب العمل خب      اء تتفق مع مذاهبهم ، مثل القول بوجوب العمل بالقيا         العلمية ، ويقول بآر   
  . مذهب األشعري 

  . هـ ٣٦٥تويف سنة . كتاب يف أصول الفقه وشرح الرساله لإلمام الشافعي ودالئل النبوة : ومن مؤلفاته 

  ٣/٢٠٠ الطبقات ١٦/٢٨٣ السري ٤/٢٠٠وفيات األعيان  :
ويل القـضاء بـشرياز ،   ، قال الشيخ أبو إسحاق كان يقال له الباز األشهب    . أبو العباس أمحد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي الشافعي            )٨(

.  صاحب سنة واتبـاع      كان: قال الذهيب   . وكان يفضل على مجيع أصحاب الشافعي رمحه اهللا حىت على املزين،وكان يعد من جمددي املئة الثالثة                 
  .هـ ٣٠٦تويف سنة 

  .له كتاب خمتصر يف الفقه ، وكتاب التقريب بني املزين والشافعي وكتاب الرد على حممد بن احلسن 

   ٣/٢١والطبقات    ١٤/٢٠١والسري    ٣٥٧الفهرست البن الندمي ص :
ولـه تـصانيف كـثرية يف       ،   معتزيل داعية    هدي من حبور العلم لكن    غعل الكا  أبو عبد اهللا احلسني بن علي البصري احلنفي املعتزيل امللقب باجل           )٩(

  . قض كالم ابن الراوندي وكتاب اإلميان وكتاب املعرفة نكتاب . هـ ، له مؤلفات منها ٣٦٩تويف سنة . االعتزال 

   ١٦/٢٢٤السري ،    ٤/٦٣اجلواهر املضيه ،     ٨/٧٣تاريخ بغداد :

  .طة من ص ساق.  ومن تبعه )١٠(



٢٩٠     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

 تبعا البن احلاجب حيـث قـال        )١(ذكر معه يقول عقال فقط ، وصرح به اإلمام املهدي         
 ؛ وصرح البيضاوي عمن عدى أمحد من املذكورين بأنهم يقولـون            )٢(بالعقل فقط : عنهم

 العلم ويستمر فكيـف ال      )٣(حد يفيد عقال  وشرعا ، وقد مسعت أن أمحد يقول خرب الوا          
 )٤(يقول وقع شرعاً ، مث إنّ ابن احلاجب طوى ذكر أيب احلسني يف حكاية املذهب استغناء               

بذكره عند االستدالل فتركب على العضد فظن أنّ ابن احلاجب خالف اصطالحه يف هذا               ٥ 

 للـشرح    احلسني ، وصرح السعد بذلك خدمـةً       )٥(] أبو [الكتاب وأنّ املراد بالبصري     
وليس األمر كذلك الحتاد مذهبهما فيبقى كالم املصنف على ظاهره وقـول الـسعد أنّ               
القائل بوجوب العمل به عقالً يوجب العمل به شرعاً قد يوافقه بادي الرأي ولكن لـيس                

 بني العقل والشرع إمنا هو يف القضايا الصرفة كـشكر املـنعم             )٦(] التالزم [بالزم  ألنّ    
 ١٠ يف املشروطة كذبح البهائم ، لكن  اربة ال يعرفون أصوهلم فضال عـن               وقبح الكذب ال  

  .مثل هذه الدقيقة 
  
  
  
  ١٥ 

                                                           
 أبو احلسن أمحد بن حيىي بن املرتضى بن مفضل ينتهي نسبه إىل احلسن بن علي بن أيب طالب ، اإلمام املهدي نشأ يتـيم األبـوين                           )١(

فكفله أخوه األكرب فجد يف طلب العلم واجتهد حىت صار إمام الزيدية يف عصره يف كل فن بل قال الشيخ املقبلي عنه أنه هو الـذي                          
هـ وبايعه كـثري    ٧٩٣ الوجود ، قام بأمر اخلالفة يف اليمن بعد موت اإلمام الناصر صالح الدين سنة                زيحالزيدية إىل   أخرج مذهب   

من علماء صنعاء فعارضه يف األمر املنصور باهللا وتغلب عليه وسجنه سبع سنني حيث ألف كتابه األزهار وبعد خروجه من الـسجن                      
يار العقول يف   عومؤلفاته كثرية منها االزهار يف فقه األئمة األطهار وشرحه ، وم          . هـ  ٨٤٠عكف على العلم والتأليف حىت تويف سنة        

  . علم االصول وشرحه املنهاج ، واملنية واألمل يف شرح امللل والنحل 

   ١٠٧تاريخ الزيدية   ،   ١/١٢٢البدر الطالع    ، ٣١٢أئمة اليمن :
  . عقالً :  يف ص )٢(

  .  ساقطة من ع (3)
  .واستغىن :  ع  يف(4)
  .أيب :  يف ك (5)
  .االلتزام :  يف ك (6)
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١٢٣-   لهيف مرياث اجلّدة     )١(فقد أنكر أبو بكر رضي اهللا عنه خرب املغرية        :  قَو

   ]٢/٥٨[          .* )٣( )٢(حىت رواه حممد بن مسلمة

 خيرج اخلرب بضم  حممد بـن        زاع ألنه مل  ـيقال ليس هذا االحتجاج يف حمل الن      
مسلمة عن اآلحاد ، فإنّ الكالم فيما مل ينته إىل التواتر ال يف الفرد وكل مـن قـال                   

 ٥  .  الفرد إال اجلبائي وحده )٤(حبجيته ما مل ينته إىل التواتر قال حبجية

                                                           
عامر بن مسعود الثقفي صحايب جليل أسلم عام اخلندق وشهد احلديبية ، كان             أيب   أبو عبد اهللا وقيل أبو عيسى املغرية بن شعبه بن            )١(

فة ، وأقره عليها عثمان رضـي اهللا عنـه مث           موصوفاً بالدهاء واحللم ، واله عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على البصرة مث على الكو               
مث استعمله معاوية رضي اهللا عنه على الكوفـة         . اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان      . شهد اليمامة وفتح الشام والقادسية واوند       . عزله  

  . هـ ٥١هـ وقيل ٥٠وبقي عليها حىت تويف سنة 

  . ٣/٤٥٣اإلصابة :
لمة بن سلمه األوسي األنصاري صحايب جليل أسلم على يد مصعب بن عمري رضي اهللا عنه وشـهد                   أبو عبد الرمحن حممد بن مس      )٢(

ل قتل كعب بن األشرف اليهودي وكذلك عمر بن اخلطاب رضـي            مثيستعمله يف املهمات     بدراً وما بعدها إال تبوك ، كان النيب         
  . هـ ٤٦مث مات باملدينة سنة  . هبذاعتزل الفتنة بعد قتل عثمان رضي اهللا عنه وسكن الر. اهللا عنه 

   ٣/١٣٧٧االستيعاب      ٣/٣٨٣اإلصابة :
جاءت اجلدة إىل أيب بكر الصديق تـسأله مرياثهـا   :  احلديث أخرجه األمام مالك رمحه اهللا يف املوطأ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال      )٣(

 ،فسأل الناس . فارجعي حىت أسأل الناس . شيئاً  سول اهللا وما علمت لك يف سنة ر. مالك يف كتاب اهللا شيء   : فقال هلا أبو بكر     
 مسلمه األنصاري ،    نهل معك غريك ؟ فقام حممد ب      : فقال أبو بكر    . أعطاها السدس    حضرت رسول اهللا    : فقال املغرية من شعبه     

  . احلديث . فقال مثل ما قال املغرية فأنفذه أبو بكر الصديق 
مـا  : ، والترمذي يف الفرائض باب      ) ٢٨٩٤( مرياث اجلدة   : ، وأبو داود يف الفرائض باب       ٢/٥١٣أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ      

 ذكر اجلدات واألجداد ومقـادير نـصيبهم        –، والنسائي يف السنن الكربى يف الفرائض        ) ٢١٠١-٢١٠٠(جاء يف مرياث اجلدة     
 وقال على شرط الشيخني ،      ٤/٣٣٨واحلاكم  ) . ٢٧٢٤(وابن ماجه يف الفرائض باب مرياث اجلدة        ) . ٦٣٤٦-٦٣٣٩ (٤/٧٣

، والبيهقـي يف    ) ٩٥٩(، وابن اجلارود يف املنتقى      ) ٦٠٣١اإلحسان  ( ، وابن حبان يف صحيحه      ٤/٩٤ووافقه الذهيب والدار قطين     
ن واسناده صحيح لثقة رجالـه ، إال أ       ) ١٣٤٩ (٣/١٠٦٧بري  ، وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احل        . ٦/٢٣٤السنن الكربى   

وقد ] ١١/٩١التمهيد  [  مبعناه   ربقاله ابن عبد ال   و ،   هصورته مرسل فإن قبيصه ال يصح له مساع من الصديق وال ميكن شهوده للقص             
 تبعاً البـن  ٣/٣٢٨األحكام الوسطى   يف  عله عبد احلق    أقد  واختلف يف مولده ، والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة ،              

يشبه أن يكـون الـصواب   : النقطاع ، وقال الدار قطين يف العلل بعد أن ذكر االختالف فيه عن الزهري  با٩/٢٧٣احمللي يف حزم  
  ) . ١٦٨٠(واحلديث ضعفه األلباين يف إرواء الغليل . قول مالك ومن تابعه 

  ٢/٣٤٨   ، حتفه   ٢/٣٣٥    ،     رفــع    ١/٦٧٤ بيـــان  *
  .حبجته :  يف ص )٤(



٢٩٢     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١٢٤-   لهمثل  واستدل بظواهر   :  قَو    لعلـهم  .. إىل قولـه    ..  فلوال نفر
..  إن جاءكم فاسـق  )٢( اآلية .. الذين يكتمون إن )١( حيذرون

اآلية 
  ]٢/٦٠ [             *. وفيه بعد )٣(

يعين واملسألة أصولية علمية كما بينه الشارح وقد سلف لنا االعتراض على 
.  يف آخر اإلمجاع وال خيرجها ذلك عن اآلحاد فراجعه )٤(اشتراطهم العلم عند قوله ٥ 

 فيفيد )٦( ظواهر ال حتصى كالوقائع املعمول ا باآلحاد أنها ظواهر منضمة إىل)٥(مع
اموع القطع فاالستدالل بالظواهر تام على أحد الوجهني أعين إفادة اموع القطع 

  .  بالظن ألنّ غايته مقدمة حلكم ظين )٧(] االستغناء [أو 
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  

                                                           
  ١٢٢ : سورة التوبة آية )١(
  ١٧٤: سورة البقرة آية  )٢(
 ٦:  سورة احلجرات آية )٣(

  ٢/٣٥٣   ،   حتفه ٢/٣٣٨    ،     رفــع    ١/٦٧٨ بيـــان *
  .قوهلم :  يف ص (4)
  .فمع :  يف ع (5)
  .آلحاد :  يف ص (6)
  .استغناء :  يف ك (7)
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١٢٥-   لهاألصـل  العمل بالظن يف تفاصيل معلوم       أبو احلسني  قال   : قَو

  ]٢/٦٠       [          *.واجب عقالً 

 مع القـدرة    )٢(]املظنون[ أنه حيسن ذم من مل يدفع الضرر         )١(حاصل استدالله 
  .عليه وحسن الذم معلوم وهو خاصة الواجب 

األسد خلفـك إنْ مل ـرب       )٣(]لك  [ لو قيل    : قال الغزايل يف املعيار      ٥ 

علم مبجرد   قولك ، وال جيـب         ال جيب اهلرب حىت أعلم ، وأنا ال أ        : فقلت. أكلك  
  .علي طلب العلم بااللتفات وحنوه كذلك 

 فهذا من احلماقة والسخف واستحقاقه للذم مبكان ، هذا معىن كالمه            : قال  
 الكفاح يتكلم حبسب الفطرة     )٦( يف غري مواطن   )٥( ألنه )٤(واحلق ما شهدت به األعداء    

 ١٠  .بين على التحسني ، واملراد باملثال تقرير الكليات فقول املصنف م

  . قد مر مراراً طلوع مشسه  :  قلنا

١٢٦- لهه ال : قَو٢/٦٠[     **. جيب يف العقليات بل أوىل )٧(سلمنا لكن[  

   . )٨( ال يذم على غري واجب:قلنا 

  
  ١٥ 

  
                                                           

  ٢/٣٥٧   ،  حتفه  ٢/٣٤٧    ،     رفــع    ١/٦٨٢بيـــان   *
  .استدالل أيب احلسني :  ص   يف)١(
  .املطلوب :  يف ك )٢(
  . زيادة من ص و ع )٣(
  .؟  أي عداوة يعين )٤(
  . إال أنه :  يف ص )٥(
  .موطن :  يف ص و ع )٦(
  مل : يف املطبوعة  )٧(

  ٢/٣٥٧   ،  حتفه ٢/٣٤٨    ،     رفــع    ١/٦٨٣بيـــان   **
  . الواجب :  يف ع )٨(
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١٢٧- له٢/٦٠[          *.فال نسلمه يف الشرعيات  : قَو[  
ضرر فهي داخلة يف الكلية      من حيث أا متضمنة دفع       )١( وجب فيهما  :قلنا  

  .وليست أيضا بقياس 
 )٣( )٢(]الغائب على الـشاهد      [ كثرياً ما يقولون يف مثل هذا قياس           :فائدة  

 ٥ كثريا من الفضالء ينقمعون ذه الكلمة وهي مغالطة واضحة فإنّ الكليات            )٤(ورأينا

  . أعم من شاهد وغائب 
حقاق يـذم فاعلـه يكـون       الضرر العاري عن نفع ودفع واست     : فقولنا مثالً   

األبيض يضاد األسود فتعتـرض     : االعتراض عليه مبا ذكر كاالعتراض على من قال         
  . يف الشام )٥(أما عندك يف مكة فنعم وال نسلم ذلك: عليه بقولك 

 ١٠ إجياد الفعل يدل على القدرة ، وإحكامه يدل علـى           : ومثل ذلك قولنا    

 اهللا بشيء ألن طريقة االستدالل عليه       العلم ويلزم من غالط بذلك أن ال يستدل على        
  . وهي ما ذكرنا )٦(بآثاره

                                                           
  ٢/٣٥٧   ،   حتفه ٢/٣٤٨،     رفــع        ١/٦٨٣بيـــان   *

  .فيها :  يف ع )١(
  .الشاهد على الغائب :  يف ك )٢(
قياساً على املخلـوق    ) الغائب( هو نوع من أنواع القياس العقلي وهو مستعمل يف أصول الديانات ويقصد به إثبات صفات للخالق سبحانه                   )٣(
قياس الغائب على الشاهد يف أن شـرط   : وق يف أنه يرى جبامع الوجود ألنه علة الرؤية ، وأيضاًقياس اخلالق سبحانه على املخل  : مثاله  ) الشاهد(

  . العلم واإلرادة فيهما وجود احلياة الشتراكهما يف الوجود 
لقياس يف العقليات   اتفق أكثر املتكلمني على صحة ا     : وقد اختلف يف هذا النوع من القياس فأثبته أكثر املتكلمني كالشريازي والرازي حيث قال               

العلة واحلد والشرط والدليل ورده آخرون من أهـل         : قالوا والبد من جامع عقلي ، واجلامع أربعة         . ومنه نوع يسمونه إحلاق الغائب بالشاهد       
  .  الشاهد إىلرد الغائب :ال جيوز احلكم يف العقليات مبجرد القياس ونعين بالقياس: ين والغزايل حيث قال ياحلديث واملتكلمني كاجلو

وقد ذكر كثري من أصحابنا يف ابتداء الكالم يف القياس مسألة يف القياس العقلي وذكروا اخلـالف يف هـذه املـسألة بـني                        : قال ابن السمعاين    
اس العقلي وأمروا به     من املتكلمني وسائر من تبعهم أثبتوا القي       ونفاألصولي. األصوليني وبني عامة اتهدين أهل الرواية وأهل السالمة من الفقهاء           

   .عموا يف حده أنه رد غائب إىل شاهد يستدل به عليه زوزعموا أنه معرفة أهم األشياء و
وأما أهل الرواية وعامة أئمة احلديث وكثري من الفقهاء اختاروا السالمة يف هذا الباب وسلكوا طريقة السالمة ، ووا عن مالبـسة الكـالم ،                         

   .وطلبوا احلق بطريقة 
وأنـه  . يف تعبريهم عن اخلالق تبارك وتعاىل بالغائب إساءة أدب وإن كان املقصود أي الغائب عن العيون يف دار الدنيا                  بأن  انتقد هذا املسلك    وقد  

  . لشيخ اإلسالم يف درء تعارض العقل مع النقل حبث جيد يف هذه املسألةو. قياس مع الفارق ألنه قياس للواجب على املمكن وهو ال يصح 

 ،  ١٣: ، أساس القيـاس ص     ٢/٦٨ ، قواطع األدلة     ٢/٧٥٠ ، الربهان    ٤١٦:  ، والتبصره للشريازي ص      ٤/١٢٧٣العده أليب يعلى    :א
 ٥/٦٤ البحر احملـيط  ٣/٣٥: ، االاج ١٥٥-٧/١٥٠ ، درء تعارض العقل والنقل       ٢/٧٠٧ املسودة   ٢/٢/٤٤٩  احملصول    ٣/٣٦٠التمهيد  

  ١٤٣: ، منهج إمام احلرمني يف دراسة العقيدة ص  ٢٠٥: ل ص  نرباس العقو٢/٢٤٩حاشية العطار 
  .ساقط من ص : ورأينا إىل قوله كثرياً ما يقولون : مجله  )٤(
  . ساقطة من ص )٥(
  .بآثاره عليه :  يف ص )٦(



٢٩٥     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١٢٨- له٢/٦٠ [        *.لو مل جيب خللت وقائع  : قَو[  

يقرر هذا الدليل بأنَّ اهللا سبحانه كلفنا بتفاصيل الشريعة ، ونظرنا فيما نصب             
بالنسبة إىل كثرة   لنا من األدلة العقلية والنقلية اليت تفيد العلم فوجدناه يف غاية القلة             

 يف األكثر األغلب مجلة     )٢( واليت تفيد العلم مدلوهلا    )١(] التفصيليةالتكليفية  [ املطالب  
كجملة الصالة والزكاة واحلج وغري ذلك من العبادات احملضة واملعاملة فلو طرحنـا              ٥ 

 لزمنـا اطـراح     )٣(اآلحاد الذي هو عمدة األدلة الظنية قوة وكثرة ومبني امالت         
يل الشريعة وهو بعينه اطراح للمعلوم من مجلها إذ ال ميكن العمل إال بالتفصيل              تفاص
 مبا يفيد الظن كخرب اآلحاد والظواهر والقياس لزمنا القول بتكليف           )٥( يعمل )٤(فلو مل 

  طلب منا أمراً مفصال ومل جيعل لنا إليه طريقـا ، مث             )٧( ال يعلم إذ   )٦(ما ال يطاق بل ما    

واستمر عليه ورثتـه       منه   )٩( أفراد ما وقع من العمل بالظنيات       تتبعنا )٨(] قد [ ١٠ 

 بال نكـري  )١٢(] مستمر [إذا هو أمر مستقر و وبينه   )١١(] بيننا [ األمانة   )١٠(وواسطة
وال جيوز توارد غلط مثلهم قرناً فقرناً يف أمر متحد احلاصل واملعىن فظاهر هذا التتبع               

  .د للقطع الدليل املذكور أوالً وكل منهما مفي
  
  ١٥ 

  

                                                           
  ٢/٣٥٧   ،   حتفه ٢/٣٥١    ،     رفــع    ١/٦٨٥ بيـــان *

  .ع : اثبتناها من التفصيلية ساقطة و:وكلمة . تكليفه :  يف ك )١(
  .مبد لوهلا :  يف ع )٢(
  .اجلمليات :  يف ص )٣(
  . ساقطة من ع )٤(
  .يعلم :  يف ص )٥(
  . ساقطة من ص )٦(
  .إذا :  يف ص )٧(
  . زيادة من ع )٨(
  .  بالظنيات بل عمل بالوحي  مل يعمل الرسول )٩(
  .وواسطة :  يف ص و ع )١٠(
  . زيادة من ص وع )١١(
  .ع  زيادة من )١٢(



٢٩٦     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  
وهذا التقرير غري ما زعم أبو احلسني ألنّ ما ذكرنا مترتـب علـى وقـوع                

 يف الشرعيات وما ذكر ليس كذلك بل ادعى أنّ ما علم مجلتـه كفـى يف                 )١(الواقع
تفصيله الظن وقد قررناه فيما مضى بأنه يلزم ذم املخل به وهو خاصـة الوجـوب                

ها يعضد البعض فيكون العمل باملظنون مـن        والذي ذكرناه من الدليلني أجلى وبعض      ٥ 

  . بذلك )٢(أوضح املسالك وكيف ال وإمنا قام الدين

فيعترض بأنه من اخلرب احملتف       وأما استدالل ابن احلاجب مبجرد إرساله         
لو استثبت املرسل إليه مل ينكر عليه لكشفه عـن عـدم             : )٣(] قال [بالقرائن ولذا   

  .تكامل شروط إفادة العلم 
سلمنا لكن احلكم النفي وهو مدرك شرعي       : قوله  ذا وقد ظهر لك أن       ه ١٠ 

التزام الطّراح الشريعة فيما دليله اآلحاد أو مطلق الظين الحتاد           . [)٤(] بعد الشرع  [
الكالم فيه مع قوة خرب اآلحاد وقد التزم مع ذلك أن يرجع إىل األصل وهـو نفـي                  

اصله اطراح الشريعة مدرك شرعي      ، فيكون ح   )٥(]احلكم ، وزعم أنه مدرك   شرعي       
 وقد منع الالزم أوالً مث كر إىل منع اللزوم كما ترى وهو             )٧( ما دليله يقيين ، هذا     )٦(ال

 ١٥ اللزوم ألن اخللو مـدرك      )٨(معيب يف اجلدل ألنه منع بعد التسليم وكان قياسه منع         

  .شرعي 
  . غايته تكليف ما ال يعلم )٩( سلمنا لكنا نلتزم الالزم ألن

  
  

                                                           
  .الوقائع :  يف ص )١(
  .الدليل :  يف ص )٢(
  . زيادة من ع )٣(
  . زيادة من ص )٤(
  . زيادة من ص و ع )٥(
  .إال :  يف ص و ع )٦(
  .  من هنا إىل آخر املسألة ساقطة من ع )٧(
 مبنع  : يف ص  )٨(
  . ساقطة يف ص )٩(



٢٩٧     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١٢٩- لهمبنع الثانية  : قَو ٢/٦٠[            *.رد[  

       أنّ الالزم من خلو وقائع قد كلفنا ا كتفاصـيل الـصالة والزكـاة              : معناه  

 )٣( ال دليل عليه وهو    )٢( واحلال أنه ال دليل عليها ، هو أن يكلفنا مبا          )١(] وحنو ذلك  [

 على عدم جـواز     )٥(هلم املوافقة  قد مضى    )٤(غري ممتنع عندنا معشر اربة لكنه يقال      

التكليف مبا ال يعلم إال أنْ يقال قد قال به قائل منهم فكأم آووا إليـه هنـا وإذا مل                    ٥ 

 أي قبيح فما حال العبد املسكني إذا احتاج إىل مثل           )٦(يقبح من الرب احلكيم عندهم    

  . هذا إذ خلق فيه بغري اختياره
  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                                           
  ٢/٣٥٧   ،   حتفـــه ٢/٣٥٢    ،     رفــع    ١/٦٨٥ بيـــان  *

  . زيادة من ع )١(
  .ما :  يف ص )٢(
  . ساقطة من ص )٣(
  .ولكنه قد يقال :  يف ص )٤(
  .املوافقني:  يف ص )٥(
  . عندهم من احلكيم الرب :  يف ص )٦(



٢٩٨     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  

  ]د ــواحل بخبر الــروط العمـــش[  

١٣٠- لهواملتبدع مبا يتضمن التكفري  : قَو ٢/٦٢ [*.كالكافر عند املكفر[  

ليس هذا اإلطالق بسديد بل بعض املكفرين جيعله كاملسلم وإمنا لـه حكـم              
 ٥ اإلمجـاع أنّ    )١(الكافر عند املكفر يف اآلخرة وادعى اخلوارزمي واإلمام حيىي بن محزة          

   . )٢(] الدنيوية [ملة حكمهم حكم املسلمني يف املعا
  
  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  

                                                           
  ٢/٣٦٣   ،   حتفـــه ٢/٣٦٤    ،     رفــع    ١/٦٩١ بيـــان *

  . ساقطة من ص)١(
  .ص و ع :  زيادة من )٢(



٢٩٩     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١٣١-]  لهج كفسق اخلوار وما ال يتضمن ا لتكفري إن كان واضحاً         :قَو

  ]٢/٦٢ [      *وحنوه فرده قوم وقبله قوم 

 جتب طاعته ونازعه مـا      )٢(اسم ملن خرج عن طاعة من     )١(] إعلم أنّ اخلوارج    
العدل الذي ال طعن يف خالفتـه ،         وقد اتفقوا على وجوب طاعة اإلمام        )٣(أمره إليه 

 ٥ وهو من اغتصب مقعد اخلالفة بغري أهلية ،         )٤(] املتغلب [واختلفوا يف وجوب طاعة     

 ذلك من أخربنـا     )٥(أو فسق فسقاً عارضاً أو حنوه فقال اجلمهور بوجوب طاعته وأبا          
 )٦(فأوهلم الزبري . عن إبائه خروجه على من اعتقد بطالن خالفته بأحد ذينك األمرين            

 رضي اهللا عنهم ولكن كانت شبهتهم واهية لوضوح أمـر           )٨( وأم املؤمنني  )٧(وطلحة
 حتـت درجتـهم     )٩(إمامهم وانفراده بسطوع ما يوجب طاعته وإمنا كانوا بلوى ملن         

                                                           
  ٢/٣٦٣   ،   حتفـــه ٢/٣٦٤    رفــع        ، ١/٦٩١ بيـــان *

  .ص و ع :  زيادة من )١(
  .من هو :  يف ص )٢(
هم الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه وهم طوائف كثرية يكفر بعضهم بعضاً وجيمعهم القول بتكفري                   : اخلوارج   )٣(

  ١/١٣٣امللل والنحل . مرتكب الكبرية واخلروج على أئمة املسلمني 
  .املتعلم :  يف ك )٤(
  .وإذا :  يف ص )٥(
وابـن   رسـول    ي أبو عبد اهللا الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب القرشي األسدي ، حوار                     )٦(

 عنه اخلالفـة    عمته صفية ، هاجر اهلجرتني ، وهو أحد العشرة املبشرين باجلنة ، وأحد الستة الذين جعل عمر بن اخلطاب رضي اهللا                    
أن قاتل ابن صـفية يف  :  وقد جاء يف احلديث –هـ ٣٦قتل يف موقعة اجلمل سنة      . شورى بينهم ، شهد املشاهد كلها مع رسول         

  . النار 

  ٢/٥٥٣ ، واإلصابة ٢/٥١٠، االستيعاب ٣/١٠٠طبقات ابن سعد :
يمي القرشي ، أحد العشرة املبشرين باجلنة ، وأحد الستة أصـحاب        أبو حممد طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب الت             )٧(

 بسهمه وأجره ، قتل يف       املشاهد كلها ما عدا بدراً فإنه كان يف جتارة يف الشام فضرب له النيب                الشورى ، شهد مع رسول اهللا       
  . هـ ٣٦وقعة اجلمل سنة 

  ٣/٥٢٩  ، واإلصابة٢/٧٦٤، االستيعاب ٣/٢١٤طبقات ابن سعد :
 وهـي   أم عبد اهللا عائشة بنت أيب بكر الصديق أم املؤمنني ، ولدت بعد البعثة بأربعة سنني أو مخس تزوجها رسول اهللا صـلى            )٨(

أحب النـساء إىل الرسـول      .بنت ست سنني ودخل ا وهي بنت تسع يف السنة األوىل للهجرة ، وقبض وهي بنت مثان عشرة سنة                    
  . هـ ، ودفنت بالبقيع ٥٨ماتت سنة . بة ومرجعهم إذا اختلفوا ، ومن أكثرهم رواية للحديث كانت فقيهة الصحا . صلى 

  ٨/١٦ ، واإلصابة ٤/١٨٨١ ، االستيعاب ٢/٣٧٤،٨/٥٨طبقات ابن سعد :
  .ص :  ساقطة من )٩(



٣٠٠     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

واهللا إنها لزوجة نبيكم يف الدنيا واآلخـرة        (  رضى اهللا عنه     )١(الرفيعة كما قال عمار   
 بل أخرج الطرباين وابن أيب شيبة       )٢()إياه تطيعون أم هي     ولكن اهللا ابتالكم ا لينظر      

 فإنّ أصحاب تلـك     )٣()خيرج قوم هلكى ال يفلحون قائدهم امرأة قائدهم يف اجلنة         ( 
الواقعة هم الذين يصدق عليهم وما ألطف إعادة الظاهر هنا حىت تعم طلحة والـزبري           

 ٥ )٤(مث معاويـة  . ند الناس   ألن الثالثة كل منهم قائد وإنْ كان لعائشة وجه خمصوص ع          

          ٦( وأمـره  )٥(وهو باغ باإلمجاع مفتاح املُلك العضوض كما اقتضاه احلديث النبـوي( 
 السبط رضى اهللا عنه خرج      )٩( ، مث احلسني   )٨( وأمرهم أوضح  )٧(مث احلرورية . واضح  

                                                           
ية موالم ، كان من السابقني األولـني         أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسي حليف بين خمزوم ، وأمه مس                  )١(

هـ وهو يقاتل مـع     ٨٧قتل بصفني سنة     . هو وأبوه وأمه ، وكانوا ممن يعذبون يف اهللا ، شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى                  
  . أن عماراً تقتله الفئة الباغية  : وقد أخرب الرسول صلى . علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

  ٤/٥٧٥ ، واإلصابة ٣/١١٣٥، االستيعاب ٣/٢٤٦ سعد طبقات ابن:
  ) .٣٧٧٢( باب فضل عائشة  احلديث أخرجه البخاري يف فضائل أصحاب النيب صلى )٢(
) ١٩٦٣٢ (١٥/٢٦٥وابن أيب شيبه يف املـصنف       ) ١٠٨٢٩(١٣/٤٢٦ أخرجه الطرباين كما ذكر ابن كثري يف جامع املسانيد           )٣(

قال اهليثمي يف جممع     . ١/٤٠٩ وابن األعرايب يف معجمه      ٤/٩٥ ، والبزار كما يف كشف األستار        ٦/٤١٢والبيهقي يف دالئل النبوة     
هذا احلديث يف منكراته ، وعبد اجلبار      ] ٣/٢٣٢امليزان  [ رواه البزار وفيه عمر بن اهلجنع ذكر الذهيب يف ترمجته           : ٧/٢٣٤الزوائد  

البداية والنهاية  ،  وهذا منكر جداً    : بن كثري عن احلديث     اقال  .  ووثفه أبو حامت     مل يكن بالكوفة أكذب منه    : بن العباس قال أبو نعيم      
 ، وابن عـراق يف ترتيـه        ١/٤٠٨ ، والسيوطي يف الآليل املصنوعة       ٢/١٠واحلديث ذكره ابن اجلوزي يف ا ملوضوعات        ،   ٦/٢١٨

  . منكر : وقال ) ٥٣١( واأللباين يف السلسلة الضعيفة ١/٤٢٢الشريعة 
أخو أم  ، أمري املؤمنني    الصحايب اجلليل   وية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أميه بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي األموي                   معا )٤(

 قره، ولد قبل البعثة خبمس سنني ، وأسلم عام الفتح ، كان من كتاب الوحي ، واله عمر الشام وأ                   املؤمنني أم حبيبة رضي اهللا عنهما       
  . هـ ٦٠ تويف سنة واستقل باخلالفه حىت، مث حاربه حىت قتل ، وصاحل احلسن واجتمع عليه الناس عثمان ، ومل يبايع علياً 

  ٦/١٥١ ، واإلصابة ٣/١٤١٦، االستيعاب ٧/٤٠٦طبقات ابن سعد :
) ٨٧٣ (٢/١٧٧وابو يعلى يف املسند     ) ٤٣٨( ، وأبو داود الطيالسي يف مسنده        ٤/٢٧٣ احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف املسند        )٥(

  ) .٥( وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة  ،وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ورجاله ثقات
  .وأمرهم :  يف ص )٦(
ألم خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـه بعـد               " احملكمه  " فرقة من اخلوارج ويسمون أيضاً      : احلرورية   )٧(

واجتمعوا حبروراء من ناحية الكوفه فقاتلهم علي رضي اهللا عنه بالنهروان          . حكم الرجال وال حكم إال هللا       وقالوا كفر ألنه    : التحكيم  
  ١/١٣٣امللل والنحل "   احلديث ... حتقرون صالتكم إىل صالم " وهم الذين جاء وصفهم يف احلديث . فقتل أكثرهم 

  .ساقطة من ص . مث احلرورية وأمرهم أوضح :  مجلة )٨(
 ورحيانته ، ولد سنة أربع للهجرة ، شهد مع أبيه اجلمـل وصـفني               أبو عبد اهللا احلسني بن علي بن أيب طالب سبط رسول اهللا              )٩(

 –هــ  ٦١وقتال اخلوارج ، مث بعد البيعة ملعاوية عاد إىل املدينة حىت مات معاوية ، فراسله أهل الكوفة للبيعة فخرج إليها فقتل سنة     
  . أخيه احلسن رضي اهللا عنهما أما سيدا شباب أهل اجلنة  عنه وعن أخرب النيب 

  ٢/٧٦ ، اإلصابة ١/٣٩٢ ، االستيعاب ٦/٣٩٦ذيب الكمال :
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 املريد وأمره أذكي من ابن ذكى وقد لزم من أوجب طاعـة املتغلـب               )١(على يزيد 
يا صانه اهللا تعاىل ، وجنب منهم من يف قلبه ملضة من اإلميان ويف وجهـه                تسميته خارج 

 املذهب وقال ما قتلـه إال سـيف        )٢(مسحة من احلياء ، وجتلد بعضهم صيانة لقاعدة       
      واهللا أعلم بصحة ذلك فإنه غري جدير به إال          )٣(جده حيكي هذا عن ابن العريب املالكي 
 ٥  )٤(.أن التمذهب قد فعل أكثر من ذلك

 ال  )٦( يف خمتصر تاريخ اإلسالم له أنف من البيعة ليزيد أي          )٥(وه قول الذهيب  وحن
وهـذا لعمـرك    . حامل له إال األنفة ال احلامل الديين ألنّ يزيد خليفة بنص اخلليفة             

 كيف حال   )٧(النصب حقا غري أم جروا على سنن التفريع وقد أخربك هذا التفريع           
والراضـي بالـشيء    ( معىن ما قاله ابن العريب      أصله وقد لزم من قال ذه القاعدة        

 ١٠  . كما هو نص احلديث النبوي )٨()كفاعله 

                                                           
 أبو خالد يزيد بن معاوية بن أيب سفيان القرشي األموي ، كان أمري اجليش الذي غزا القسطنطينية ، عقد له أبوه والية العهد فتسلم امللك عند                         )١(

  . هـ ٦٤مات سنة . هـ ، وكانت دولته أقل من أربع سنني ، افتتح دولته مبقتل احلسني وختمها مبوقعة احلرة فمقته الناس ٦٠ه سنة موت
   ٤/٣٥   ، السري ٨/٢٢٩، البداية والنهاية    ٦٥/٣٩٤ قتاريخ دمش  :

  .لقد عده :  يف ص (2)
ألشبيلي القاضي املالكي املعروف بابن العريب ، الفقيه االصويل احملدث رحل إىل املشرق مع والده               ي ا فر أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حممد املعا         (3)

يف أصـول   " احملصول  : " هـ مؤلفاته كثرية منها     ٥٤٣فقرأ على العلماء يف مصر والشام والعراق ، وحج وعاد إىل بلده بعلم غزير ، تويف سنة                  
  " . ن الترمذي ن عارضه األحوذي بشرح س"، و " العواصم من القواصم " الفقه ، و 
   ٢٠/١٩٧  ، السري ٤/٢٩٦ ، وفيات األعيان ٣٧٦: الديباج ص :

وقد غلط القاضي أبوبكر بـن العـريب        :  حيث قال    ٢١٧: نسب ذلك للقاضي أيب بكر بن العريب املؤرخ ابن خلدون يف مقدمة تارخيه ص                )٤(
وهو غلط محلته عليه الغفله عن اشـتراط        . إن احلسني قتل بشرع جده      : مساه بالعواصم والقواصم ما معناه      املالكي يف هذا فقال يف كتابه الذي        

  .هـ .أ. اإلمام العادل ، ومن أعدل من احلسني يف زمانه يف إمامته وعدالته يف قتال أهل اآلراء 
 أي  –وال قـاتلوه    :  قـال    ٣٣٨: كتابه املـذكور ص     ولكن مل أجد هذا النقل يف العواصم من القواصم البن العريب إال أنه قال يف                

مـا روى   : وأقواله يف ذلك كثرية منها      .  إال مبا مسعوا من جده املهيمن على الرسل املخرب بفساد احلال ، احملذر عن الدخول يف الفنت                   –احلسني  
أن يفرق أمر هذه األمه وهي مجيـع فاضـربوه   إا ستكون هنات وهنات فمن أراد  "  مسلم عن زياد بن عالقه عن عرفجه بن شريح قوله 

  .هـ . أ . فما خرج الناس إال ذا وأمثاله " بالسيف كائناً من كان 
  . ولعل ابن خلدون فهم ذلك من كالم ابن العريب خصوصاً أنه رواه باملعىن واهللا أعلم 

  .١١٩: باج ص  ، توشيح الدي٢/٣٤٧  ، رفع األصر ٨/٧٨العواصم القواصم البن الوزير :א
أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز مشس الدين الذهيب الشافعي احملدث مؤرخ اإلسالم ، اهتم بطلب احلديث ومعرفة الرواه فأخذ  )٥(

فكثر شيوخه ، وبرز يف ورحل إىل بلدان كثرية للسماع . عن املزي والربزايل وابن تيميه واتصل م اتصاالً وثيقاً حىت كان من أبرز تالميذهم 
  .هـ ٧٤٨تويف سنة . علم التاريخ ، وكثرت مؤلفاته فيه حىت صار إماماً يف اجلرح والتعديل 

  . ومن مؤلفاته ميزان االعتدال وسري أعالم النبالء وتاريخ اإلسالم 
   .٣/٤٢٦    ، الدرر الكامنة ٢/١٦٣،      الوايف بالوفيات    ٩/١٠٠الطبقات  :

 . ة من ص ساقط )٦(
  .ساقطة من ص . وقد أخربك هذا التفريع : مجله  )٧(
 قوم فهو منهم ،     دمن كثر سوا  : (  يقول   مسعت رسول   : وقد جاء من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه قال           . مل أجده ذا اللفظ     احلديث   )٨(

أخرجه أبو يعلى وفيه قصه     : بن حجر   ا قال احلافظ    ٤/٣٤٦نظر نصب الراية    او. رواه أبو يعلى    ) ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به          
   .١٣/٣٧فتح الباري ، البن مسعود ، وله شاهد عن أيب ذر يف الزهد البن املبارك غري مرفوع 
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 رضى اهللا عنهم وكل     )٢( مع ابن الغسيل   )١( مث بقية الصحابة املقتولني يف احلرة     
 واتفق عليه مجهور من أهل اإلسالم وصلحاء الـدين          )٣(مث ابن الزبري  . من حنا حنوهم    

.  رضى اهللا عنهم     )٥( زيد بن علي بن احلسني     )٤(ة االرجاس مث  لبعد ما بينه وبني املرواني    
مث من حنى حنوه من يومه إىل يومنا هذا واعتقد فعله واجباً وعمل عليه من أهل بيـت                  

وبذلك االعتبار يسمون زيديه ال كقولنـا شـافعية ومالكيـة           .  وتبعهم   النيب   ٥ 

ذا يظهر جهل من يقول     ومذاهبهم يف الفقه خمتلفة وليس له تبع يف الفقه خبصوصه و          
ليسوا على مذاهبه وجيعل ذلك نقماً تعم كل أئمتهم املتبوعني من أهل البيت ، وذلك               

  .نقم عند الناصيب 
 إذا حققت هذا علمت من قاعدة املصنف ومن وافقه يف إمامـة املتغلـب مث               
تفريع تفسيق اخلارج لزوم تفسيق مجيع من ذكر ألنّ هذا حكم مرتب على الوصف                ١٠ 

  . مطلق اخلروج أعين
 ذنـوب  )٧(فهـي . اخل … )٦(]األموال  [ وأما ما زاده الشارح من استباحة   

حنسبها غري داخلة يف اخلروج وإنْ فعلت تفريعاً عليه إذ من خرج عـن الطاعـة ومل                 

                                                           
هـ يف خالفه يزيد بن معاوية حيث خلعه أهل املدينة فأرسل هلم يزيد جيشاً بقيادة مـسلم        ٦٣ معركة دارت يف املدينة املنورة عام        (1)
  . فازم أهل املدينة بعد أن قتل أكثرهم .  عقبة املري وعلى أهل املدينة عبد اهللا بن حنظلة الغسيل بن

   .٨/٢٢٠ ، البداية والنهاية ٦/١٤ظم تاملن،  ٥/٤٨٢تاريخ الطربي :
 وهو جنب فغسلته املالئكة ، وولد       أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن حنظله بن أيب عامر األنصاري األوسي ، أبوه حنظله قتل يوم أحد                  (2)

 وهو ابن سبع سنني ، ذكره البخاري يف من يعد من الصحابه ، وملا خلع أهل املدينة                  عبد اهللا بعدها بتسعة أشهر فقبض رسول اهللا         
  .هـ ٦٣يزيد بن معاوية جعلوا أمرهم إليه فقاتل يوم احلره حىت قتل هو وسبعة بنني له وذلك سنة 

   ٤/٦٥ ، األصابه ٥/٦٥ن سعد طبقات اب:
أبو خبيب عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد القرشي األسدي ، وأمه أمساء بنت أيب بكر الصديق ولد عام اهلجره فكـان أول            (3)

وية ، وتغلب   مولود للمهاجرين بعد اهلجرة ، وهو أحد العبادلة من الصحابه ، وأحد الشجعان بويع له باخلالفة بعد موت يزيد بن معا                    
على احلجاز والعراقني واليمن ومصر وأكثر الشام وكانت واليته تسع سنني ، وقتله احلجاج بن يوسف يف مكة أيام عبد امللك بـن                       

  . هـ ٧٣مروان سنة 

   ٤/٨٩      ،    اإلصابه ١٤/٥٠٨ذيب الكمال :
  .ابن:  يف ص (4)
بن أيب طالب اهلامشي ، كان ذا علم وجاللة وصالح خرج يف عهد هشام بـن عبـد                  أبو احلسني زيد بن علي بن احلسني بن علي           (5)

فمن مث قيل هلم الرافضه     . امللك ، طلب منه شيعته التربؤ من الشيخني أيب بكر وعمر لينصروه ، قال بل أتوالمها ، قالوا إذا نرفضك                     
   هـ ١٢٢ومن بقي معه وقالوا بقوله قيل هلم الزيديه وحاربوا معه حىت قتل سنة 

  ٥/٣٨٩    ،    السري ٥/١٠٢  ،  الوفيات ٥/٣٢٥طبقات ابن سعد :
  األمور :  يف ك (6)
  .هي :  يف ص (7)
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تلك األفعال خارج وبعض ما جيري أشد من بعض فينبغـي أن يعـني حمـل                 [يفعل  
  .ل قلب أو جارحة  فع)٢( من قتل وغريه من)١(]اجلرمية

        وأما قتلة عثمان رضى اهللا عنه فاملباشر للقتل فسقة بال ريب لقتلهم املـسلم              
املعصوم فضال عن إمام املسلمني وال شبهة هلم يف القتل وال يعلم أحد قـال بقبـول                 

نعم بعض املعتزلة متردد يف فسقهم لشكه يف املخطـئ          . روايتهم وال كرامة لو تعينوا       ٥ 

 شك منهم يف املخطئ يف حرب اإلمام علي وحرب الباغي معاوية واألول             وهو كمن 
 وهو ذنبه الذي اختص به وعـرف ، وأمـا           )٥( عمرو بن عبيد   )٤( واآلخر )٣(العالف

   باألصـل وهـذا شـيء ال ينظـر فيـه            )٦(العالف فتوىل عثمان وقتلتـه عمـال      
  باشر لقتل عثمان اثنـان      يف السري أنَّ امل    )٧(نعم الذي . يف علم الرواية لوضوح بطالنه      
 ١٠   ، وأمــا ســائر )٩( رضــى اهللا عنــهما منــهم)٨(ولــيس حممــد بــن أيب بكــر

  

                                                           
  ص و ع :  زيادة من (1)
  . ومن :  يف ص (2)
 اخلطيـب   قـال . يل بن عبيد اهللا بن مكحول العالف البصري شيخ املعتزلة ومؤلف الكتب يف مذهبهم               ذيل حممد بن اهل   ذ أبو ا هل   (3)

كان خبيث القول فارق إمجاع املسلمني ورد نص كتاب اهللا عز وجل إذ زعم أن أهل اجلنة تنقطع حركام فيها حىت ال                      : البغدادي  
 وجحد صفات اهللا اليت وصف ا نفسه ، وزعـم أن            أكلها دائم   ينطقوا بكلمة فلزمه القول بانقطاع نعيم اجلنة واهللا تعاىل يقول           

  . ، وقدرة اهللا هي اهللا ، فجعل اهللا علماً وقدرة تعاىل اهللا عما وصفه به علواً كبرياً علم اهللا هو اهللا
هـ ٢٣٥تويف سنة   . وتنسب إليه اهلذيلية من املعتزلة ، وكان قوي احلجة كثري االستعمال لألدلة العقلية كثري املناظرات مع املخالفني                  

  وكتاب يف الرد على امللحدين. ى اليهود وله كتاب يف الرد على اوس وكتاب يف الرد عل. 

  .١١/١٧٣ ، السري ٤/٢٦٥ ، وفيات األعيان ٣/٣٦٦تاريخ بغداد :
  .والثاين :  يف ص (4)
 أبو عثمان عمرو بن عبيد بن كيسان بن باب موىل بين متيم رأس املعتزلة وكبريهم يف عصره كان هو وواصل بـن عطـاء مـن                           (5)

كان مـن   : قال ابن حبان    ،   وقع اخلالف يف كفر مرتكب الكبرية فاعتزال جملس احلسن ومسوا املعتزلة             أصحاب احلسن البصري حىت   
العباد اخلشن وأهل الورع الدقيق ممن جالس احلسن سنني كثرية مث أحدث ما أحدث من البدع واعتزل جملس احلسن ومعه مجاعـة                      

.  ويكذب مع ذلك يف احلديث تومهاً ال تعمـداً   شتم أصحاب الرسول    فسموا املعتزلة وكان عمرو بن عبيد داعية إىل االعتزال وي         
  هـ         ١٤٣تويف سنة . قال النسائي متروك احلديث ، وى ابن عون وأيوب عن جمالسته لبدعته وتركه حيىي بن معني 

   ٣/٢٧٣ميزان االعتدال      ٢/٦٩اروحني    ٥/١٧٥٠الكامل البن عدي :
  . ساقطة من ع (6)
  .والذي :  يف ص (7)
  وأمـه أمسـاء    أبو القاسم حممد بن أيب بكر الصديق التيمي القرشي الصحايب اجلليل والده أبو بكر الصديق خليفة رسول اهللا   (8)

مه نشأ يف حجر علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ألنه تزوج بأ            . عمية ولدته يف طريق املدينة إىل مكة يف حجة الوداع           ثبنت عميس اخل  
  . هـ ٣٨قتل سنة . لي اجلمل وصفني مث أرسله إىل مصر أمرياً عشهد مع . بعد وفاة الصديق 

   .٦/٢٤٥ ، اإلصابة ٤/٣٢٤لغابه ا داس،  ٣/١٣٦٦االستيعاب :
  .  ساقطة من ص (9)



٣٠٤     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

 على عثمان رضى اهللا عنه فإمنا طلبوا منه رفع ما نقموا عليه أو أن يدع هلم                 )١(املتألبني
 سادات الـصحابة واختلـف      )٣(] وأعذرت [ وشكوا ذلك إىل الصحابة      )٢(أمرهم

 )٤(] والتألب [هللا عنه وطال األمر وكثر اللجاج واإلجلاج        رأيهم ورأي عثمان رضي ا    
من غوغاء الناس وغريهم على حسب حاهلم ومقاصدهم ولو بلغ حـاهلم إىل حـال               

 ٥ الصحابة مع توفرهم علـى اإلخـالل ـذا          )٥(البغاة الذين جيب دفعهم ملا أمجعت     

لشأن ، وهذا    العظيم ، وحسن الظن م أوىل من آراء من تكلم يف هذا ا             )٦(الواجب
:  الـصحابة فقـال      )٧(]عن  [ مقتضى ما قال بعض السلف وقد سئل عن عثمان و           

 الشهادة وال   ا وساق القضية فإذا املتألبون مقبولو     )٨()واهللا إنه ملظلوم وإم ملعذورون      (
  . وجه لردهم 

 ١٠ رضى اهللا   )٩(]اً  علي[ ويا عجباه ممن يقول هذا ويقبل من حارب أمري املؤمنني           

  .عنه
 )١٠( وقد خبط الناس يف قصة عثمان خبط عشواء وأول من عشى عن سـواء     

السبيل من نقم على أمري املؤمنني أم يف جنده كأم أرادوا منـه أن يقتلـهم عـن                  
آخرهم ولو حكم أدىن مميز من الناقمني فضال عن أمري املؤمنني لقال يدعى الـوارث               

فاملسألة .   اهللا تعاىل وسنة رسوله     ويؤتى بالبينة على معني وأقضي بينهم بكتاب         ١٥ 

 رأينا ومسعنـا الـذكي والغـيب        )١١(عمياء من أوهلا إىل آخرها وقد استوى فيها فيما        
  .)١١(واملتورع واترئ

  
  

                                                           
  .املتألني :  يف ع (1)
  . إمرم :  يف ع (2)
  . أو اعذرت :  يف ك (3)
  .والثالث :  يف ك (4)
  .مجعت :  يف ص (5)
  .على هذا اإلخالل بالواجب :  يف ص (6)
   زيادة من ص (7)

 ٣٩/٤١٥انظر تاريخ دمشق  . القائل هو سعيد بن املسيب  )٨(
  .يف مجيع النسخ علي  )٩(
  .سوال :  يف ص )١٠(
  .فيهما على ما :  يف ص )١١(

  .  البن العريب وانظر العواصم من القواصموالغيب  بل حررها أهل السنة أميا حترير وحمال أن يستوى فيها الذكي (11)



٣٠٥     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١٣٢- لهى إىل التفسيق بواجب : قَوه يؤد٢/٦٢  [   * .ألن[  

النبيـذ ،   الواجب ما قاد إليه الدليل وهو إباحة لعب الشطرنج وشرب           : يقال
 وذلك ال   )٢(] مبباشرة لعب الشطرنج وشرب النبيذ     )١(واملفسق مل يفسق بذلك ، بل     [

  .)٣(جيب حبال 
 ٥  .)٥( مبىن على الواجب كما ذكره السعد )٤(] أراد [ وأما تأويله بأنه 

  . أنه ال مينع الالزم حينئذ فليتأمل :  فجوابه 

١٣٣- له٢/٦٢[     **لتحرمي عندهاحلد لظهور أمر ا وإجياب الشافعي : قَو[   

   . وأقبل شهادته)٧( أحد شارب اخلمر)٦(ولذلك قال: قال الشارح 
 عن أمر واحد فكيف فرق بينهما وهو كمـا قـال   أ مها حكمان نش  : يقال  

أترمجونه وال توجبون عليه صاعاً من       ( )٨(كسالأمري املؤمنني علي رضى اهللا عنه يف اإل        ١٠ 

 اعتقد احلل حيتاج إىل تأمل ألنَّ القدر        )١٠(] من [د على    على أنَّ إجياب احل    )٩ ()ماء  
املشترك بني األدلة هو ما يوجب العمل ا والوضوح كامللغي اللـهم إال أنْ يـزعم                

فيصري القائل غري قائل عـن   [الشافعي ومن وافقه أن خمالفة الواضح تقصري يف النظر     
ه اجتهد بالفعل يف تلك احلادثة       فال يصدق عليه أن    )١١(] بلوغ حد التكليف من النظر    

                                                           
  ٢/٣٦٤   ،   حتفـــه ٢/٣٦٦    ،     رفــع    ١/٦٩٥ بيـــان *

  . ساقطة من ص (1)
   زيادة من ص و ع (2)
إليـه  والواجب ما قاد    .  صواب العبارة شرب النبيذ ولعب الشطرنج غري القول بإباحتهما ، والتفسيق إمنا يكون بإخالل بواجب                 (3)

 . واملفسق مل يفسق بإباحة ذلك، بل مبباشرة لعب الشطرنج وشرب النبيذ . الدليل 
  .الساد :  يف ك (4)
أي بارتكاب عمل متفرع على رأي جيب عليه احلكم مبوجبه فإن على اتهد جيب اتباع ظنه ، وعلى املقلد اتباع :  قال السعد (5)

  .  ليس بواجب بل مباح عنده ، والواجب عليه هو احلكم بإباحته جمتهد ، وإال فالتفسيق إمنا هو بالشرب وهو
  ٢/٣٦٤   ،   حتفـــه ٢/٣٦٦    ،     رفــع    ١/٦٩٥ بيـــان **

  . ساقطة من ص (6)
  .النبيذ :  يف ع (7)
   ٤/١٧٤النهاية يف غريب احلديث . إذا جامع مث أدركه فتور فلم ينـزل : أكسل الرجل  (8)
  .وفيه انقطاع ) ٩٥٥(وفيه انقطاع وكذلك ) ٩٤٣(١/٢٤٦رازق يف املصنف  أخرجه عبد ال(9)

  ما :  يف ك (10)
  . زيادة من ص وع (11)



٣٠٦     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

وهو شيء يقبله السامع لكنه مع ذلك فتح خوخة ال تنسد واالقتصار علـى بعـض                
املسائل حتكم إذ الوضوح غري حمدود حبد يقف عنده املتناظران وكذلك الناظر تلـو              

فت است( املناظر ال يقال نقاد األدلة كالصيارفة مييزون بعقوهلم ما يصعب التعبري عنه             
 ألنا نقول إنْ تم شيء من هذا ففي ما بني العبد وربه وال              )١()قلبك وإنْ أفتاك املفتون     

 ٥  . ميكن تعديه إىل الغري ألنه يكون جمرد دعوى وال يعطى الناس بدعاواهم 

  
  
  
  
  ١٠ 

  

                                                           
وأخرجـه  ،   من حديث وابصه بن معبد رضـي اهللا عنـه            ٢٢٨،  ٤/٢٢٧ هذا طرف من حديث أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده           )١(

 ١/١٦٠ ، وأبـو يعلـى يف املـسند          ١/١٠٣ كشف األسـتار     ده كما يف  ن، والبزار يف مس   ) ٢٥٣٣(٢/٣٢٠الدارمي يف السنن    
يف إسناد هـذا    : وحسنه النووي يف األربعني ، وقال ابن رجب         ) ٤٠٢،٤٠٣(٢٢/١٤٧، والطرباين يف الكبري     ) ١٥٨٦،١٥٨٧(

 ضعف الزبري هذا    والثاين،  أحدمها اإلنقطاع بني أيوب والزبري فإنه رواه عن قوم مل يسمعهم            : احلديث أمران يوجب كل منهما ضعفه       
وأخرجـه  .  ٢١٩: جامع العلوم واحلكم ص     . من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة       وقدروي هذا احلديث عن النيب      : مث قال   . 

رواه أمحد والبزار وفيه أبو عبد اهللا السلمي وقال يف البزار األسدي عن             : قال يف األوىل    من طريقني    ١/١٧٥اهليثمي يف جممع الزوائد     
رواه أمحد وأبو يعلي وفيه أيوب بن عبد اهللا بن مكرز قـال ابـن              : وقال يف الثانية    . ه معاوية بن صاحل ومل أجد من ترمجه         وابصه وعن 

  ) . ٩٥٩( يف صحيح اجلامع وحسنه األلباين. ابن حبان  ال يتابع على حديثة ووثقه: عدي 



٣٠٧     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١٣٤-   لهعلى سهوه لعدم حصول الظن     )١( رجحان ضبطه  ومنها:  قَو*.

                      ]٢/٦٣[  

ألصوليني وحاصل كالم احملدثني واحلق هنا معهم أن ال يكثـر           هكذا إطالق ا  
السهو والغلط إىل حد مينع ظن الصدق وليس مبحدود إال بذلك ووجهه أوضح مـن               

 ٥  .أنْ يشرح 

١٣٥-   لهفروى ابن عمر الشرك باهللا وقتـل       وقد اضطرب يف الكبائر      : قَو

  ]٢/٦٣  [          **اخل ... النفس 

 حبثاً فيما قالوه وتتبعنا ملا ورد وبلغنا ا من          )٢( األرواح قد أشبعنا القول فيها يف    
  . غري حصر سبعاً وثالثني واستغنينا هنا باإلحالة مبالغة يف االختصار 

  ١٠ 

                                                           
  .الضبط :  يف ع )١(

  ٢/٣٦٨  حتفـــه    ، ٢/٣٦٧    ،     رفــع    ١/٦٩٥ بيـــان *
  ٢/٣٦٩   ،   حتفـــه ٢/٣٦٩    ،     رفــع    ١/٦٩٧ بيـــان **

  ٩٦ - ٩١: ص ) ذيل العلم الشامخ ( النوافح  األرواح )٢(



٣٠٨     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

  ]رواية مجهول الحال : مسألة  [ 
١٣٦- له٢/٦٤[     *.ال يقبل وعن أيب حنيفه قبوله  جمهول احلال : قَو[   

 الشائع أن اإلسالم يكفي ما مل جيرح ، فيحتـاج          فإنّ )١(حيقق مذهب أيب حنيفة   
 وشـرحه   )٢(حينئذ إىل التعديل وذلك يف الشهادة والروايـة والـذي يف التنقـيح            

 ٥ احلنفيـة أنّ   )٥(] فقه [ وكذلك يف بعض كتب    )٤( ومشى عليه يف التلويح    )٣(التوضيح

 كان  )٦(لتلويحالعدالة أمر زائد على جمرد اإلسالم وهي االستقامة حىت قال السعد يف ا            
يعين حد ابن احلاجب للعدالة     . اخل  … يغين عن اشتراط اإلسالم قولنا حمافظة دينية        

االستقامة واملعترب هنا    )٧(]هي   [  العدالة و  [فأشعر بأن مذهبهم كغريهم ولفظ املنار       

كماهلا  وهو رجحان جهة الدين والعقل على طريق اهلوى والشهوة حىت إذا ارتكب              
  ١٠ )٨(ر على صغرية سقطت عدالته دون القاصر وهو مـا ثبـت بظـاهر             كبرية أو أص 

  . انتهى . )٩(]اإلسالم واعتدال العقل 

                                                           
  ٢/٣٧٢   ،   حتفـــه ٢/٣٨٣    ،     رفــع    ١/٧٠٠ بيـــان *

لة من غري تعديل ألنه كان يف القرن الثالث ، والغالب على أهله             وهلذا جوز أبو حنيفة رمحه اهللا القضاء بظاهرة العدا        : قال النسفي    )١(
 خبرييتهم ، فأما يف زماننا فال حيل العمل برواية مثل هذا احملمول حىت تظهر عدالته ، ألن الفسق غلـب                     الصدق ، ألنه شهد النيب      

   ٢/٣٠كشف األسرار . ستور قبل ظهور عدالته على أهل هذا الزمان وهلذا مل جيوز أبو يوسف وحممد رمحهما اهللا القضاء بشهادة امل
ت (تأليف صدر الشريعة عبيد اهللا بن مسعود احملبويب البخاري احلنفي ) تنقيح األصول ( هو خمتصر يف أصول الفقه امسه : التنقيح  )٢(

 ) هـ ٧٤٧
  . . )التوضيح يف حل غوامض التنقيح ( وهو شرح لكتاب التنقيح شرحه مؤلفه ومساه  التوضيح )٣(
  .) هـ٧٩٢ت(وهو شرح لكتاب التنقيح شرحه العالمه سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشافعي :  التلويح )٤(
  . زيادة من ع )٥(
  ٢/٦. التلويح )٦(
 . زيادة من املطبوعة  )٧(
  . ساقطة من ع )٨(
   . ٢/٣٤كشف األسرار  )٩(



٣٠٩     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

١٣٧- له٢/٦٤ [  * .فوجب حتقق ظن عدمهوأيضا الفسق مانع  : قَو[  

 الذي خيل باملقتضي هو ظن املانع ال عدم ظنه والعجب من موافقـة              : يقال  

وهذه  )١( بنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به ر  الشرح وشرحه والسكوت على هذا 

 عدم املانع بل    )٢(استدالالت العلماء والعقالء إذا مت املقتضي ال يتوقفون إىل أنْ يظنوا          

يكفيهم أنْ ال يظهر املانع ، وسيأيت إقرارهم مبا ذكرنا ومناقضتهم ملا هنـا يف حبـث                  ٥ 

   . )٣(البيان ويف حبث االعتراضات وننبه عليه

                                                           
  ٢/٣٧٢ـــه    ،   حتف٢/٣٨٣    ،     رفــع    ١/٧٠٠ بيـــان *

  ٢٨٦: سورة البقرة آية )١(
  .يظهر هلم :  يف ص )٢(

   ساقطة من ص (3)



٣١٠     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

   ]٢/٦٤  [ * .)١(فينتفي بانتفائهالفسق سبب التثبت  :وله  قَ-١٣٨

 خاص وأما دعوى    )٣(]سبب  [  ال ينتفي بانتفاء     )٢(هذا ممنوع إذ مطلق املسبب    
  . والتزكية فمبىن على اشتراط ظن العدم )٤(أنه ال ينتفي إال باخلربة

  بل األصل أن الصيب    )٥(لكن يف كون العدالة طارئة نظر      : قال السعد   
 ٥ املراد باألصـل    )٦(ورده يف اجلواهر بأنّ   إذا بلغ بلغ عدال حىت تصدر عنه معصية           

 فال تكـون    )٨( املستصحب فلهذا كانت العدالة طارئة ألا حمافظة دينية        )٧(الراجح ال 
إال بالتزام التكاليف الشرعية وهو ليس صفة جبلية وأما الفسق فسببه القوة الشهوية             

 وقوع مقتضى القوة الغريزية ما      )٩( غريزتان يف اإلنسان واملظنون    والقوة الغضبية ومها  
  .انتهى . مل يدلّ دليل على خالفه 

وتركاً حمرماً مثال ألنه يرد غري العدل فـإذا    أ )١١( فعال )١٠( وليس املراد بالفسق   ١٠ 

بلغ الصيب ومل يعص مل يقبل هذا مقتضى كالمهم وقد قدمنا يف املقـدمات أنّ متـام                 
 يعلم احلق ويلتزم ما يترتب عليه مجلة وال يكفيه العلم وإذا صح هذا كان               اإلميان أنْ 

نصرة أليب حنيفة لكنه يقال كل مؤمن قد التزم ذلك بظاهر حاله لكن وقعت املناقضة               
كثرياً حبسب اخلارج وصارت املناقضة مبقتضى اإلسالم حبسب الوقوع أكثـر مـن             

 ١٥ )١٢(باحنالل العزم باملرة وإذا تبني لك     الوفاء التام فيضعف ظن الصدق من دون حكم         

                                                           
  فإذا انتفى انتفى :   ويف املطبوعة . هذه املسألة متأخرة يف ص )١(

  ٢/٣٧٢   ،   حتفـــه ٢/٣٨٤    ،     رفــع    ١/٧٠١ بيـــان *
  . السبب :  يف ص )٢(
  . زيادة من ص و ع )٣(
   .باخلرب:  يف ص )٤(
  . ساقطة من ع )٥(

  . بيان :  يف ص (6)
  .  ساقطة من ص (7)
  .اخل …  يف ص و ع (8)
  .واملقتضى :  يف ص (9)

  . ساقطة من ع (10)
  .عقالً :  يف ع (11)
   ساقطة من ص (12)



٣١١     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

 أنه واقف على إمارات قوة عقد القلـب علـى           )٢( الصدق علمت  )١(أنّ الغرض ظن  
  . ضعف الظن فليتأمل فإنه نفيس جداً )٣(مقتضى اإلميان فإذا ختلفت

  
  
  ٥ 

  
  
  
  
  ١٠ 

  

                                                           
   ساقطة من ص )١(
  .وعلمت :  يف ص )٢(
  . ختلف :  يف ع )٣(



٣١٢     السنة واإلمجاعما يشرتك فيه الكتاب و                         ى البن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنته

واعلم أن هذا مبين على أن األصـل الفـسق أو     :  قَوله يف الشرح     -١٣٩

  ]٢/٦٤  [ .هر أنه الفسق ألنّ العدالة طارئة وألنه أكثرالعدالة والظا

    ا إذا صحة العدالة ال يف أصلها ، بل هل             )١(]أن  [ أمخالف أيب حنيفة يف ماهي 
العدالة غري طارئة ألـا الزم مـن        : الظاهر يف املسلم العدالة حىت جيرح فهو يقول         

اد باهول اجلهل حباله بعد اإلسالم       ثابتة بثبوته وهو إمنا أر     )٢(]فهي  [ لوازم اإلسالم    ٥ 

 عنده فيه تساهل ألنه مناقض لقولنـا الظـاهر يف           )٣(وينبغي أنْ يكون اطالق اهول    
زاع على هذا إمنا هو ما      ـاملسلم العدالة فاملسلم ينقسم إىل عدل أو جمروح فقط فالن         

تى بـشيء ممـا     فنحن مننع الظاهر ألنه ليس بالزم أنّ من أ        ؟  الظاهر يف مطلق املسلم     
ينبغي كاإلسالم مثال أنْ يأيت بكل ما ينبغي ال عقال وال عادة وال شـرعاً إذ يـصح                  

 ١٠ ادعى عليه رجـل  )٤(باإلمجاع إسالم الكافر وإنْ مل يعزم على التوبة من كل ذنب ولو    

عقب إسالمه أنه ما طله حقه من قبل إسالمه مل حيكم بظهور سقوط احلـق أو عـدم                 
 )٦(]لكثـرة    [ األدلة   )٥(] أوضح [أما الغلبة فهي ال شك من       اإلسالم على البدل و   

العدل ألن مرادهم بالفسق هنا ما يقابل العدالة ال فعل الكبرية ؛             )٧ (]وقلّة  [ اروح  
غايته أنّ هذا الدليل إمنا يتم يف االعصار املتأخرة ال يف الثالثة القرون لغلبة العدالـة                

 ١٥ من أهـل    )٩( قال املنصور باهللا عبد اهللا بن محزة       )٨(فيهم سيما الصحابة وحبذاك وقد    

 . البيت ومن أجلّ أئمة الزيدية أنه ال يسأل عن عدالة ثالثة قرون 

                                                           
  . زيادة من ص و ع )١(
  . زيادة من ص و ع )٢(
  .اقطة من ع  س)٣(

  . ساقطة من ع (4)
  .أصح :  يف ك (5)
  .لكثرية :  يف ك (6)
  . وقل : يف ك و ع  (7)
  . ساقطة من ص (8)
قام باإلمامة سنة   .  ينتهي نسبه إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه            هديي عبد اهللا بن محزة بن سليمان بن محزة اإلمام املنصور باهللا أحد أئمة الز              (9)

ـ  ي يف اليمن واتصلت دعوته خبوارزم واحلجاز وقد كان يطمع أن ميتد نفوذه إىل ما هو أبعد من ذلك وه                   هـ فبويع ٥٩٣  علـى العـامل     ة اخلالف
ويعد من أشهر أئمة اليمن علماً وتعصباً ضد املخالفني ملذهبه حىت من الزيدية ألنه يرى أن اإلمامه ال تصح إال يف أهـل البيـت                         ،  اإلسالمي كله   
هـ ومؤلفاته كثرية منها هداية املسترشدين ، الرسالة الكافية ألهل العقول الوافية            ٦١٤تويف سنة   . خالفني واستحل بذلك دماءهم     فكفر أكثر امل  

  . ، صفوة االختيارات 

   ٣/١٢٨٦هجر العلم ومعاقله     ،   ١/١٠٨: أئمة اليمن :



٣١٣   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  ]ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد : مسألة [ 
١٤٠-   لهيف الرواية دون الشهادة    )١(اجلرح والتعديل يثبت بقول الواحد     : قَو *.

                     ]٢/٦٤[  

              قد تعبدنا خبرب العدل عن الشريعة كما مضى وكذلك يف اخلرب عن أمر خاص ٥ 

ر عنه أنه عدل حيصل لنا      وهو باب الشهادة فإذا جهلنا عدالة الراوي فخرب عدل آخ         
والـدليل  ،  مطلقا كما قد حققناه يف غري هذا املوضع ما مل مينع مانع       )٢(الظن غالبا بل  

التجربة التامة وما قد قدمناه أنّ كلّ دليل أو أمارة حصل عنه علم أو ظن حيصل عن                 
ـ   ،  مثله قطعا ألنه مقتض تام فال بد من حصول املقتضى ما مل مينع مانع                و وأيـضا ه

 ١٠ الدليل  )٤(] مقدمات [ جلميع   )٣(داخل يف كلية التعبد خبرب العدل ألنه مستوف شامل        

  .فليتأمل
     زال ظـن    [ وكذلك اجلرح فإنه إذا أخرب عدل عن أمـر ينـايف العدالـة              

  . فارتفع املقتضى للعمل بقوله ، فهذا دليل اجلرح والتعديل )٥(]  العدالة
الشارع بزيادة شـروط وأمرهـا أشـد         وأما الشهادة فخرب خاص قد خصه       

 ١٥   . )٦(فالقياس عليها غري ملتئم كما ال خيفى على من عرف شرائط القياس الصحيح

  
  
  
  
  ٢٠ 

  

                                                           
  . يثبت بالواحد :  كذا يف املطبوعة ويف مجيع النسخ )١(

  ٢/٣٧٥    ،    حتفه  ٢/٣٨٨    ،     رفــع    ١/٧٠٣ بيـــان *
  . ساقطة من ص )٢(

  .رب العدل ال شامل خب: يف ص  (3)
  . زيادة من ص و ع (4)
  . زيادة من ص و ع (5)
  . ساقطة من ص (6)



٣١٤   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

١٤١- له٢/٦٥ [      *. اخل… يكفي االطالق فيهما  : قَو[  

 اإلتيـان بالواجبـات     )١(العدالة هيئة واستقامة يكون من شأن املتصف ـا        
 ظن االتصاف ا بإمارات ال تنضبط بقلـة وكثـرة           واجتناب املقبحات وإمنا حيصل   

 متام أماراته ومقتـضيه     )٢(]حصول  [ وكيفية وإمنا العربة حبصول الظن فيكشف عن        
 ٥ ضبط ما ال ينضبط فلم يبق إال قوله هـو           )٣(كما قلنا يف التواتر فكيف يكلف املعدل      

 )٤(تناع فإن ذكره  عدل أي يف ظين اللهم إال أن يقال عدم االنضباط ال يلزم منه االم             
األوصاف اليت هلا دخل يف حتصيل ظن العدالة ممكن فليذكرها بال ضابط خمـصوص              

     نذكره يف اجلرح مـن أنـه        )٥(حىت يظن السامع العدالة ، على أنه يدخل التعديل ما         
 يكون بعض األوصاف عند املزكي من مقتضى العدالة وهو عند الـسامع             )٦(]  قد  [

 ١٠  .صيل هلذه النكتة جارح فال بد من التف

 وأما اجلرح فيحصل بذكر وصف واحد ينايف االستقامة فذكره سهل ، وهل              
نعم ملا ذكرنا من اختالف مذهب اجلارح والسامع يف كون ذلـك الوصـف              . يلزم  

 وكيف ال وقد يكون من أعظم املمادح عند أحدمها ومن           )٧(]أو ليس جبرح     [جرحاً  
 القدر االصطالحي ال اللغوي الشرعي كما قـد          كمسألة )٨(أقبح القبيح عند اآلخر   

 ١٥ املخترب وهلذه النكتـة ال      )١٠( كثرة ال جيهلها   )٩(حققناه يف مواضع وغري ذلك مما يكثر      

يقبل التعديل املبهم حنو أخربين العدل خبالف فالن وهو عدلْ ألنه إذا عـرف عينـه                
  .كوا مدحاً أو ذماً اتهد يف )١١(أمكن النظر يف حاله كما أن الصفة إذا ذكرت نظر

                                                           
  ٢/٣٧٧    ،   حتفه ٢/٣٩٠    ،     رفــع    ١/٧٠٤ بيـــان  *

  . ساقطة من ع )١(
  .  زيادة من ص وع )٢(
  . العدل :  يف ص )٣(
  .وإن ذكر :  يف ص و ع )٤(
  .ما مل :  يف ص )٥(
  . زيادة من ص )٦(
  . زيادة من ع )٧(
  . آخر :  يف ص )٨(

  . ال يكثر :  يف ص (9)
  . جيلها :  يف ص (10)
  . ساقطة من ص (11)



٣١٥   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

 أنّ اتهد ال يقلد إال إذا مل يبق لنظره جمال ألنه أعياه كل أمارة               :وحاصله   
 من  )٤( لك ذا ما ذكرناه    )٣(] ظهر [ املخرب وقد    )٢(] خرب [ جمرد   )١(سوى أمارة هي  

أنّ املقلد ناظر لكنه مل يقدر إال على أضعف اإلمارات فلما مل يكن له نوع اسـتقالل                 
وعرفت أيضا تصرحيهم بلزوم اقتصاره على قدر الضرورة بغري توسع ،           . وه مقلداً   مس

كل نـوع مـن      )٥(]من  [ بيح له احلرير لعارض الربد ليس له أن يتخذ          أكما أنّ من     ٥ 

  . والزينة )٦(أنواع اللباس والفراش
  
  

                                                           
  . ساقطة من ص )١(
  . زيادة من ص و ع )٢(
  .أظهر :  يف ك )٣(
  .كررناه :  يف ع )٤(
  .  زيادة من ص )٥(
  .والفرش :  يف ع )٦(



٣١٦   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  ]رواية العدل هل هي تعديل ؟ : مسألة  [ 
١٤٢- له٢/٦٦[ .* ال يروى إال عن عدل عادته أن)١(إن كانت : قَو[  

 من أهل اخلربة يف هذا الشأن       )٢(نعم القول هذا لكن الشأن يف وقوعه ومن كان        
     ة وحينئذ فال يـصدق معـىن العـادة             )٣(علم أنه مل يكن ذلك اللهمإال يف أشياء خاص 

 ٥ ال أروي إال عن عدل مل يقع ذلك علـى هـذه             )٥(]أنا  [  إذا قال    )٤(وكذلك ما يقال  

 )٦(ية ، وهذا مالك أشد الناس أو من أشدهم مل يقل ذلك ويف رجاله من اسـتدرك             الكيف
وضعف الضعف الكثري وأما ملتزم الصحة كالبخاري ومسلم فال يلزم من ذلك التعديل             

 وغري ذلك وقد استدرك من رجال       )٨( الضعيف بالشواهد عند كثريين    )٧(إذ قد يصحح  
 الذهيب يف ميزانـه     )٩(مع ما ذكرنا وقد قال    الصحيحني من ال حيصى وال ميكن ذلك إال         

وقـال مل   ،   رجال الصحيحني عدداً كثرياً مل يتكلم فيهم جبـرح وال تعـديل              )١٠(أنّ يف  ١٠ 

ـ يتعرض هلم يف كتابه مع وضعه للضعفاء لكثرم ذكر ذلك يف ترمجة ال              ويف  )١١(اديزي
وعةً مـن طالـب      فتبني لك أنّ املسألة فرضية فقط ال تسد ج         )١٢(ترمجة حفص بن بغيل   

  . األحكام 
                                                           

  . كان :  يف املطبوعة )١(
  ٢/٣٨١    ،   حتفه ٢/٣٩٧     رفــع        ،١/٧١٠ بيـــان  *

  .ساقطة من ع .  من كان )٢(
  . ساقطة من ع )٣(
  . ساقطة من ع )٤(
  .  زيادة من ص وع )٥(
  .أو :  يف ص )٦(
  . ساقطة من ص . إذ قد يصحح : الضعف الكثري إىل قوله :  من قوله )٧(
  .كثري :  يف ع )٨(
  . ذكر :  يف ص )٩(
  . ص  أن يف ساقطة من )١٠(
هـ ذكره ابن حبـان يف الثقـات   ١٥٣ويل ثغور مصر ملروان بن حممد األموي تويف سنة   ،  ادي من تابعي مصر     يبن اخلري الز  مالك   أبو اخلري    )١١(
قال ابن القطان : حمله الصدق مث قال:  وقال ٣/٤٢٦ ولذلك ذكره الذهيب يف امليزان ٤/٣١ وضعفه ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام ٧/٤٦٠
واجلمهـور  . ويف رواة الصحيحني عدد كثري ما علمنا أن أحداً نص على توثيقهم  –ه   يريد أنه ما نص أحد على أنه ثق        –هو ممن مل تثبت عدالته      : 

  . على أن من كان من املشايخ قد روى عنه مجاعة ومل يأت مبا ينكر عليه أنه حديثه صحيح 

  . ٨/٢٠٨ واجلرح والتعديل البن أيب حامت١/٣٨١،واملؤتلف واملختلف للدار قطين٤/١/٣١٢التاريخ الكبري للبخاري :א
   ٣٨٥:تعجيل املنفعة

مستور وقال ابـن     : ١٤٠٠أخرج له أبو داود يف السنن قال احلافظ ابن حجر يف التقريب ترمجة              .  حفص بن بغيل اهلمداين املرهيب الكويف        )١٢(
لـذهيب يف امليـزان      ال يعرف له حال ، وعقب على ذلـك ا          ٤/١٧٠ وقال ابن القطان يف بيان الوهم واإليهام         ٢/٣٩٧حزم جمهول التهذيب    

مل أذكر هذا النوع يف كتايب هذا ، فإن ابن القطان يتكلم يف كل من مل يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره مـا                          :  قلت   ١/٥٥٦
  . وهذا شيء كثري ، ففي الصحيحني من هذا النمط خلق مستورون ما ضعفهم أحد والهم مبجاهيل . عدالته على يدل 



٣١٧   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

١٤٣- له٢/٦٦[           *.وال بالتدليس :  قَو[  

  : التدليس على وجهني 

 كمن اعتقد يف الـراوي  )١( من أهل الورع واحلامل هلم عليه شدة الورع   :أحدمها   
أنه جيب األخذ بقوله وعلم سوء ظن الناس به فرأى أنّ إظهاره يؤدي إىل عدم تبليـغ        

 ٥ اعتقد وجوب التبليغ عليه وأنّ املخالف له يف هذا الرجل خمطئ             وقد )٢(] الشريعة [

 ومن ال حيـصى     )٣(وهذا فعله أئمة املسلمني وكرباؤهم وناهيك بالشافعي والسفيانني       
ومل يكد يسلم مـن      . )٥( يف جنبهم موقعاً كشعبه    )٤(حبيث ال يقع املشدد يف التدليس     

يف دينه قوي ذا املعىن حري ر يف املسألة  النظ)٦(التدليس.  

                                                           
  ٢/٣٨١    ،   حتفه ٢/٣٩٨    ،     رفــع    ١/٧١٠ بيـــان *

  .ساقطة من ص .  شدة الورع )١(
   زيادة من ص وع )٢(
  :  السفيانان مها )٣(
لوال مالك وسفيان لـذهب علـم   " قال الشافعي ، حمدث احلرم      أبو حممد سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون اهلاليل الكويف -١

  . هـ ٩٨سكن مكة وفيها تويف رمحه اهللا سنة ، ة الستة وغريهم أخرجه حديثه األئم" احلجاز 

   .٨/٤٥٤ ، السري ١١/١٧٧ ، ذيب الكمال ٩/١٧٤تاريخ بغداد :
 أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكويف اإلمام العامل اتهد أمري املؤمنني يف احلديث قـال اخلطيـب                        -٢

اً من أئمة املسلمني وعلماً من أعالم الدين جممعاً على أمانته حبيث يستغين عن تزكيته مع االتقان واحلفظ ، واملعرفة                    البغدادي كان إمام  
  . هـ يف البصرة ١٦١تويف رمحه سنة . أخرج حديثه األئمة الستة وغريهم . والضبط ، والورع والزهد 

   . ٧/٢٢٩السري  ، ١١/١٥٤   ، ذيب الكمال ٩/١٥١تاريخ بغداد :
  . ساقطة من ع .  يف التدليس )٤(
ي الواسطي اإلمام العامل أمري املؤمنني يف احلديث ، أخرج حديثه األئمة الستة             دد العتكي األز  ور أبو بسطام شعبة بن احلجاج بن ال       )٥(

  . هــ  ١٦٠يف بالبـصرة سـنة       تـو  - يعين يف احلديث ورواته      –كان شعبة أمة وحدة يف هذا الشأن        : قال اإلمام أمحد     . موغريه

   .٧/٢٠٢ ، السري ١٢/٤٧٩ ، ذيب الكمال ٩/٢٥٥تاريخ بغداد :
  . شديد :  يف ص )٦(
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  ]عدالة الصحابة : مسألة [ 
١٤٤-   لهوقيل كغريهم ، وقيـل إىل      )١(الصحابة األكثر على عدالة  : قَو

عني وقالت املعتزلة حني الفنت فال يقبل الداخلون ألن الفاسق غري م
   ]٢/٦٧[            * .عدول إال من قاتل علياً 

 ٥ فتختص السابقني األولني كما فازوا بطول       )٢(احلق أنّ العدالة غالبة وأما املثاين     

     وأواخرهم املشهورون الذين تأخر إسالمهم هلم حظ دون ذلـك قليلـه             )٣(الصحبة
دح وخيص كل منها مبن صدق عليه        تلك املما  )٥(فتنظر:  ، وعلى اجلملة     )٤( ]كثري[ 
 )٧(  حممد رسـول اهللا    اآلية وقوله تعاىل    )٦( والسابقون األولون   فقوله تعاىل   . 

    يوم ال خيزى اهللا النيب والـذين آمنـوا       يف الفائزين بالسبق ، وقوله تعاىل       )٨(وحنوها  
ادح يصدق  يعم املتأخرين ممن تصدق عليه الصحبة وال شيء من تلك املم           )٩(  همع ١٠ 

خري القرون   (( )١٠(على الرائي خبصوصه حبيث يشهد له بالعدالة وإمنا صدق عليه حنو          
ال متس النار   ((  وقد شاركه املعاصر غري الرائي وكذلك إنْ صح          )١١())  إخل    …قرين  

 من رءاه وال يفيـد ذلـك        )١٤( من رأى  )١٣( إذ شاركه  )١٢())احلديث  … من رآين   

                                                           
  . الصحايب :  يف ص و ع )١(

  ٢/٣٨٥    ،   ٢/٣٩٩    ،     رفــع    ١/٧١٢ بيـــان *
  .والثاين :  يف ع )٢(
  . كمن قال والطول الصحابة :  يف ص )٣(
  . رية كث: يف ك و ع  )٤(
  .فلتنظر :  يف ص )٥(
   .١٠٠:  سورة التوبة آية )٦(
   .٢٩:  سورة الفتح آية )٧(
  .وحنو ذلك :  يف ص و ع )٨(
  ٨:  سورة التحرمي آية )٩(
  .  ساقطة من ع )١٠(
  ) ٢٦٥١( احلديث أخرجه البخاري يف الشهادات باب ال يشهد على جور إذا شهد )١١(

  ) . ٢٥٣٣(ل الصحابة مث الذين يلوم  ، باب فضه يف فضائل الصحابمومسل
هذا حديث حـسن غريـب ال   : وقال ) ٣٨٥٨( وصحبه ي يف املناقب ، باب ما جاء يف فضل من رأى النيب            ذ أخرجه الترم  )١٢(

  . نعرفه إال من حديث موسى بن إبراهيم األنصاري 
  ).٨٠٧(ه األلباين يف ضعيف الترمذي رقم واحلديث ضعف) وكان خيطئ ( وموسى هذا مل يوثقه إال ابن حبان مع أنه قال 

  . إذا شاركه : ويف ع . بأن يشاركه :  يف ص )١٣(
  .  من رأى ساقطة من ص )١٤(



٣٢٠   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

 معـىن   )٢(]تقـدير [ مع ضعفه مترتـب علـى        )١())نجوم  وأصحايب  كال  (( العدالة  
 من حيث ترتـب     )٣(الصاحب مث ختصيص الرؤية من بني سائر املالبسات حتكم حبت         

إطالق اللفظ عليه إذ ذلك ال خيتص لغة قطعا إنْ كان الغرض مطلق املالبسة وقـول                
  .من اشترط الرواية أو العزو له بعض مساغ خبالف هذا 

 ٥  أي كونه رائيـاً    )٤(] الرؤية [ول الصحبة غري مدلول      فمدل :وعلى اجلملة   

أو تقديراً بل غري مدلول مطلق املالبسة وإنكاره مباهته ؛ بـل             )٦( مرئياً حتقيقاً    )٥(أو
فمـسلم ، لكـن     . اخل   … )٧(يقبل التقييد : وأما قوله   ذلك ،    [الصحبة أخص من    

الدعوى فنقـول باملوجـب      جمرد الرؤية فلم ينطبق الدليل على        )٨( ]ليس من القليل  
           أن يقـول فـرءاه      )٩(كان مقتـضى دعـواه     . فصحبة حلظة : وقوله  والرتاع حباله   

 ١٠  ال حينث بذلك بل إمنا حينث مبا يـسمى بـه صـحبة ففيـه                [ لكنه   )١٠(] حلظة [

 فاحلنث مترتب على معىن الصحبة فيدور هذا كله يف الصاحب لغة كما             )١١(]مغالطة
 ينفعه يف الصحايب فإنه أخص لكنه يقال إن الـصحايب لـصاحب             ذكره الشارح وال  

 بالنظر إىل الغرض املترتب     )١٢(خاص فال يضر ما ذكر يف املقصود وهذه املسألة أيضا         
 ومن الرائي وإنْ كان بني كل من         )١٣(تسهل من حيث ندرة اروح من الصحابة بل       

 ١٥ والفاسق  )١٤( حمجن الثقفي  السماوات مخس مئة عام وذلك كالودين يف اخلمر كأيب        

                                                           
هذا اسناد ال تقوم به حجة وقد حكم ابن حزم بوضـعه            :  وقال   ٢/٩١ احلديث أخرجه ابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله            )١(

  ) . ٥٨( يف السلسة الضعيفة  وكذا األلباين٦/٨٢كما يف األحكام 
  . تقريب :  يف ك )٢(
  .  ساقطة من ص )٣(

  . الرواية :  يف ك (4)
  .و :  يف ص (5)
  .أي حتقيقاً :  يف ص (6)
  .التقليد :  يف ص (7)
  . زيادة من ص و ع (8)
  . قوله :  يف ص (9)

  . زيادة من ص و ع (10)
  .  زيادة من ص و ع (11)
  .  ساقطة من ص (12)
  .  ساقطة من ص (13)
امسه فقيل هو عمرو بني حبيب ، وقيل امسه كنيته ، وقيل امسه عبد اهللا ، وقيل امسه مالك بن حبيب                     يف  خمتلف  :  الثقفي   جن أبو حم  (14)

  . كان شجاعاً كرمياً شاعراً مطبوعاً . أسلم حني أسلمت ثقيف ومسع من النيب . وهو األشهر 

   ٧/٣٦٠اإلصابة      ٤/١٧٤٦االستيعاب    ٥/٥١٥الطبقات البن سعد :



٣٢١   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

 األمر إذ يكـاد     )٣( وأعداد يقل حديثهم فيهون    )٢( وكبسر بن أرطأه   )١(الوليد بن عقبة  
 يتفق وجودهم وعدمهم بالنظر إىل ما حيتاج إليه يف الدين وكذلك من خـرج               )٤(أن

 وهم مجهور يف أنفسهم نزر بالنسبة إىل أهل العدل وكذلك من خالط أشرار              )٥(بالبغي
ية وعاضدهم ألن اجلمهور على قبوهلم لعدم رد السلف هلم مبجرد ذلك وهـذا              األمو

 ٥ )٧( من كالم أوائل احملدثني بل ومن حكاية املتأخرين كابن عبـد الـرب             )٦(الذي يفهم 

 خالف ما عليه هؤالء املتأخرون الذين بلغوا الغاية القـصوى            )٨(وصاحب أسد الغابة  
  متأخري الفقهاء واملتكلمني يف إبعاد املرامي حنـو        يف الغلو وهم بالنسبة إىل األوائل ك      

                                                           
بعثه .  الوليد بن عقبه بن أيب معيط أخو عثمان بن عفان ألمه ، أسلم يوم الفتح ، قتل أبوه بعد بدر صرباً ألنه كان شديداً على املسلمني                          (1)

خالد بن الوليد فأخربوه بـأم علـى         عث إليهم رسول اهللا     بوا ف تدوعاد وأخرب أم ار   فهام    إىل بين املصطلق ألخذ الصدقة        النيب  
وواله عثمـان    ] ٦: احلجرات آيـة     [اآلية  …  يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا           : زلت فيه هذه اآلية     ـاإلسالم فن 

نـزل  .  سنة حيتاج فيها إليه      مل يرو الوليد بن عقبة    : قال ابن عبد الرب     . له عنها بعد أن شهدوا عليه بشرب اخلمر وجلد احلد           زالكوفة مث ع  
  . الرقة ومات ا يف خالفة معاوية 

   ٦/٦١٤ ، اإلصابة ٤/١٥٥٢ ، االستيعاب ٦/٢٤طبقات ابن سعد :
ال "  حديثني أحدمها    بسر بن أرطأه ويقال بن أيب أرطاه وامسه عمري بن عومير القرشي العامري خمتلف يف صحبته روى عن النيب                     (2)

شهد صفني مع معاوية وواله اليمن فقتل ـا      " احلديث  .... اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها       " واآلخر  " ي يف السفر    تقطع األيد 
قال ابن عدي مشكوك يف صحبته وال أعرف        . وقد وسوس يف آخر عمره      . ابين عبيد اهللا بن عباس وفعل أفعاالً قبيحة مبكة واملدينة           

  . مات يف والية عبد امللك بن مروان وقد خرف  .لدار قطين له صحبه ومل يكن له استقامه بعد النيب له إال هذين احلديثني ، وقال ا

  ١/٣٠٩ ، ميزان االعتدال ١٠/١٤٤ ، تاريخ دمشق ٧/٤٠٩طبقات ابن سعد :
   . نليهو:  يف ص (3)
  . ساقطة من ع (4)
  . من البغي :  يف ص (5)
  .والذي يفهم :  ع ويف. هذا والذي يفهم :  يف ص (6)
بيت علم فوالده كان فقيـه      يف   أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب اإلمام احلجة شيخ اإلسالم وحافظ املغرب نشأ                    (7)

وقد مجع يف   .  حىت طار صيته يف األندلس كلها فرحل الطالب إليه لألخذ عنه ووىل قضاء لشبونه وغريها                 طلب العلم مبكراً  . قرطبة  
هـ وتصانيفه كثرية أمهها االسـتيعاب يف       ٤٦٣تويف سنة   .  اهللا القبول يف تدريسه ويف تصانيفه        هدريسه بني الفقه واحلديث وقد رزق     ت

  معرفة األصحاب ، التمهيد ، االستذكار 

   ٨/١٥٣السري   ،   ٤٤٠الديباج ص   ،     ٨/١٢٧ترتيب املدارك :
أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بـن عبـد الواحـد                  : ري وهو    صاحب أسد الغابة هو العالمة ابن األث       (8)

 رئيساً حمتشماً ، كان مرتله مأوى طلبة العلم ،           أديباً متفنناً  كان إماماً عالمة اخبارياً   : اجلزري الشيباين عز الدين ابن األثري قال الذهيب         
 هـ وتصانيفه كثرية منها أسـد الغابـة يف          ٦٣٠تويف سنة   . اً ومسع العايل والنازل      تام ولقد أقبل يف آخر عمره على احلديث اقباالً       

  . معرفة الصحابة ، والكامل يف التاريخ وخمتصر األنساب 

  ٨/٢٩٩الطبقات   ،    ٢٢/٣٥٣السري   ، ٣/٣٤٨وفيات األعيان :



٣٢٢   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  
   : مذمة)٣(] بكل [ رأس كل بالء واملتحلي)٢( يف مروان)١(قول ابن حجر العسقالين

وذلك ألجل رواية البخاري له تكميال إلدعاء اإلمجاع        . )٤(إذا ثبتت صحبته فال كالم      
:  )٥(ه قال يف التقريب   مع أنه نفس  ؟  وهل يدعى مسلم عدالة مروان      ،  الصحيحني   على

 ٥  . ما نسيه من الثناء )٦(ال تثبت له صحبة مع أنه

 فدلّ أن   )٧(وىل اخلالفة مع أم ال يثبتون خالفته لعدم انتظام األمر له          : قال  
وكذلك روى أبـو داود ملـن       .  أهل تلك اجلهات     )٨(له فيه هوى وليس بغريب عن     

 بن  )١٠( إىل آخر عمره الوليد    )٩(هافسقه اهللا سبحانه واستمر على فسقه يف اخلمر وغري        
 استغناء  )١١(عقبه وحنو ذلك مما يشهد كل قلب تقي ببطالنه غري أنه واحلمد هللا يف حمل              

 ١٠  . الدين عنه 

 هؤالء الغالون أعظم من املرجئة الذين قالوا ال يضر مع اإلميان ذنب وهـؤالء     :أقولُ  
   .قالوا ال يضر مع الصحبة ذنب واإلميان أعظم من الصحبة

                                                           
الشافعي شهاب الدين العالمة احلافظ احملدث شيخ اإلسالم         أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن حجر الكناين العسقالين               (1)

على الكثري من شـيوخه     ظ القرآن وهو ابن تسع سنني وطلب العلم         فوأمري املؤمنني يف احلديث نشأ يتيماً وحبب إليه طلب العلم فح          
.  رحالته يف طلب العلـم       توكثرا ،   الذين أفرد لذكرهم كتابني مها املعجم املؤسس واملعجم املفهرس وذلك لكثرة العلوم اليت تلقاه             

ويل القضاء واالفتاء وأكثر من التـصنيف يف        وووىل التدريس يف مدارس وأماكن متعددة وجلس لإلمالء فأملى أكثر من ألف جملس              
، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، واإلصابة يف متييـز الـصحابة             : ا  ههـ ومؤلفاته كثرية أمه   ٨٥٢سنة  تويف  . العلوم الشرعية   

  .     بري  احلصالتخلي

  ١/٨٧   البدر الطالع ١/٣٦٣ ، حسن احملاضرة ٢/٣٦الضوء الالمع :
أبو عبد امللك مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أميه بن عبد مشس القرشي األموي ، ولد بعد اهلجرة بسنتني ، ومل يصح له مساع  (2)

 عنه وويل أمره املدينة ملعاوية ، بويع له باخلالفة بعد موت معاوية بن يزيد بن  ، كان كاتباً لعثمان بن عفان رضي اهللاعن النيب 
  . وكانت خالفته تسعة أشهر . هـ ٦٥مات يف رمضان سنة . معاوين 

  ٣/١٣٨٧ ، االستيعاب ٢٧/٣٨٧ ، ذيب الكمال ٥/٣٥طبقات ابن سعد :
  .بكالم :  يف ك (3)

 يف الفصل التاسع ، يف سياق من طعن فيه من رجـال  ٤٤٣: هدي الساري ص: ح البخاري  ذكر ذلك يف مقدمة شرحه لصحي )٤(
  . له رؤيه فإن ثبتت فال يعرج على من تكلم فيه : يقال : هذا الكتاب ، حيث قال 

)٢/٢٣٨ )٥  
  . ص :  ساقطة من )٦(
  .  ساقطة من ع )٧(
  . ساقطة من ص )٨(
  . وغريه :  يف ص )٩(
   .كالوليد :  يف ص )١٠(
  .معىن :  يف ص )١١(
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   )٢(لـه رجـل إين      وقـد قـال    )١(وما الطف ما روي عن احلسن البـصري       
فقال يل الفقهاء يغفـر اهللا ملـن   ،  يف النار )٣(حلفت بطالق امرأيت أن احلجاج    

 فإنْ يكن احلجاج يف النـار وإال        )٤(أمسك عليك أهلك  : فقال احلسن   . يشاء  
  .)٥(فال يضركما احلرام 

 ٥  : له ا وقد مسع قول احلجاج)٧( سبحانه أنْ يغفر إين ألرجو اهللا)٦( وقال ابن سريين

    أميام أنين من ساكين النـار  يا رب قد حلف األعداء واجتهدوا
  )٨(ا ظَنهم بعظيم العفو غفَّارـم        م ــون على عمياء ويحهـأحيلف

   .)٩(فقال احلسن واهللا ليخينب اهللا أمله فيه
     اً          ولعمري إنْ احلجاج وأن كان سيدشـر العتاة الفجار يف مدعى اإلسالم ملروان أعم  

 ١٠ وأدخل مكيدة وغدراً وهل فتح باب الطغيان املشابه لطغيان الطوفان غري            )١٠(] منه [

 رؤساء العدوان   )١٢( ومثره يف زمن بين أمية     )١١(مروان زرعه يف زمن املؤمن الرب عثمان      
  .  هذا األوان واهللا املستعان كل جبار إىل )١٣(وسيف الشيطان وتوارثه واقتدى به

                                                           
 أبو سعيد احلسن بن أيب احلسن يسار البصري أحد كبار التابعني وسادام موىل زيد بن ثابت اإلمام العامل الزاهد ولد لسنتني بقيتا من خالفـة        )١(

الزموا هذا الشيخ :  اهللا عنه  قال أبو قتادة رضيمعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وروى عن كثري من الصحابة وأخرج حديثة األئمة الستة وغريه       
ومناقبه وفضائله كثرية جداً وخصوصاً مواعظه وأخباره يف الزهد مات سـنة            .  فما رأيت أحداً أشبه رأياً بعمر بن اخلطاب منه           – يعين احلسن    –

  . هـ ١١٠
   ٤/٥٦٣ السري ،  ٦/٩٥ذيب الكمال ،  ٧/١٥٦طبقات ابن سعد :

  .  ساقطة من ص )٢(
لياً لعبد امللك بن مروان علي احلجاز فقتل عبد اهللا بن الـزبري وضـرب               احممد احلجاج بن يوسف بن احلكم بن أيب عقيل الثقفي كان و            أبو   )٣(

وكان ظلوماً جباراً سفاكاً للدماء وله يف القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب مل يسمع              ،   مث واله العراق وبقي فيها حىت مات         قالكعبة باملنجني 
ومن حسناته أنه هو الذي أمر بنقط املصحف قال الذهيب وله حسنات مغمـورة يف حبـر                 . يف احلديث    النيب  لها وهو املبري الذي أخرب عنه       مبث

  . هـ ٩٥تويف سنة . ذنوبه وأمره إىل اهللا ، وله توحيد يف اجلملة 
   ١١/٣٠٧ت الوايف بالوفيا،      ٢/٢٩وفيات األعيان ،       ١٢/١١٣تاريخ دمشق :

  .زوجك : ويف ص .  ساقطة من ع )٤(
 اجلرائم : يف ع  )٥(
قال حممد بن جرير .  أبو بكر حممد بن سريين األنصاري موىل أنس بن مالك أحد كبار التابعني اإلمام العامل روى عن كثري من الصحابة )٦(

اشتهر بتعبري الرؤيا وقد جاء ، هد له أهل العلم والفضل بذلك وهو حجة الطربي كان ابن سريين فقيهاً عاملاً ورعاً أديباً كثري احلديث صدوقاً ش
  . هـ ١١٠مات سنة . يف ذلك بعجائب يطول ذكرها وكان له يف ذلك تأييد من اهللا 

   ٤/٦٠٦السري    ،      ٢٥/٣٤٤ذيب الكمال   ،     ١٩٣ /٧طبقات ابن سعد :
  .أن يغفر اهللا :  يف ص )٧(
  ٢/٥٢بيد بن سفيان العكلي كما يف وفيات األعيان   لع األبيات )٨(
  ١٢/٢٠١ تاريخ دمشق )٩(
  . زيادة من ص و ع )١٠(
  . يف زمن الرب عثمان : ويف ع . يف أيام عثمان :  يف ص )١١(
  . يه بأ:  يف ع )١٢(
  . فيه :  يف ع )١٣(



٣٢٤   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

١٤٥- له١(نفي : قَو(٢/٦٧[   *.ال يستلزم نفي األعم   األخص[  
 بني  د أو الترد  )٣( جمردة ألنه مطلق والظاهر ماهية ما يصدق عليه        )٢(هذه دعوى 

الوافد والصحابة ما أخرجـه      )٥( ، ومما يدل على افتراق حال حنو         )٤(املقيدات األقل 
وأمحد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن حبان          مالك والشافعي   

وابن ماجه واحلاكم والبيهقي والضياء املقدسي من حديث خالد بن السائب بن خالد              ٥ 

 أنْ آمر   )٩(أتاين جربيل فأمرين   (( )٨( ورفعه )٧( عن أبيه عن جده    )٦(بن سويد األنصاري  
بـني يف   )) ومن معي   ((  : فقوله   )١٠())أصحايب ومن معي أنْ يرفعوا أصوام بالتلبية        

                                                           
  ع النسخ املنفي ييف مج )١(

  ٢/٣٨٧ ،     حتفه    ٢/٤٠٥    ،     رفــع    ١/٧١٦ بيـــان *
  .الدعوى :  يف ص )٢(
  .والظاهر يصدق : يف ص  )٣(
  ال أقل :  يف ع )٤(
   ساقطة من ص )٥(
خيتلف يف صحبته ويف حديثه يف      : بن عبد الرب    اخمتلف يف صحبته قال     . بن سويد األنصاري اخلزرجي     د   بن السائب بن خال    د خال )٦(

: وقد ذكره مجاعة يف الصحابة منهم ابن حبان ومل يرفع نسبه ، وقـال  : افظ ابن حجر وقال احل . رفع الصوت بالتلبية اختالف كبري      
. له صـحبه   : ىوقال مغلطا. له صحبه : وقال ابن أيب حامت . له صحبه ، مث أعاده يف التابعني ، وذكره ابن منده وأبو نعيم وغريمها     

وشـبهتهم يف   : حبته ألنه بعد أن ذكر الذين قالوا له صحبه قال           ولكن احلافظ ابن حجر مل يرجح ص      . له صحبه   : وقال ابن ا لسكن     
، وقال  عن خالد عن أبيه رفعه ، وقيل عن خالد بن السائب عن النيب              : ذلك احلديث الذي رواه عنه عبد امللك بن أيب بكر فقال            

  . أخرج حديثه األئمة األربعة . الترمذي والسائب بن خالد أصح 

    ٢/٣٣٩ ، اإلصابة ٨/٣٥٣ ، ذيب الكمال ٣/٤٥٢االستيعاب :
  . وجده غري صحايب .  هذا وهم فإن خالداً مل يرو عن جده )٧(
  . يرفعه :  يف ص و ع )٨(
  .فأمر :  يف ص )٩(
 واإلمام الشافعي يف  ،   ١/٣٣٤أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف احلج ، باب رفع الصوت باالهالل             :  احلديث كما خرجه املؤلف      )١٠(

والترمذي ) ١٨١٤(وأبو داود يف املناسك ، باب كيف التلبية         ،   ٤/٥٦، واإلمام أمحد يف مسنده       ) ١/٣٠٦ترتيب املسند   ( مسنده  
يف وابن حبـان    ) . ٢٧٥٣(والنسائي يف احلج ، باب رفع الصوت باإلهالل         ) ٨٢٩(يف احلج ، باب ما جاء يف رفع الصوت بالتلبية           

 ١/٤٥٠، واحلاكم يف املستدرك     ) ٢٩٢٢( وابن ماجه يف املناسك ، باب رفع الصوت بالتلبية           )٣٨٠٢(االحسان  صحيحه كما يف    
   . ٥/٤١والبيهقي يف السنن الكربى . وصححه ووافقه الذهيب 

-٦٦٢٦ ،   ٥١٧٠(والطرباين يف الكبري    ) . ١٨٥٠(والدارمي يف السنن     . ٤/١٧٤وأخرجه كذلك ابن خزمية يف صحيحه       : قلت  
وصححه األلبـاين   ) . ٤٣٤(وابن اجلارود يف املنتقى     ،   ٢/٢٣٨ والدار قطين يف السنن      ، ٢/٣٧٧يدي يف مسنده     واحلم ،) ٦٦٢٨

  ) . ٢٥٤٩(كما يف مشكاة املصابيح 



٣٢٥   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

دعوا أصحايب فلو    ((  وله شواهد كثرية مثل قوله       )١(تغاير  املعطوف واملعطوف عليه    
 يف قصته مع عمار رضـى اهللا        )٣( خمطاباً خلالد بن الوليد    )٢())احلديث… انفق أحدكم   

، ن بعـده    زلة خالد مم  ـ وأين من  )٥( عبد الرمحن بن عوف    )٤(عنهما وكذلك يف قصته مع    
 اللسان  )٦(له وكأنّ صحبته مل تكن بالنسبة إىل عمار وعبد الرمحن فما ظنك مبن مل يشهد             

غالة املتأخرين من احملدثني يفسرون به القرآن والـسنة         لالعريب بصحبة إمنا هو اصطالح       ٥ 

  .وال خيفى بطالن ذلك كما قد أكثرنا من التحذير منه 

                                                           
 وعلى  ه  ن فأجنيناه وأصحاب السفي   جاء يف مغىن اللبيب أن الواو العاطفة معناها مطلق اجلمع فتعطف الشيء على مصاحبه حنو                 (1)

 وقد اجتمـع هـذان يف            كذلك يوحي إليك وإىل الذين من قبلك          وعلى الحقه حنو      ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم       سابقه حنو 
 ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي  وتنفرد عن سائر أحرف العطف خبمسة عشر حكماً :  مث قال .  

  . عطف العام على اخلاص وبالعكس : وذكر منها 
    .  رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمناً وللمؤمنني واملؤمنات حنو : ل فاألو

   .  وإذا أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح حنو : والثاين 
   ٦٦٩-١/٦٦٥مغىن اللبيب 

 من معه يف كتابه العزيز      ن اهللا تبارك وتعاىل امتدح    إهو من عطف العام على اخلاص ، بل         ) أصحايب ومن معي     ( وعلى هذا فقوله    
 حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضالً من اهللا ورضـواناً                    فقال تبارك وتعاىل    

 سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراه ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاسـتوى علـى                     
   ] . ٢٩: الفتح آيه  [ سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفار وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجراً عظيماً 

   .١٦٣: كتاب اإلميان لشيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهللا ففيه حبث نفيس يف العطف بالواو ص : وأنظر 
 من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه يف قصة حدثت بني خالد بـن الوليـد                  ٣/٢٦٦د  يف املسن اإلمام أمحد    أخرجه ذا اللفظ     (2)

ال "  قـال رسـول اهللا      : وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم ويف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال                   
جه البخاري يف فضائل الصحابة ، باب قول النيب         أخر" تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحد وال نصيفه                

 " ً٢٥٤١(ومسلم يف فضائل الصحابة ،باب حترمي سب الصحابة رضي اهللا عنهم)٣٦٧٣(لو كنت متخذاً خليال(.   
       والطـرباين يف الكـبري     ٤/٨٩،٩٠وأما قصة خالد بن الوليد مع عمار بن ياسر رضي اهللا عنهما فقد أخرجها اإلمام أمحد يف املسند                   

  . رواه أمحد والطرباين ورجاله رجال الصحيح  : ٩/٢٩٣قال اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٣٨٣٥-٣٨٣٠(
 أبو سليمان خالد بن الوليد بن املغرية القرشي املخزومي سيف اهللا أسلم سنة سبع بعد خيرب وشهد غزوة مؤته وفتح مكه وحنينـاً                        (3)

وفتح دمشق واستخلفه أبو بكر على الشام حىت عزلـه          ،  ة مث واله حرب فارس والروم       والطائف وأرسله أبو بكر إىل قتال أهل الرد       
  . هـ ٢١مات رضي اهللا عنه حبمص سنة . عمر عنها 

  ٢/٢٥١اإلصابة ،        ٢/٩٣أسد الغابة ،       ٢/٤٢٧االستيعاب :
  .يف قصة :  يف ص (4)
د  احلارث القرشي الزهري أحد العشرة املبشرين باجلنة وأحد الستة أصحاب             أبو حممد عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عب           (5)

هــ  ٣١مات رضي اهللا عنه سـنة        الشورى كان من السابقني إىل اإلسالم وهاجر اهلجرتني وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا               
  . دفن بالبقيع وباملدينة 

   ٤/٢٤٦اإلصابة     ،         ٣/٣١٣أسد الغابة     ،     ٢/٨٤٤االستيعاب :
  .ع :  ساقطة من (6)



٣٢٦   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  

  ]ا هل هو حجة ؟ أمرنا أو نهين: إذا قال : مسألة [  

١٤٦-   لهم فاألكثر حجـة            :  قَوينا أو أوجب أو حر إذا قال أمرنا أو

 ٥  ]٢/٦٨  [        *.لظهوره يف أنه اآلمر 

  . حال املتكلم )١(           الظاهر يف هاتني املسألتني أنْ يفصل وينظر إىل
   .)٢( فإن كان من مشاهري الصحابة فكما ذكر يف املذهب املختار فيهما

  . وإن كان من أفراد الناس بعد وقوع سرية الشيخني فما بعدها احتمل  اخلالف 

 الصحايب كـثري  )٣(إنْ كان   وكذلك املسألة املاضية حيث يقول الصحايب قال           
 ١٠  .املالزمة طويل الصحبة فهو كذلك 

  .)٤( وإن كان قليل الصحبة أو قليل املالزمة فإن كان مقال يف احلديث فكذلك
  .ن مكثراً كابن عباس احتمل  وإنْ كا

  
 السماع  )٥( مث مع االحتمال يتفاوت احلال أيضاً قد حيتاج إىل أقوى القرائن على حتقق            

كمن قلّت مالزمته وكثر حديثه وقد ينعكس األمر وقد يتوسـط وتـسويتهم بـني                ١٥ 

  .  كما مضى )٧(]املمادح[ يف )٦(الصحابة يف حنو هذا من قبيل التسوية بينهم
  .واهللا أعلم

  

                                                           
  ٢/٣٩٥    ،   حتفه ٢/٤٠٨    ،     رفــع    ١/٧٢٣ بيـــان  *

  .يف :  يف ص )١(
  . ساقطة من ص )٢(
  .  ساقطة من ص )٣(
  .ساقطة من ع. فكذلك : إىل قوله .. وإن كان قليل الصحبة :  قوله )٤(
  . أي حتقيق :  يف ص )٥(
  . ويتهم تس:  يف ص )٦(
  املماح :  يف ك )٧(



٣٢٧   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  ]آنا نفعل هل هو حجة ؟ : إذا قال : مسألة  [ 
١٤٧-   لهلظهـوره يف    كنا نفعل أو كانوا فاألكثر حجة       : إذا قال   : قَو

ألن : قلنـا   . لو كان ملا ساغت املخالفـة       : قالوا  ؛ عمل اجلماعة 

 ٥   ]٢/٦٩  [      *.الطريق ظين كخرب الواحد النص 

س مما حنن فيه وقد تبعه الشارح من        كأنه انتقال ذهين إىل مباحث اإلمجاع ولي      

فيكـون    يف املسألة هل يكون ظاهراً يف إطالعـه            )١(إيثار   املوافقة ، واملشهور     
 ولو مشينا على أنه حبـث اخترعـه         )٢(تقريراً وقد ذكره السعد عن بعض الشروح      

 على حجـة    )٤( ترميماً وكان حيمل   )٣(املصنف مل يلزم منه اإلمجاع كما زعمه الشارح       

ملا سـاغت   : لكن قوله   صنف اليت كررها وهي عمل اجلمهور دون اإلمجاع         امل ١٠ 

  .)٦( على اإلمجاع )٥( وجوابه ال يوافق ذلك فلهذا محله الشارح .املخالفة

   .)٧( أنه حبث مريض يف غري حمله أيضا:فاحلاصل  
  
  

                                                           
  ٢/٣٩٦    ،   حتفه ٢/٤١٣    ،     رفــع    ١/٧٢٥ بيـــان  *

  . ساقطة من ص )١(
الظاهر أن املراد أنا نفعل :  فاألوىل أن يقال ويف بعض الشروح أن الكالم يف درجات كيفية الرواية عن الرسول : قال السعد  )٢(

 . ذلك من غري إنكار فيكون سنه تقرير فيكون حجه ، أو هم يفعلون ، مع علم الرسول ب
) كانوا ال يقطعون يف الشيء التافه       ( إذا قال الصحايب كنا نفعل أو كانوا يفعلون كما قالت عائشة رضي اهللا عنها               : قال العضد    )٣(

 . فاألكثر أنه حجه ألنه ظاهر يف أن الضمري للجميع وأنه عمل اجلماعة وأنه حجه 
  .ص  ساقطة من )٤(
  . ساقطة من ص )٥(
  . لو كان للجميع ملا ساغت املخالفة ألنه إمجاع والالزم منتف باإلمجاع : يف رده حجة املخالفني حيث قالوا  )٦(

منع املالزمة ألن ذلك فيما يكون الطريق قطعياً وههنا الطريق ظين فسوغت املخالفة كما تـسوغ يف خـرب                   : اجلواب  : قال العضد   
 . ملنقول به نصاً قاطعاً فإنه خمالفة لظنية الطريق وال مينعه قطعية املروي الواحد وإن كان ا

  . ساقطة من ص )٧(



٣٢٨   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  ]مستند غير الصحابي : مسألة [ 

١٤٨- لهخ أو قراءته عليه أو قراءة غريه ومستند غري الصحايب قراءة الشي:  قَو

  ]٢/٦٩[      *.عليه أو إجازته أو مناولته أو كتابته مبا يرويه 

 ٥ حدثك زيد أنّ عمراً حدثه بكذا أنـك         )١(] إذا [        الغرض تبليغ الشريعة وال شك أنه       

 ،  تصري عاملاً بإخبار زيد إياك ظاناً الخبار عمر لزيد ، فهذا طريق ال شك فيـه وهـو األول                  
 القـرائن قـد يكـون       )٢(والثاين هو تقريره لقراءتك أو قراءة غريك وأنت تسمع ، وهو مع           

  .كاألول ، وقد يكون مفيداً ظناً فقط يف اخلربين ولكن الواجب حكاية الواقع 
وأما االصطالحات اليت ليست بعرف عام فال أعرفها خملصة عن الكذب ألنه               

احلقيقة ، وأقل حال أنْ يقع التباس مـراد املخـرب            إال مع تعذر     )٣(ال يصار إىل ااز    ١٠ 

 عندي منه حاصـل     )٤( وقد حيتمل أنْ حيمل على عموم ااز أي        ؟أحقيقة هو أم جماز     
  .التحديث واالخبار وهو ظن أنه يعرف احلديث فأنا أحدث عن ظين 

 إذا علمت أنّ زيداً وصله احلديث أخربت عن وصوله إليه وهو            :وحاصله   
 أن تعلم أو تظن أنه يعلم أو يظن         )٥( إليك ألنه معىن وصول املعاين أي      يتضمن وصوله 

مث إنّ حصول علمك أو ظنك قد يكون عن تكلمه باخلرب وهو الطريق األول ، وقد                .  ١٥ 

يكون عن غريه ، فمن ذلك الغري تقريره لتكلمك باخلرب وهو الطريق الثاين ، وقـد                
ارك وهي املكاتبة ، وال عن قـصد        يكون الطريق وثوقك خبطة عن قصد منه إىل إخب        

، وليس بينهما كثري فرق بعد الوثوق وإنْ زعم الزاعمون أنّ بينهما            )٦(وهي الوجادة   

                                                           
  ٢/٣٩٨    ،   حتفه ٢/٤١٤    ،     رفــع    ١/٧٢٦ بيـــان  *

  . زيادة من ص و ع )١(
  .منع :  يف ص )٢(
  .  ساقطة من ع )٣(
  . ساقطة من ص )٤(
  . ساقطة من ص )٥(

  .  قسم من أقسام حتمل احلديث هي:  الوجاده  (6)
ط فالن ، أو يف     وهي أن يقف على أحاديث خبط راويها ال يرويها الواجد ، فله أن يقول وجدت أو قرأت خب                 : قال النووي رمحه اهللا     

اً ، وهو من     فالن ويسوق االسناد واملنت ، أو قرأت خبط فالن عن فالن ، هذا الذي استمر عليه العمل قدمياً وحديث                   كتابه خبطه حدثنا  
  ٢/٦١تدريب الراوي   . باب املنقطع وفيه شوب اتصال ، وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخربنا وأنكر عليه 



٣٢٩   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

فرقاً بعيداً بال دليل حمقق وال نظر مدقق ، وقد يكون الطريق إخبار الشيخ بأن هـذا                 
 ، ويدخل    وإنْ منعه  )١(احلديث أو الكتاب مسموع يل وإنْ مل يقترن بإذنه بالرواية بل          

علم الطالـب بوصـول      )٤(]على  [  )٣( ، واملدار يف الكلّ    )٢(يف هذا ما مسوه باملناولة    
  .احلديث إىل الشيخ وما زادوه على ذلك مل يقيموا عليه دليال يلتفت إليه 

وأما اإلجازة فال أراها طريقا مستقال ألنه ال بد من الوثوق بطريق قبلها مـن                ٥ 

.  لنا أنّ العدل ال يروى إال بعد علم أو ظـن          : كما قال املصنف    املذكورات  
    فقط وليس ألحد أنْ مينع عن تبليغ الشريعة حـىت يتفـرع            )٥(واإلجازة بزعمهم أذن  

 من حديث جابر نزلت هذه اآليـة          )٧(ويف مسلم .  ذلك احلاجة إىل أذنه      )٦(] على [
      يا أيها النيب قل ألزواجك       حىت بلغ    ظيمـا للمحسنات منكن أجراً ع  )٨( 

يا عائشة إين أريد أنْ أعرض عليك أمراً أحب أنْ ال تعجلي            : قال فبدأ بعائشة فقال      ١٠ 

قالت أفيك  . فيه حىت تستشريي أبويك قالت ما هو يا رسول اهللا ؟ فتال عليها اآلية               
يا رسول اهللا استشري أبوي بل اختار اهللا ورسوله والدار اآلخرة وأسألك أن ال ختـرب                

ال تسألين امرأة منـهن إال أخربـا ، إن اهللا مل   : ائك بالذي قلت ، قال امرأةً من نس 
 هذا فيما ليس بتبليغ شريعة كيف       )٩()يبعثين معنتاً وال متعنتاً ولكن بعثين معلماً ميسراً       

                                                           
  . ساقطة من ص (1)

  . هي قسم من أقسام حتمل احلديث :  املناوله  (2)
  : قال النووي رمحه اهللا 

  . مقرونة باإلجازه ، وجمرده : هي ضربان   
هـذا مسـاعي أو     : اع اإلجازه مطلقاً ، ومن صورها أن يدفع الشيخ إىل الطالب أصل مساعه أو مقابالً به ويقول                  فاملقرونة أعلى أنو  

  ...... رواييت عن فالن فاروه ، أو أجزت لك روايته عين ، مث يبقيه معه متليكاً أو لينسخه أو حنوه 
 جتوز الرواية ا على الصحيح الذي قالـه الفقهـاء وأصـحاب             هذا مساعي ، فال   : ارده بأن يناوله مقتصراً على      : الضرب الثاين   

   ٢/٤٤تدريب الراوي     . األصول ، وعابوا احملدثني اوزين 
  .املدارك الكل :  يف ص (3)
 زيادة يستقيم ا املعىن  (4)
  .أدون :  يف ص (5)
  .  زيادة من ص و ع (6)
  ) .١٤٧٨(أته ال يكون طالقاً إال بالنية  صحيح مسلم كتاب الطالق ، باب بيان أن ختيري امر(7)
   .٢٨،٢٩: سورة األحزاب آية (8)
  .  نص احلديث مأخوذ من صحيح مسلم مع وجود اختالف بني النسخ (9)



٣٣٠   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

.  أو ظنه    )١(]علمه[التبليغ ، وكذلك من عنده علم أو ظن ليس مبمنوع أنْ خيرب عن              
 املخرب بالظن إمنا خيرب باحلقيقة عن ظنه إذ معناه زيـد يف              أنّ )٢(وقد حققنا يف األرواح   

 من الظن ال حيتمل اخلالف عنده وإمنـا         )٣(الدار يف ظين فالنسبة بني كالمه وما جيده       
 )٥(هذا ما فتح اهللا سبحانه به يف هذا املوضـع          . )٤(حيتمل اخلالف مطابقة ظنه ملظنونه    

مخ وهذا أقرب وأفود وفضل اهللا سبحانه        يف زوائد العلم الشا    )٦(وقد كنت أطلت فيه    ٥ 

  .غري حمدود له احلمد والثناء 

   ال ينطبق على معناها ، وبكتبه               حدثه ضمناً  : وقوهلم يف االحتجاج هلا     
 يف شـرح    )٧(ال يصدق عليها بل على الوجادة املوثوق ا وكذلك قول الـسخاوي           

  . حدثه مجلة )٨(تقريب النواوي

ىن لإلجازة مث ال حاجة إليها فليتأمل ففي البحث دقة          أنه ال مع   : واملتحصل   ١٠ 

  . وهو نكتة يسريه كثرها الناس )٩(ما
  
  

                                                           
  .  زيادة من ص و ع (1)
   . ٢٣٩-٢٣٦: ص ) حاشية العلم الشامخ ( النوافح  األرواح (2)
  .وبني ما جيده :  يف ص و ع (3)
  .ونهوملظن:  يف ع (4)
  .ساقط من ص .  به يف هذا املوضع (5)
  . ساقطة من ص (6)
ورحـل يف   ،  نشأ يف بيت علم وديانـه       ،  رمحن بن حممد بن أيب بكر مشس الدين السخاوي          ال أبو اخلري وأبو عبد اهللا حممد بن عبد          (7)

 التدريس يف جاور يف مكة عدة مرات وتوىلو، بن حجر رمحه اهللا     ا كثرياً وهو من أبرز تالميذ شيخ اإلسالم احلافظ          عطلب العلم فسم  
واهللا العظيم مل أر يف احلفاظ املتأخرين مثله ، يعلم ذلك كل من اطلع على مؤلفاته أو شاهده وهو                   : عدة مدارس قال تلميذه ابن فهد       

سع، شـرح التقريـب     الضوء الالمع ألهل القرن التا    : ومؤلفاته كثرية منها    . هـ  ٩٠٢تويف سنة   . عارف بفنه ، منصف يف ترامجه       
  . والتيسري للنووي ، املقاصد احلسنة يف بيان ما اشتهر على األلسنة 

   ٢/١٨٤، البدر الطالع ١/٥٣ ، الكواكب السائرة ١٦النور السافر ، ص :
قد اعتىن به والده    نشأ يف بيت علم ف    .  أبو زكريا حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي النووي الفقيه الشافعي احلافظ الزاهد                 (8)

فحفظ القرآن مث التنبيه وبورك له يف وقته والزم االشتغال والتصنيف ونشر العلم وخترج به مجاعة كثرية من العلماء وكان شديدأً يف                      
ومصنفاته كثرية منها شرح صحيح مسلم ورياض       . هـ وله مخس ومخسون سنة      ٦٧٦تويف سنة   . األمر باملعروف والنهي عن املنكر      

  . ني واألذكار الصاحل

   .٧/٢٧٨ ، النجوم الزاهرة ٨/٣٩٥،الطبقات ٤/١٤٧٠ظ اتذكرة احلف:
   ساقطة من ص وع (9)



٣٣١   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  ]نقل الحديث بالمعنى : مسألة  [ 
١٤٩- له٢/٧٠ [    *.نقل احلديث باملعىن للعارف األكثر على جواز: قَو[  

  . إال من العارف )٢( لسد ذريعة التهور وإال فهو ال ميكن)١(لفظة العارف
  
  ٥ 

                                                           
  ٢/٤١٢    ،   حتفه ٢/٤٢٢    ،     رفــع    ١/٧٣٢ بيـــان  *

  . بألفاظه للعارف :  يف ص )١(
  . ال جيوز إال من العارف :  اإلمكان غري اجلواز واألوىل أن يقول )٢(



٣٣٢   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  ]ب األصل الفرع يحكم تكذ: مسألة  [ 
١٥٠- له٢/٧١[           * .وال يقدح يف عدالتهما : قَو[  

 )٣( حيكم حبكم يترتب على عدالتهما لكـن       )٢( أن ال  )١(]أن يطرد [لكن ينبغي   
أحدمها يف هذه الـشهادة كمـا يف         [)٤( ]يكذب[ كأنْ يشهدا على حق خاص ال       
كذاب ألنّ املفـروض أنّ املكـذّب        أحدمها )٥(]نّ  صورة اخلرب املذكورة ، ولكن أل      ٥ 

واملكذّب كل منهما جازم بكذب اآلخر فإنْ صدق فقد كذب صاحبه وإال فقد جزم              
 عامل بكذب صاحبه وليس بعـامل فهـو         )٦(يف غري موضع اجلزم فهو خيرب عن نفسه أنه        

  .كاذب وأيضا آذى مسلما وثلب عرضه بال حجة 
بغي أنْ يكون كال أدرى إذ قد يصدق يف خربه عن            أما لو قال أظنه كاذبا فين     

 ١٠  .ظنه فال جيرح ويكذب الظن فال جيرح اآلخر لتقرر عدالتهما 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
                                                           

  ٢/٤١٦    ،   حتفه ٢/٤٣١    ،     رفــع    ١/٧٣٦ بيـــان *
  . زيادة من ص و ع )١(
  .  ساقطة من ع )٢(
  .  ساقطة من ص و ع )٣(
  .الكذب :  يف ك )٤(
  . زيادة من ص و ع )٥(
  .بأنه :  يف ص )٦(



٣٣٣   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

أنّ العدالة مقتض وقد حصل مانع ملتـبس بـني    :بقى علينا أنّ حاصل هذا      
س ثوبني تـنج  : شيئني فإذا رفضوا املانع هنا ملا زعم فهال طردوا ذلك يف نظائره   مثل                

 إحدامها ، وإناءين ودرمهني وعقدي وليني لشخصني وال         )١(أحدمها ، واجنبيتني حرمت   
 حىت إنه يوقف عقد الوليني إىل موت أحد الزوجني أو حنـوه             )٢(خيص إال ما خص بدليل    

 ٥   )٤( بنقيض ما ذكرنا ال حيصى)٣(ويأخذها اآلخر بال عقد وأمثلته ال حتصى وحكمهم فيها

أال ترى أنا لو    .  مشكوكاً يف عدالته     )٥(] يصري [هما  أنّ كال من   : والصواب  
 والتبس أو حنو ذلك أيقال األصل العدالة ؛ ما أبعـد            )٦(علمنا أنّ أحدمها شرب اخلمر    

  .هذا عن  الصواب 
  . وقد تقدم للمصنف أنه يشترط حتقق عدم املانع 

انع حبيث خيل   إذا قوى جتويز امل   :  عدم حتققه فتعني أنْ يقال       )٧(بل يكفي  : وقلنا   ١٠ 

  . العلم بل الظن )٨(باملقتضى مبنعه ظن صدقه فقد حتقق املانع إذ ال يراد يف هذه املقامات
 وقد أورد قلتم ال يعمل إال باجلرح املعني ال املبهم           )٩( ونظريه ما قال ابن الصالح    

  .وأنتم تعملون جبرح األئمة وقل ما يعينون اجلارح 
 فترك العمل   )١١(ا أثّر ريبة يزول معها ظن العدالة       إذ )١٠(بأنا إمنا نعمل   :فأجاب   

 ١٥  . لعدم ظن العدالة ال للجرح وهو كالم نفيس وما حنن فيه يضاهيه 

  ]حكم زيادة العدل : مسألة  [ 
                                                           

  حرم :  يف ع )١(
  .إال ما خيص إال بدليل :  يف ص )٢(
  . ساقطة من ص )٣(
  .ساقطة من ع . كمهم فيها ينقيض ما ذكرنا ال حيصى وح:  قوله )٤(
  . زيادة من ع )٥(
  .مخراً :  يف ص و ع )٦(
  . يكن :  يف ص )٧(
  .  ساقطة من ع )٨(
 أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري تقي الدين ابن الصالح الشافعي اإلمـام احلـافظ الفقيـه                       )٩(

كان :  بيت علم ورحل كثرياً لطلب العلم ومسع من الكثريين وتوىل التدريس يف كثري من املدارس ، وقال عن ابن كثري                      األصويل ، نشأ يف   
  سنة تويف.طوىل يف العربية واحلديث والتفسريالإماماً بارعاً حجة ، برع فتبحر يف العلوم الدينية ، بصرياً باملذهب أصوله وفروعه ، وله اليد          

  . وصيانة صحيح مسلم ، وشرح الورقات يف األصول ، كثرية أشهرها كتابه علوم احلديث أو املقدمة هـ وتصانيفه ٦٤٣

   .٨/٣٢٦ ، الطبقات ٢٣/١٤٠ ، السري ٣/٢٤٣وفيات األعيان :
  .ال نعمل :  يف ع (10)
  ٥١: مقدمة ابن الصالح ص  (11)



٣٣٤   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

١٥١-   لهلس واحد فإن كان غريه          :  قَوال إذا أنفرد العدل بزيادة وا
   *.بل عادة مل يقبل ، وإال فاجلمهور يقيغفل مثلهم عن مثلها 

                     ]٢/٧١[  
األوىل تبعد غفلة مثلهم عن مثلها لتفترق عن املسألة املتقدمة اليت حكمها أنه يعلم كذب               

 ٥  . اخلرب 

قبوالً ورداً ؛ وقد حقق هـذا املعـىن         )١(]كاخلرب املنفرد    [مث القول الشايف يف الزيادة أا       
  . مجاعة يف علوم احلديث 

١٥٢-   لهلس قبل باتفاق فإن جهل      فإن تعدد    : قَوفأوىل بـالقبول  ا. **

                  ]٢/٧١[  
 ١٠ اعتبار تعـدد الـس ،       )٢(مث مع . العتبار كون الزائد مما يغفل عنه ، أو ال          : هي ست صور    

  .واحتاده ، واجلهل بذلك 
 ، ومع االحتاد يقبل صورة دون  أخرى ، ومع اجلهل يف             )٣(فمع التعدد يقبل يف الصورتني       

قد قبل مع االحتاد فأوىل وأحرى هنا جلواز التعدد وفيما ال يغفـل             [  يغفل عن مثله ،    صورة ما 
 )٥( إنْ قدر االحتاد مل يقبل ، وإنْ قدر التعدد قبل ، ومحل العدل على ما يـصون                 )٤(]عن مثله   

 ١٥  .عدالته أوىل ألنه الظاهر فالقبول أوىل من عدم القبول 

ارح محلها على الصورة األوىل وأمهل هذه ،         وعبارة املصنف حتتمل هذه الصورة ، والش      
  والذي أفهمه أنّ املصنف أراد هذه لعدم حاجـة األوىل إىل البيـان ولـئال مـل هـذه                   

  . واهللا أعلم )٦(]القاعدة [

                                                           
  ٢/٤٢٠    ،   حتفه ٢/٤٣٥    ،     رفــع    ١/٧٤٠ بيـــان *

  .خرب منفرد :  يف ك )١(
  ٢/٤٢٠    ،   حتفه ٢/٤٣٥    ،     رفــع    ١/٧٤١بيـــان  **

  .  ساقطة من ص )٢(
  . املوضعني :  يف ص )٣(
  . زيادة من ص و ع )٤(
  . يظنون :  يف ع )٥(

  .  زيادة من ص (6)



٣٣٥   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه : مسألة  [ 
[  

١٥٣- لهله عليه بقرينه   ما رواه على أحد حممليه فالظاهر مح       إذا محل الصحايب  : قَو

   ]٢/٧٢[ .*، فإن محله على غري ظاهره فاألكثر على الظهور 

إنْ أراد لقرينة أفادته رجحان ما محله عليه فهو كذلك وال يلـزم أن يكـون                 ٥ 

ظاهراً بالنسبة إلينا إذ غايته اجتهاد كسائر االجتهاديات اليت ال تلزم النـاظر وال              
نا ما أفادته وإال لزم أنْ يطّرد يف مجيع آراء          يلزم أنّ تلك القرينة لو ظهرت لنا أفادت       

 فلو  )١(اتهدين وكان يلزم يف الصورة الثانية إذ ال يقتحم خالف الظاهر إال مبلجئ            
  .لزمتنا تلك لكانت هذه  باألوىل 

 ١٠ فإذاً على كل تقدير العربة باحلديث ال باجتهاد الصحايب مطلقا وأيضا ال فرق بني              

  .الصحايب وغريه 
  
  

                                                           
  ٢/٤٣٢    ،   حتفه ٢/٤٤٨    ،     رفــع    ١/٧٥٠ بيـــان  *

  مللج:  ع  يف ص و)١(



٣٣٦   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  ]الخبر المخالف للقياس : ألة مس[ 
١٥٤-   لهمن كل وجه اخلرب املخالف للقياس   األكثر على أن     : قَو

  ]٢/٧٣ [             *.مقدم وقيل بالعكس 

هذه املسألة شهرية وال أرى هلا حاصال فإنّ اخلرب والقياس دليالن شـرعيان مجعهمـا               
 ٥ من جـنس أو مـن       ذلك، ووصف اخلربية والقياسية ملغى ، ففيهما ما يف أي دليلني          

جنسني اجلمع مث الترجيح ، والترجيح إمنا يكون بني الشخـصني لكثـرة تفـاوت               
أشخاص النوع بالعوارض يف الغالب من قياس وغريه فإنّ اطرد مـرجح يف بعـض               

 مـرجح آخـر     )١(األنواع كتواتر لفظ الكتاب العزيز احتـيج إىل أنْ ال يعارضـه           
  .كنصوصية اخلرب مع ظاهرية الكتاب مثال 

 ١٠ كـسائر  )٣( ال حتصيل حتتها إمنا مهـا )٢(اإلحالة على أمر كلي:  وعلى اجلملة  

  .عليم علم األدلة هذا ما نفهمه وفوق كل ذي 
والقضايا اليت ذكرها املصنف من قول الصحابة من جهة خصمه ال داللة هلا              

ها يف   استنادهم إىل القياس بل ويبعد ذلك فيها لظهور        )٤(]تعيني  [ على ما أريد لعدم     
  .غري القياس واملستند أعم منه 

فنفس الدعوى كيف وقد نقضها بعـني مـا         لعدم األضعف   : وأما قَوله     ١٥ 

اختاره إذ هو قياس خمصوص فليس نوع القياس بأضعف فلم يتم له احلكـم الكلـي                
 أقوى مـن  )٥(واستناده إىل تعدد املقدمات ال يفيده املدعي كليا ، وكم كثري مقدمات        

  . أيضا )٧( هو غالب وال)٦(]قليلها[

  . املنع لداللة دليله  : وحاصله 
                                                           

  ٢/٤٣٥    ،   حتفه ٢/٤٥١    ،     رفــع    ١/٧٥٢ بيـــان  *
  .يعارض :  يف ص )١(
  .كل أمر كلي :  يف ص )٢(
  . هي :  يف ص )٣(
  .  زيادة من ص )٤(
  . مع مقدمات :  يف ص )٥(
  .قلبها :  يف ك )٦(
  .بغالب :  يف ص )٧(



٣٣٧   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

١٥٥- لهيرجع إىل تعارض خربين عمل بالراجح منـهما         :  وقَو*.
              ]   ٢/٧٣[  

خروج عن البحث إذ ال نظر إىل القياس حينئذ بزعمه فال تعارض بني صوريت              
بتمـام صـورته    القياس واخلرب ، بل بني خرب وأصل قياس ، والقياس ال يتم دليال إال               

 ٥ )١(على أنّ أول كالمه مناد على آخره حيث اعترب كيفية وجـود العلـة يف الفـرع            

  . بني قطعي ذلك  وظنيه )٢(وفرق
  
  

                                                           
  ٢/٤٣٦ حتفه     ،  ٢/٤٦٠    ،     رفــع    ١/٧٦٠ بيـــان  *

  .  ساقطة من ع  . يف الفرع)١(
  . أو فرق :  يف ص )٢(



٣٣٨   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

  ]المرسل : ة ــــــمسأل[  
١٥٦- لهقول غري الصحايب قال املرسل :  قَو-  -*    ]  ٢/٧٤[  

الواسطة ولذا ال يقبـل     إعلم أن النكتة يف عدم العمل باخلرب املرسل هو اجلهل ب          
 على الصحيح وذلك ألن الناس اختلفوا يف ما جيرح   به ، وكـم                )١(]املبهم[التعديل  

 منقبة عند آخرين وسر ذلك كله أنّ القادر         )٣( وصف هو جرح عند قوم وهو      )٢(]من[
 )٤(على النظر ليس له أنْ يقتصر على التقليد الذي معناه قبول قول الغـري مـن دون                

جة فال يقتصر عليه الناظر إال بعد انسداد طرق النظر عليه غري قول القائـل               مطالبته حب 
فمهما بقى له قدرة على معرفة الراوي فليس له التقليد فيه ومن اخترب حال أهل العلم                

 بعد شـيوع االبتـداع      )٦( اجلرح والتعديل واختالف نظرهم فيما ذكرنا سيما       )٥(علم
م يف البدعة فال يبلغ أشده إال وهي السنة عنده          والتضليل واستحكام اهلوى يولد أحده    

  . وكل يرمي اآلخر باالبتداع وينظره بعني السخط وينظر موافقه بعني الرضى 
  )٧(ولكن عني السخط تبدي املساويا   وعني الرضى عن كل عيب كليلة    

  .فمن اخترب ذلك خربة املتقني علم ما قلناه 

نعم ال شك   .  يف اجلملة    )٨(]باملرسل[ إذا حققت ما قلنا  علمت ضعف العمل         

أنّ مراسيل بعض أهل النقل إذا انضم إليه ما يقويه من أي جهة حيصل به الوثوق كسائر        

   حــال رجــال ســنده)٩(األخبــار الــضعيفة ألنّ حاصــله خــرب غــري متحقــق
                                                           

  ٢/٤٤٢    ،  حتفه  ٢/٤٦٢    ،     رفــع    ١/٧٦١ بيـــان  *
  . باملبهم :  يف ك )١(
  .  زيادة من ص )٢(
  .  ساقطة من ع )٣(
  . غري :  يف ص )٤(
  . حال أهل علم : ويف ع . حال علم :  يف ص )٥(
  .يما ال س:  يف ع )٦(
خرج على الدولة األمويـة فقتـل يف        . كان شاعراً جواداً ممدحاً     .  البيت لعبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب               )٧(

   :والبيت من قصيدة مطلعها .  هـ ١٣٠حدود سنة
  . محيص حىت بدا ليا تفكشفه ال  رأيت  فضيالً كان شيئاً ملففاً 

   ١٧/٦٣٢الوايف بالوفيات ،    ٢/٣٣٩العقد الفريد   ، ٣/١٦عيون األخبار :
  .املرسل :  يف ك )٨(
  .حمقق :  يف ص )٩(



٣٣٩   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

 باخلربة أنه إذا انضم ضعيف إىل ضعيف صار يف درجة احلـسن             )١(] لك [وقد تبني    

عمول به اتفاقا غري أنه ليس لكل أحد أنْ حيكم بذلك غري أهل احلديث              أو الصحيح امل  

  .كما قلنا يف الضعيف 

يعمل به بقيد أو قيود     . فقول األصويل يعمل باملرسل مطلقاً ال يعمل به مطلقاً          

قد عينها ليس بكشف حلقيقة املرسل ، بل كشفها ما قلنا إنه حديث ضعيف تنـضم                

 ضعيف أو غري ذلك من سائر القرائن فريتقي إىل درجـة            إليه قرائن من مثله أو مسند     

املعمول به ، وهذا ما عليه عمل األكثر إذا اختربت مباحثهم عند االستدالل وهـو               

الذي ال غبار عليه فشد يديك مبا ذكرناه فإنك ال جتده ملخصاً كما ذكرنا ولكنـه                

 بـن إبـراهيم بـن       هذا التقريب السيد العالمة حممد    نعم قد قربه    . مؤدى أحباثهم   

   .)٥( وغريمها والفضل للمتقدم)٤( والعواصم)٣( يف كتبه  التنقيح)٢(الوزير

                                                           
  .  زيادة من ع )١(
أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى بن املفضل وينتهي نسبه إىل احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنـهما ،                          ) ٢(

مة احملدث األصويل اتهد من أسرة آل الوزير املشهورة بالعلم ، كانت له اليد الطوىل يف فنون مـن                   اشتهر بابن الوزير ، اإلمام العال     
، وكان شاعراً بليغاً ، أخذ العلم عن عدة مشايخ يف اليمن ومكة ، تبحر يف العلوم وفاق األقران واشتهر صيته ، نبذ التقليـد                         العلم  

.    ونشر علم احلديث يف اليمن فامتحن من أهل عصره ، مث إنه حبب إليـه العزلـة                   وعمل بالكتاب والسنة واشتغل بالذب عنهما ،      
  ومصنفاته كثرية أمهها العواصم والقواصم ، وإيثار احلق على اخللق ، وترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان  . ٨٤٠تويف سنة 

 ٢/٨١البدر الطالع   ،    ٦/٢٧٢الضوء الالمع    :
 حنظار يف علوم اآلثار وهو كتاب البن الوزير يف علوم احلديث ، شرحه الصنعاين يف كتابه توضيح األفكار علـى تنقـي                     تنقيح األ  )٣(

 . األنظار وقد طبع يف جزأين 
وهو كتاب البن الوزير يف الذب عن السنة وبيان معتقد السلف والرد علـى              .العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم          )٤(

 . يها وقد طبع الكتاب يف مؤسسة الرسالة بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط يف تسع جملدات املخالف ف
 ١/٢٨٧توضيح األفكار  )٥(



٣٤٠   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

 إرسال األئمة من التابعني كان مشهوراً مقبوالً ومل ينكره أحد           نّأ: أما احتجاج املصنف  
 عليه كالم األصـويل يف  :فيقال  .  وغريهم   )٤( واحلسن )٣( والنخعي )٢( والشعيب )١(كابن املسيب 

مل باملرسل منفرداً وال يلزم من قبول املرسل ذلك كسائر أنواع الـضعيف وقـد نقلـوا                 الع
فعلـه  : األحاديث الضعيفة مث الفرق بني التابعني وغريهم واضح ، وأعجب من هذا من قـال                

الصحابة فإن الصحابة غلبت عليهم العدالة كل الغلبة وال يضر جهل الواسطة ويليهم يف ذلك               
  فال معىن      )٥(ابعوهم مث يفشوا الكذب كما اخرب بذلك الصادق املصدق        التابعون ويليهم ت  

لالحلاق مع الفرق خرباً وخبراً وأما أئمة النقل فليس ما ادعى هلم املصنف بواقع إمنا هو حسن                 
ظن منه واخلربة تشهد بأم مل يلزموا قانونا وإنْ اختلفوا كما اختلفوا أيضاً يف الروايـة عـن                  

 فأكثر من ذلك من رأى أداء أمانة التبليغ حبسب اإلمكان ، وجتنب بعض ذلـك ال                 الضعفاء ، 
كله من ظن أنّ الترك أحوط ، وفاز بالدرجة العليا من عمم الرواية وبني حال الوسائط أكمل                 
بيان ، ولكن مل يقع ذلك إال على وجه اخلصوص ال على وجه العموم ، والعذر واضح وهو أنّ                   

  . رة وأين العمر املتسعان لذلك ؟فأين القد. النقد كله ميأل ما بني اخلافقني مجع األحاديث وذكر 

  .لكن اموع قد فعل اموع أو كاد 

                                                           
ال أعلم : أبو حممد سعيد بن املسيب بن حزن بن أيب وهب القرشي املخزومي ، عامل أهل املدينة وسيد التابعني يف عصره ، قال علي بن املديين                         )١(

. أخرج حديثه األئمة الستة وغريهم ، وهو أحد الفقهاء السبعة باملدينة            . أوسع علماً من ابن املسيب ، هو عندي أجلُّ التابعني           يف التابعني أحداً    
  . هـ ٩٤تزوج بنت أيب هريرة رضي اهللا عنه ، وأكثر من الرواية عنه ، تويف سنة . مجع بني احلديث والفقه والزهد والعباده والورع 

 ٤/٢١٧السري   ،    ١١/٦٦ذيب الكمال   ،    ٢/٣٧٩ سعد طبقات ابن   :
 وحدث عنهم   أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار اهلمداين الشعيب الكويف اإلمام التابعي ، مسع من عدة من أصحاب رسول اهللا                        )٢(

ما كتبت سوداء يف    : لعلم قوي الذاكرة حىت أنه قال       وأخرج حديثه األئمة الستة وغريهم ، ويل قضاء الكوفة لعمر بن عبد العزيز ، كان غزير ا                
  .  جده كثري املزاح ـعبت أن يعيده علي وكان محببيضاء قط فنسيتها وما حدثين أحد حبديث فأ

  هـ ١٠٥تويف سنة 

 ٤/٢٩٤السري   ،    ٣/١٢وفيات األعيان   ،    ٦/٢٤٦طبقات ابن سعد     :
نخعي الكويف اإلمام التابعي مل تثبت له رواية عن أحد من الصحابة مع أنه لقي بعضهم وهو من صـغار                    أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس ال        )٣(

وكان بصرياً بعلم ابن مسعود ،واسع الرواية ، فقيه النفس ، كبري الشأن ، كثري احملاسن ، وكان مفيت أهل الكوفة هـو                       : التابعني ، قال الذهيب     
  .هـ ٩٦تويف سنة . وغريهم الستة  أخرج حديثه األئمة.والشعيب 

 ٤/٥٢٠السري   ،    ١/٢٥وفيات األعيان   ،    ٢/٢٣٣ذيب الكمال    :
  ٣٢٣: احلسن بن أيب احلسن يسار البصري تقدمت ترمجته ص  )٤(
: امي فـيكم فقـال       مق قام فينا رسول اهللا     :  من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال           ١/١٨احلديث أخرجه اإلمام أمحد يف املسند        )٥(

 أراد مـنكم    هلا فمن أاستوصوا بأصحايب خرياً مث الذين يلوم ، مث الذين يلوم ، مث يفشو الكذب ، حىت إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يس                      
الثهما ، ومن سرته حـسنته  حببحة اجلنة فليلزم اجلماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ، ال خيلون أحدكم بامرأة ، فإن الشيطان ث               

 وقال صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وصححه أمحد شاكر يف شرحه ١/١١٤وخرجه احلاكم يف املستدرك . وساءته سيئته فهو مؤمن   
 ) .١١١٦( ، واأللباين يف الصحيحة ) ١١٤( للمسند رقم 
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  بـــــــــحث األمر 



٣٤٢          األمــــــــــــــــــر                                                                            جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

   ]٢/٧٥ [     *.األمر حقيقة يف القول املخصوص اتفاقاً :  قوله-١٥٧

كيف ميكن االتفاق مع القول باالشتراك فإنّ القائل باالشتراك إنمـا جيعلـه             

 ودعوى املصنف أنه حقيقة خبصوصه وانفراده فهذا حكـم علـى            )١(حقيقة مشتركة 

صوصه خمحبقيقة  [ صوصه ، ليس    خميقة  القائل باالشتراك أنه قال باملتناقض أي أنه حق       

 ٥ حمتاجة يف استعماهلا إىل قرينة خبالف       )٢( ]، والفرق بينهما أنَّ املشتركة     بل مشتركة   

 ، فتسليم أحدمها ليس تسليماً      )٣(]املشتركة  [املفردة ، وأيضاً تتبادر املفردة خبالف           

          أنْ  )٤( مبقيد بقيد ال يصح    لألخرى وهي قاعدة كلية كثر فيها االختباط ، وهو أنَّ املقر 

  . عداه )٥(يلغي القيد يف كالمه وحيكم على ما

ـ                ى والوجه أنَّ احلكم إنما هو بعد التقييد كما يأيت يف االستثناء فـاحلكم عل

اموع ال على ما عدا القيد لوال ذلك لبطلت مجيع القيود من وصـف واسـتثناء ،     ١٠ 

  .  كالم الفقهاء وغريهم وغري ذلك فحققها فما أكثر التخليط فيها يف
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                                           
  ٣/٥       ،      حتفــه ٢/٤٨٥      ،     رفع ٢/٧بيـــــان   *

  .اين  أي بني األمر مبعىن القول واألمر مبعىن الشأن أو أنه مشترك بني القول اللساين والنفس)١(
   زيادة من ص و ع )٢(
  .املشترك :  يف ك )٣(
  .يصلح :  يف ص )٤(
  .  ساقطة من ع )٥(
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 أنه مشترك بني الصيغة والشأن أو الشيء وحنـو          )٢(كتب املعتزلة  )١(]يف  [ مث  
 اإلطالق  )٣ ( ]عند[ ذلك ، فجمع األول أوامر ومجع الثاين أمور وهذا ال يشك فيه             

ـ         )٦( قرينة )٥( قلنا أمر بدون   )٤(إذا و ادعـى    فإنه ال تفهم الصيغة خبصوصها بل رمبا ل ٥ 

على أنَّ التبادر إنما يعتـرب بلـسان أهـل          [الشيء أو الشأن أنه يتبادر مل يبعد ذلك         
  .  العرف واللسان فاحفظه )٧(]ذلك

وإذا بطل دعوى االتفاق مبا ذكرنا بقي معنا االستعمال الذي ال شك يف 
ه، فمع  رأي)٨(وقوعه وليس ألحد أنْ يعني أحد اللفظني للحقيقة واآلخر للمجاز مبجرد

 ١٠ االشتراك وتكون دعوى ااز يف )١٠( يتعين)٩(بطالن االتفاق على الصيغة خبصوصها

   . )١١(أحدمها كعكسه

 قد مضى ترجيح ااز على االشتراك لغلبته فهال حكمنا بأنَّ  : فإنْ قلت
  . أحدمها من اآلخر نيعتمثل هذا حقيقة وجماز وإنْ مل ي

ملشترك من أصله ، وقد تقَّدم حبثنا يف ذلك  إذا سلكنا ذلك أبطلنا ا : قلت 
 ١٥  . واهللا أعلم . يف املقدّمات فلو التزمنا ذلك كان هنا كما ذكرت كغريه 

  
  
  

                                                           
  . زيادة من ص و ع )١(
  ١/٤١ أنظر املعتمد )٢(

  عن:  يف ك (3)
  .فإذا :  يف ص (4)
  .بغري :  يف ص (5)
  .  ال يوجد أمر بال قرينة (6)
  . زيادة من ص و ع (7)
  ر:  يف ص (8)
  .وصه خبص:  يف ص (9)

  . تعني :  يف ص و ع (10)
 .أحدمها االشتراك وتكون كعكسه : يف ك  (11)
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بأنَّ السلطان لو أنكـر     األمر إرادة الفعل ورد     : وقال قوم   :  قوله   -١٥٨

متوعداً باإلهالك ضرب سيد لعبده فادعى خمالفته فطلب متهيد عذره          
إنه يأمر وال يريد ألنَّ العاقل ال يريد هالك نفسه ، وأورد            مبشاهدته ف 

واألوىل مثله على الطلب ألنَّ العاقل ال يطلب هالك نفسه وهو الزم             ٥ 

لو كان إرادة لوقعت املأمورات كلها ، ألن معىن اإلرادة ختصيـصه            
   ] ٢/٧٨     [    *.حبال حدوثه ، فإذا مل يوجد مل يتخصص 

 وال يف الطلب ألنه ليس      )١(نه ليس بالزم ال يف اإلرادة      احلق الواضح أ   :أقول
  .  معلوم بالوجدان من النفس )٣( بصورتيهما وذلك)٢(مبريد وال طالب وإنما يتصور

 ١٠  .  منه على وقاية الوجه مبا ال يقي )٤(وترميم العضد ملذهبه وسكوته عن اآلخر اقتصار

يف االجتراء على الصدام بغـري      وتصريح السعد بالفرق مبجرد الدعوى زيادة       
  .نظام 

 )٥(إرادة خماطبـة  :  هذا والذي يف كتب املعتزلة أنه حيتاج يف األمر إىل إرادتني            
ولـيس يف   .  ، وزاد اجلبائي إرادة األحـداث        )٦(املأمور ، وإرادة حدوث املأمور به     

 ١٥ علـى    ذلك واألمر عنـدهم حمـصور      )٧(أقواهلم أنَّ األمر نفس اإلرادة وكيف ميكن      

الكالم واللفظ وليست اإلرادة منه فالنقل باطل قطعاً ، وهذا النقل وهـو أنَّ قـائالً                
  . املذكور أول املسألة كما أبطله القول باملشترك )٨(جيعل األمر اإلرادة يبطل االتفاق

                                                           
  ٣/١٢       ،      حتفــه ٢/٤٩٢      ،     رفع ٢/١٣بيـــــان   *

  عرهاش أي موافق لأل)١(
  تصور :  يف ع )٢(
  .وذاك :  يف ص )٣(
  .انتصار :  يف ص )٤(
  .ماهية :  يف ص )٥(
مر إحداث إمنا يكون أمراً بإرادة املأمور به وأنه البد من ذلك يف كونه أمراً ، والبد أيضاً من أن يريد اآل: ر  قال القاضي عبد اجلبا)٦(

  ١٧/١٠٧املغين  . األمر خطاباً للمأمور 
  . ساقطة من ص )٧(
  .صيغة األمر :  يف ع )٨(
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ألن معىن اإلرادة ختصيصه حبـال حدوثـه فـإذا مل يوجـد مل              :ولهق-١٥٩

    ]٢/٧٨[                     * .يتخصص

إمنا اإلرادة ما به التخصيص ال نفس التخصيص ، كما أن القدرة ما به اإلجياد               
ال نفس اإلجياد ، مث ال يلزم من اإلرادة الوقوع عند املعتزلة وهو يف صـدد إبطـال                  

 ٥  )٢(.مبين على الدليل :  حىت يقال)١(كالمهم ال يف صدد تصحيح مذهبهم

                                                           
  ٣/١٢       ،      حتفــه ٢/٤٩٣      ،     رفع ٢/١٤بيـــــان   *

  .مذهبه : ص و ع  يف )١(
 أي أن ابن احلاجب أراد إبطال كون األمر هو اإلراده ألنه لو كانت كذلك لوقعت املأمورات كلها ألن اإلرادة ختصص الفعـل                       (2)

  . حبال حدوثه وإذا مل يوجد مل حيدث ، فال يتصور ختصيصه حبال حدوثه ، كما شرحه العضد 
حيث اختلفوا يف داللة صيغة األمر على الطلب هل يكفي          . ني األشاعره واملعتزلة    ومسألة استلزام األمر لألراده هي مصدر خالف ب       

  فيها الوضع ؟ أم البد أن يكون اآلمر مريداً للمأمور به ؟ 
  هل جيوز أن يأمر اهللا بالشيء وال يريده ؟ أو ال يأمر إال مبا يريد ؟ : ويترتب عليها 

ذلك قد يأمر اهللا مبا ال يريد فاهللا أمر باإلميان ومل يقع من الكفار ولو أراده لوقع منـهم  فاألشاعره يرون أن األمر ال يستلزم األراده ول 
إن األمر غري اإلراده أما املعتزله فإم يرون أن األمر البد فيه مـن إراده اآلمـر             : ولذلك قالوا   . بل وقع منهم الكفر ومل يرده منهم        

تعاىل يكره الكفر والفسوق والعصيان وهو واقع فال يكون مراداً هللا سبحانه ، فيكون              للمأمور به وإال الستحال وقوعه فاهللا سبحانه و       
  . يف العامل ماال يريده اهللا وهو ما مل يأمر به 

وأشكل عليهم اإلمجال يف لفظ اإلراده ، فاملعتزلة واألشاعره جعلوا إرادة اهللا هي حمبته ورضاه ، فاملعتزلة قالوا إن اهللا يكره الكفر فهو                    
 يريده ، ويلزم من ذلك أن يقع يف ملك اهللا ما ال يريده ، واألشاعره رأوا بأن اهللا يأمر بالشيء مث ال يتحقق قـالوا ألن اهللا مل يـرد      ال

  . ذلك ويلزم من ذلك أن اهللا مل يرد إميان الكفار 
  : واحلق أن اإلرادة نوعان 

احلـج  [إن اهللا يفعل ما يريد     املوجودات ودليلها قوله تعاىل    إرادة قدرية كونية تتعلق باخللق وهي املشيئة الشاملة جلميع         -١
  . وهذه اإلرادة ال تستلزم حمبة اهللا ورضاه وهذه تقع ال حماله ] ١٤آية 

النساء  [ واهللا يريد أن يتوب عليكم       إرادة دينية شرعية تتعلق باألمر وهذه متضمنة حملبة اهللا ورضاه دليلها قوله تعاىل               -٢
 . رادة قد تقع كما أمر املكلف باإلميان فآمن وقد ال تقع كما أمر املكلف باإلميان فلم يؤمن وهذه اإل] ٢٧آية 

  . فأوامر اهللا سبحانه وتعاىل تستلزم اإلرادة الشرعية لكنها ال تستلزم اإلرادة الكونية 
  : قال الشيخ العروسي 

قدريـة  :  بل يفصلون ألن اإلرادة نوعان       –لزوم اإلرادة لألمر     أي   –أما أهل السنة واجلماعة فال يثبتون بإطالق وال ينفون بإطالق           
أن اهللا إذا أمر العبد بشيء فقـد أراده منـه إرادة            : فالقول الذي دل عليه احلق يف هذه املسألة         : كونية ، وشرعية أمرية إىل أن قال        

 كما تقوله املعتزلة خطأ ، ونفيها عن األمر مطلقاً كما           شرعية دينية ، وإن مل يرده منه إرادة قدرية كونية فإثبات إرادته يف األمر مطلقاً              
   ١٢٥-١٢٣املسائل املشتركة ص . تزعمه األشاعره خطأ ، وإمنا الصواب التفصيل الذي ذكرناه 

   ٢١١:    ،    آراء املعتزلة األصولية ص ٥/٣٧٢العواصم والقواصم :
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  ]هل األمر يقتضي التكرار ؟ : مسألة [ 
  ]٢/٨٢  [   *.لنا أنَّ املدلول طلب حقيقة الفعل : وله  ق-١٦٠

اعلم أن املطلق عقلي أبداً واملطلوب باألمر خارجي ليس إال ، فال يصح طلب 
املطلق فاملطلوب ما يصدق املطلق عليه ، وما يصدق عليه إما بعض مبهم وهو مدلول 

أيت للمصنف النكرة أو معني وهو مدلول املعرفة أو كل وهو مدلول العموم وسي ٥ 

  .التصريح مبا ذكرنا 
 ما حررناه إذ يكون املطلوب ى غري صحيح علإن املدلول طلب حقيقة الفعل:  فقوله 

الكلي وهو ليس مبقدوره ، وأيضاً صريورة العقلي خارجياً حمال وهو معىن قلب 
  . الفعل يف اخلارج )١(]حقيقة [ الذوات ، فكأنّ املصنف أراد ما يصدق عليه 

 ١٠ هذا علمت أنّ ما صدق عليه املطلق هو املتيقن ؛ واألصل )٢(] حققت [إذا         

 بدون )٤( الكلية والبعضية فهو سابق عليها ، فالواحدة متيقنة املطلب)٣(عدم قيد
 قيدها بل أعم من ذلك إذ ال بد منها مع فرض الكلية والبعضية ، مث الكلية 

فعل األمر بالفعل ، وأما التكرار فإمنا جاء تعلق نفس [  إمنا مها بالنظر إىل )٥(والبعضية
 األوقات وقد حققنا أن األوقات واألماكن وسائر األحوال إمنا هي )٦(]من النظر إىل 

 ١٥ )٩( ]مدلوله[  من )٨( العقلية ألا)٧(من ضروريات الفعل اخلارجي ال الضروريات

منا عموم فلو التزمنا التكرار الذي هو عبارة عن عموم األوقات لز، الوضعي 
األماكن وسائر األحوال وهو باطل وحمال ، وذا يبطل عد الزمان من مدلول الفعل 
الوضعي كما هو ظاهر كالم الرضي وغريه ، وما مدلول ضرب إال احلالة اليت وضع 

                                                           
  ٣/٢٥     حتفــه        ، ٢/٥١٢      ،     رفع ٢/٣٣بيـــــان  *

  .  زيادة من ص و ع )١(
  حقيقت :  يف ك (2)
  . قبول :  يف ص (3)
  . الطلب :  يف ع (4)
  .ساقطة من ص . مث الكلية والبعضية : إىل قوله . فهو سابق عليها :  من قوله (5)
  .  زيادة من ص و ع (6)
  . للضروريات :  يف ص (7)
 ال أا : يف ص و ع  (8)
 ولية مدل: يف ك  (9)
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هي صفة حمض ال ذات  )١(]اليت [ هلا اسم هو الضرب واملتعلقات عقلية ، فإن احلالة 
 وهو الفاعل وال بد هلا من زمان ومكان وال بد للفاعل من ال بد هلا من مؤثر عقالً

  .حامل وال بد هلا من حال تقع عليه إذ وقوع املطلق يف اخلارج حمال كما مضى 

 قد لزم من هذا التحرير القول بالتراخي إذ ضرورة الفعل إىل :فإن قلت  
 ٥  . مطلق الزمان ال إىل أول األوقات 

  .ى تعيينه وهو ما نذكره اآلن  نعم لو مل يدل دليل عل:قلت 

                                                           
 زيادة من ص و ع  (1)



٣٤٨          األمــــــــــــــــــر                                                                            جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]هل يقتضي األمر الفور ؟ : مسألة [ 
  ]٢/٨٣[           * وأخر عد عاصياً لو قال اسقين:  قوله -١٦١

 أما هذا املثال فكما ذكر لكنا نقطع يف كل أمر أا تقوم حجة اآلمر               :أقول  
ارجي ولو قال   على املأمور مبجرد األمر وحيسن ذمه ويعد عاصياً ما مل يعذره عاذر خ            

املأمور مل تنصب مع األمر قرينة على إرادة الفور مل يعذره ذلك وال يندفع عنه الـذم                  ٥ 

 بعد مراجعـة    )٢( فإن نازع منازع يف حسن الذم        )١(عند العقالء وهو معىن الوجوب    
 املصنف من قوله صفة وموصوف وحنو       )٣(النفس حكمنا مبكابرته وإن مجد على دليل      

 أنه قد دلنا حـسن      )٤(تقليد ولّده اجلدل وحكمه   : ه لنفسه قلنا    ذلك ومل نعلم مراجعت   
  . الذم على حصول الصفة أعين الفورية 

  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٣/٣٢       ،      حتفــه ٢/٥٢١      ،     رفع ٢/٤٢بيـــــان   *

   أي الفورية )١(
  . غري واضحة يف ص )٢(
  . قول :  يف ص )٣(
  . وحله :  يف ص و ع )٤(
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لو كان التأخري مشروعاً لوجب أن يكون إىل وقت معني          : قالوا  :  قوله   -١٦٢
، وبأنه إمنا يلزم أن لو كان التأخري معيناً          ح باجلواز رلو ص يلزم  ورد بأنه   

  ]٢/٨٣[      *يف اجلواز فال ، ألنه متمكن من االمتثالوأما 
 ٥ فالتصريح ال حييل )١(يقال إذا كان يؤدي إىل التكليف باحملال كما حققه الشارح

 وكذلك لو أراد .ال خالف يف إمكانه : احملال إىل اإلمكان فال معىن أيضاً لقول الشارح 
  .إمكان إيراد اللفظ املصرح بذلك إذ هو عبث 

إذ عدم التعيني ال  وبأنه إمنا يلزم لو كان التأخري متعيناً :وله  وكذلك ق
 ال يصري اهول معلوماً )٢(يصري احملال ممكناً كذلك ، وكونه ميكن االمتثال فوراً كذلك

 ١٠   .أعين آخر الوقت كما حرره الشارح فهذه كلمات فارغة 

 يترك أبداً )٣(راخي واحلق أنّ القول بالتراخي مناقض للوجوب ألنه على القول بالت
  . أوجبت مل أوجب )٤( وهل هو إال مبثابة قولهحفكيف جيوز أن يصرح به الشار

له حاصل يف اخلارج ألن   ليس)٥( وأما االعتذار بأنه يتعني حني خيشى الفوت فشيء
املراد إنْ كان مطلق اخلشية كاملوت مثالً فمجوز يف كل وقت وإنْ كان حصول ظن فلم 

 ١٥ تثري الظن بأنه ميوت يف وقت معني مث تتقدمه تلك العالمة )٦(نه للعبد عالمةجيعل اهللا سبحا

 حيصل معه املكنة من احلج مثالً وحنوه مث ال بد أن يكون ذلك أمراً )٧(]تسع م[ بوقت 
  .مستمراً يصح تعليق األحكام عليه ال نادراً وال شك يف عدم ذلك كذلك 

  
                                                           

  ٣/٣٣       ،      حتفــه ٢/٥٢١      ،     رفع ٢/٤٣بيـــــان   *
ارح بل هذا من إيراد القائل بأن األمر يقتضي الفور وقد أجاب الشارح عنه بأنه ال يلزم التكليف باحملال                   ليس هذا من حتقيق الش     )١(

لو كان التأخري مشروعاً لوجب أن يكون إىل وقت معني والالزم منتف ، أما املالزمة فإذ لواله لكان إىل آخر أزمنـة                      : قالوا  : فقال  
علوم ، واجلهل به يستلزم تكليف احملال ، وأما انتفاء الالزم فإذ ال إشعار به يف األمر وال دليـل                    اإلمكان اتفاقاً وال يستقيم ألنه غري م      

  . من خارج 
  . بالنقض مبا لو صرح جبواز التأخري إذ ال خالف يف إمكانه : أوالً   : اجلواب 

ويفعله فيه ، وأما إذا كان جائزاً فال ألنـه          بأنه إمنا يلزم لو كان التأخري متعيناً فيجب تعريف وقته الذي يؤخر إليه              : وثانياً  
 .متمكن من االمتثال باملبادرة فال يلزم التكليف باحملال 

  .  ساقطة من ص )٢(
  . ساقطة من ص . ي خمناقض للوجوب ألنه على القول بالترا:  قوله )٣(
  .  ساقطة من ع )٤(
  . لشيء :  يف ص )٥(
  .أماره :  يف ص )٦(
  .  زيادة من ص )٧(
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  ]ه ؟ هل األمر بالشيء نهي عن ضد: مسألة  [ 
  ]٢/٨٥ [    *. ياً عن ضده )١(األمر بالشيء ليس:  قوله -١٦٣

 ما يعذرنا عـن     )٣( ويف مسألة ال تكليف إال بفعل      )٢(قد قدمنا يف مسألة الكعيب    
  .  ويرحينا من الروحة فيها والدجله )٤(التعرض هلذه اجللجلة

 ٥  ]٢/٨٧  [     ** .كف عن الكفتصور ال: قوله -١٦٤

 عبارة عن فعل الضد أو عن الكف )٥(، فالترك بزعمهمقم مث ترك : إذا قلت 
عما أمر به فقد تضمن األمر بالقيام ولزم منه ما يعرب عنه بقولك ال تقعد ومعىن ال 
تقعد كف عن القعود وكذلك لزم منه ما تعرب عنه بقولك ال تكف عما أمرت به ، 

  .كف عن الكف :وقد علمت أنّ معىن ال تفعل كف ؛ فمعىن ال تكف 
 ١٠ أنّ الالزم كف عن القعود أو كف عن الكف ؛ فمراد املصنف أنّ :فاحلاصل  

معىن ال تفعل كف عن الفعل ، والالزم من األمر بزعم اخلصم كف عن الفعل أو 
 الالزمني ذلك أعين الالزمني على البدل ؛ فلو قال قم )٦(عن الكف وأحد، كف 

الكف : لكنه يقال  [لقيام  كف عن القعود ، أو كف عن الكف عن ا)٧(كان الالزم
   .)٩(كان معناه كف عن الكف)٨(]فعل خاص كما لو قال ال تكف 

                                                           
  . ساقطة من ك  )١(

  ٣/٣٨      ،      حتفــه ٢/٥٢٧     ،     رفع ٢/٤٨بيـــــان  *
  ) .٥٣( مسألة رقم )٢(
  )٥٩( مسألة رقم )٣(
  .اللجلجة :  يف ص )٤(

  ٣/٤٥     ،      حتفــه ٢/٥٣٩    ،     رفع ٢/٥٨بيـــــان  **
  . على زعمهم :  يف ص )٥(
  .أوحد :  يف ص )٦(
  . ص  ساقطة من )٧(
  . زيادة من ع )٨(
  .لكنه يقال إىل آخر املسألة ساقط من ص :  من قولة )٩(
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  ]األمر بعد الحظر : مسألة [ 
لنا غلبتـها   . صيغة األمر بعد احلظر لإلباحة على األكثر        :  قوله   -١٦٥

  ]٢/٩١[                     *.  شرعاً

 تكون بال قرينة تتقدم يقال تلك اجلزئيات اليت ادعيتم كثرا وغلبتها إما أنْ
زاع أو معها خرجت عن حمل الرتاع وكان يلزم أنه ـاإلباحة فممنوع فإنه عني حمل الن ٥ 

إذا خرج عن أصل أكثر جزئياته بدليل أنْ يرفض ذلك األصل ، فريفض العموم لغلبة 
 تسليم الغلبة )١( ]عـم[ اخلصوص ، وترفض احلقيقة لكثرة ااز وحنو ذلك ، هذا 

  )٣(. تام ومل يظهروا مانعاً )٢(] مقتضٍ [ فيه وداللة الصيغة فيما حنن

                                                           
  ٣/٥٦       ،      حتفــه ٢/٥٤٨      ،     رفع ٢/٧٢بيـــــان  *

  موضع : يف ك  )١(
  .  زيادة من ص و ع )٢(

  :  قال شيخ اإلسالم ابن تيميه  (3)
رفع ذلك احلظر ، وإعادة حال الفعل إىل ما كان قبل احلظر ، فإذا كان مباحاً كان                 بعد احلظر ، ل   " افعل  " صيغه  : والتحقيق أن يقال    

  . مباحاً ، وإن كان واجباً أو مستحباً كان كذلك 
   ١/١٠٦املسودة 
   ٥/٢٢٤٦ر ـيحب   ، الت٢/٣٧٨البحر احمليط   ،  ٣٨: ص التبصره : وانظر 
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  ]القضاء بأمر جديد : مسألة [ 

واعلم أن هذه املسألة مبنية على أنّ املقيـد هـو           :  قوله يف الشرح     -١٦٦
املطلق والقيد ومها شيئان كما يف التعقل والتلفظ أو ما صدقا عليـه وهـو               

د وهو ينظر إىل أن التركيـب مـن         شيء واحد يعرب عنه باملركب من متعد       ٥ 

  ]٢/٩٣[         .اجلنس والفصل ومتايزمها يف العقل أو يف اخلارج 

   . الثاين هو احلق: قال السعد  
يعين أما شيء واحد وإمنا متايزمها إمنا هو حبسب العقل يقال عليه إذا احتـد               

تحد الرومي والزجني    ومل يتمايزا لزم أن تتحد املقيدات ، في        )١(والقيديف اخلارج   املطلق  
 ١٠ وأعتق رقبة رومية أو زجنية أو       )٢(]ق رقبة مؤمنة  تأو أع  [ ا اعتق رقبه    واهلندي يف قولن  

 وهو متحد   )٣(هندية وهو دفع للضرورة ؛ ووجهه أنّ املطلق واحد أبداً فإذا احتد بقيد            
  .بقيد آخر فقد احتد القيدان فتتحد املقيدات

  

                                                           
  .إذا احتد املطلق واملقيد يف اخلارج :  يف ص و ع )١(
  .  زيادة من ص )٢(
  .مبقيد :  يف ص )٣(
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  ]إذا أمر بفعل مطلق : مسألة  [ 

واعلم أنك إذا وقفت على املاهيـة بـشرط      : قوله يف الشرح أيضاً  -١٦٧
شيء ، وبشرط ال شيء وال بشرط شيء علمت أن املطلوب املاهية            
من حيث هي هي ال بقيد اجلزئية وال بقيد الكلية وال يلزم من عـدم              
إعتبار أحدمها اعتبار اآلخر وأن ذلك غري مستحيل بل موجـود يف            

   ]٢/٩٣[                 .ضمن  اجلزيئات

      هي املاهية مـن حيـث       )٢( جيوز أن يكون املطلوب    )١(يعين: قال السعد   
 تنفـك يف    )٥(] ال  [)٤( ال بقيد الكلية وال بقيد اجلزئيـة وإنْ كـان          )٣(] هي [

  .الوجود عن أحدمها 
واحلق وجودمها يف األعيان اجلزئية من حيث أنه يوجد شـيء           :  قال  

. تصدق هي عليه وتكون عينه حبسب اخلارج وإن تغايرا حبسب املفهـوم             
   .انتهى 

 هذا كما يف القولة اليت قبل هذه فقد علمت أنه يلـزم منـه احتـاد                 :يقال  
  .املقيدات فليتأمل 

 )٦(] وإمنا [ثالً متحد به موجود      كما أنّ اجلزئي املعدوم كزيد م      :فإن قلت    
  .  املوجود )٧(تبدل عليه الوصف أعين الوجود وعدمه ، كذلك املطلق يتحد بزيد

 املطلق كما يطلق لفظه على ما هو جزئي فرد يف اخلارج يطلق علـى               :قلت  
  .أفراد كثرية 

                                                           
  . ساقطة من ع )١(
  .املطلق :  يف املطبوعة )٢(
  .هي املاهية ال بقيد : ويف ص .  زيادة من ع )٣(
  . كانت :  يف املطبوعة )٤(
  .  زيادة من ص و ع واملطبوعة )٥(
  .ا ـوإم:  يف ك )٦(
  بز :  يف ص )٧(
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  باجلزئيات الكثرية فقد لزم أن     )١(فإذا زعمت احتاده باجلزئي املوجود خارجاً و      
تتحد اجلزئيات الكثرية بعضها ببعض ، ألنا إذا أشرنا بعقولنا إىل هذا اجلزئي أنه عني               

 الواحد عني األفراد املتعـددة وأنـه   )٢(املطلق أو املطلق عني اجلزئيات الكثرية فالفرد 
  . أقماهم اهللا تعاىل )٣(حمال وهو مذهب أهل وحدة الوجود

 )٤(قد أطبقوا على صدق املقيدة     املراد صدق املطلق على املقيد و      :فإن قلت   
  . بالكلية على اجلزئي فضالً عن املطلقة 

 عن حتقيق ذلك الصدق نسأل فإنْ أريد به االحتاد خارجاً أو مطلقـاً              :قلت  
 أنه يصدق عليهما لفظ واحد أي بدل كقولنا         )٥(لزم احملاالت اليت ال ختفى ، وإنْ أريد       

 فهذا حبث لفظي ليس     )٦(ن ذلك احلمار  وهذا الفرس خري م   "الفرس خري من احلمار ،      
  . حقائق األشياء حبسب ما يف نفس األمر )٧(مما حنن فيه إذ كالمنا يف

  . العموم يعرض للمعاين؟)٩( حبث هل)٨(] يف [ وقريب من هذا قول العضد فيما يأيت 

 واحد متعلق مبتعدد وذلك     )١٠( ]أمر[ زاع يف   ـ إمنا الن  : فقال  
ارجية وإمنـا يتـصور يف املعـاين الذهنيـة ؛           ال يتصور يف األعيان اخل    

   .]٢/١٠٢.[انتهى.واألصوليون ينكرون وجودها
  
  

                                                           
  . أو :  يف ص )١(
   .فاملفرد :  يف ص )٢(
  ٢٠٤سبق التعريف ا ص  )٣(
  .  ساقطة من ع )٤(
  . أراد :  يف ص )٥(
  .ساقطة من ص . وهذا الفرس خري من ذلك احلمار : مجلة  )٦(
  . عن :  يف ص )٧(
  . زيادة من ص و ع )٨(
  .  ساقطة من ص )٩(
   زيادة من ع )١٠(
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 أنّ العلم يتعلق بأشياء ومييز بينها وبني األعيان املوجودة يف اخلـارج             :واحلاصل  
فبعض تلك األشياء املعدومة كلي وبعضها جزئي حقيقي فإما أنْ نقول تتمـايز يف نفـس                

 ضـروري ؛ وإنْ متـايزت       )١(تتمايز نقض قولنا إا معلومة والعلم ا      األمر أوال ؛ إنْ مل      
 مسألة ثبوت الذوات يف العدم الذي اشتهر عـن          )٣( متايزها ، وهذه هي    )٢(فكيف تصوير 

بعض املعتزلة القول ا إال أم مل يفصلوا بني الكلية واجلزئية بل تكلموا علـى مطلـق                  
 علـى وجودهـا     )٥( وتكلمـوا  )٤( ]للكليات [الذوات ، وأهل املنطق وغريهم تعرضوا       

وعدمه وليس بني الكليات واجلزئيات فرق بالنظر إىل املطلوب هنا وهو أنّ تعلق العلم ا               
  .ماذا يقتضي ؟ 

وإنْ كان كالمه مع    .  إنّ هذه املسألة من حمارات العقول        : وقد قال الرازي    
 معىن اخلالف فيها اللـهم إال       املعتزلة يف مطلق الذوات وقد وضح لك أنه ال يكاد يظهر          

 تسميتها ثابتة وغري ثابتة وليس هذا خالفاً يف املعىن وإن فرع عليها             )٦(حبسب اللفظ وهو  
  . فروعاً فما مرادهم إال أنه يفهم من فهمها لوازمها وحنو ذلك )٧(بعض املعتزلة

  . العقول إن اإلدراك العلمي متفق عليه فليتأمل ، وكان هذا اية إقدام:وقد قلنا 
 معىن قوهلم موجود يف الذهن ال يف اخلارج ، إنْ أرادوا أنه تعلق              )٨( مث يقال أيضا ما   

 فهو عني ما قدمناه     )٩(به العلم ومل حيكم له بكونه يف األعيان أو حكم بأنه ليس يف األعيان             
مبسوطاً ، وإن أرادوا خالف ذلك استفسرناهم إذ ال يقول عاقل إنّ الدجال أو املهـدي                

 ماهية النار أو الزمهرير أو الفرس أو األسد يف صدر زيد على ما هو احلق يف حمل العلم                   أو
  . أو دماغه بزعم الفالسفة 

 

                                                           
  . ساقطة من ص )١(
  .تصور :  يف ص )٢(
  . يف :  يف ص )٣(

  .لكليات :  يف ك (4)
  .ويتكلموا :  يف ص (5)
  . وهي :  يف ص (6)
  .  بعض املعتزلة ساقطة من ص(7)
  .  ساقطة من ص (8)
  . ساقطة من ص. أو حكم بأنه ليس يف األعيان :  قوله (9)



٣٥٦    النـــــــــهي                                                                             جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 



  

  

  

  

  
  بحـــــــــث 

  

النهـــــي
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  ]داللة النهي على الفساد : مسألة [ 
  ]٢/٩٥ [         *.النهي عن الشيء لعينه:  قوله -١٦٨

إعلم أنّ مطلق الفعل كمطلق احلركة مثالً ليس له حكم ما مل يقيد بقيود 

 ولذا قلنا نقلهم ذلك عن بغدادية املعتزلة غري صحيح بل قوهلم حممول )١(خمصوصة

 قيداً من سلب أو )٢(كم ما دام كذلك أي مل يزددعلى فعل مقيد فهو مع قيوده له احل

 وبذلك يتحد قول البغدادية والبصرية ، مث زيادة - أي قيد معترب غري ملغى -إثبات 

  .قيد أو قيود قد يسلب احلكم إىل بدل وال إىل بدل 

 )٣(النهي عن الشيء لعينه ولوصفه ، ال يكاد يتحقق:  إذا حققت ذلك فقوهلم 

الصطالح من جعل بعض القيود متمماً ملاهية وبعضها خارجاً عنها ، اللهم إال حبسب ا

                                           
  ٣/٦٧       ،      حتفــه ٣/١١      ،     رفع ٢/٨٨بيـــــان   *

  .بقيد خمصوص :  يف ص )١(
  .يزده :  يف ص )٢(

وممـن فـصل يف ذلـك       .  لقد حقق األصوليون الفرق بني النهي عن الشيء لعينه أو لوصفه الالزم وبني النهي عن الشيء لغريه                   (3)
  : تفصيالً جيداً احلافظ العالئي رمحه اهللا يف كتابه حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد حيث قال 

  . ني املنهي عنه لغريه وبيان أنه يف هذا القسم اآلخر ال يدل على الفساد الفرق بني املنهي عنه لعينه ، أو لوصفه الالزم ، وب
ما اتفق العلماء على فساده عند ارتكاب املنهي عنه ، كنـهي            : منها  : أنه ورد يف الكتاب والسنة مناه كثرية        : وأصل هذه القاعدة    

 احلبلة ، وعن نكاح زوجة األب ، واجلمع بـني املـرأة             احلائض عن الصوم ، والصالة ، والنهي عن بيع املالقيح ، واملضامني وحبل            
  . وعمتها وخالتها ، إىل غري ذلك من الصور اإلمجاعية 

 اجلمعة ، وعلى بيع أخيه ، وبيع احلاضر  للبادي ، وأشباه ذلك ، مع                يب الفساد عليه ، كالبيع وقت صالة      ما اختلفوا يف ترت   : ومنها  
  . مل يقترن به ما يقتضي الصحة  : يدل على الفساد سوى جمرد النهي ، وكذلك الثاين أن غالب القسم األول مل يقترن به ما 

 فنظر اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه فوجد الفارق بني ذلك أن النهي عن الشيء مىت كان لعينه ، أو لوصفه الالزم فإنه يقتضي الفساد                       
واآليت بـه   :  ما توجه النهي إىل ذاته ، أو وصفه الالزم ليس مـشروعاً              تنايف املشروعية ، وأنه   لصحة  دون ما كان لغريه ملا تقدم أن ا       

مرتكب املنهي عنه ، بالنسبة إىل ذلك الفعل ، خبالف ما إذا كان النهي ألمر خارجي جماور له ، فإن اآليت بذلك الفعل ، مل يرتكـب                           
  ...منهياً ، بالنسبة إىل ذاته ، بل يف أمر خارج عنه 

وهي الصالة يف الدار املغصوبة ، وبيان صحتها فيه ، بتحقق الفـرق             :  املقامني يستدعي ذكر مسألة مقصودة       حتقيق الفرق بني هذين   
  : بني البابني ، مث ننعطف على تفاصيل املناهي ، واختالف العلماء يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل 

صادق على أنواع خمتلفة ، كاحليوان ، واجلسم النامي ،          الواحد باجلنس ، وهو ال    : إن الواحد يطلق باعتبارات ، أحدها       : فنقول أوالً   
  ! وحنن ذلك 

  . الواحد بالنوع ، وهو املقول لنوع واحد حتته أصناف ، كاإلنسان ، والفرس ، وحنومها : وثانيها 
  . الواحد بالصنف ، كاهلندي ، والرومي : وثالثها 
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لكن يف ترتيب حكم شرعي على ذلك إشكال واضح ، بل هو باطل قطعاً كما قد 

  )١(كررناه ؛وقد زادت احلنفية يف التفصيل فجعلوا منه وصفاً الزماً وجماوراً وغري ذلك
يود خمصوصة  إذا ى الشرع عن فعل مقيد بق:واحلاصل أنْ نقول 

مث ينهى عنه منضماً إليه قيد  )٢(بانضمامها إليه صار له حكم ومسى باسم كالبيع مثالً 
 املتماثل الربوي ، أو )٤( الربا ثبويت كزيادة يف أحد بديل)٣(] يقتضي [آخر كوصف 

فاملنهي عنه ليس مطلق البيع بل البيع املقيد ، والبيع ، سليب كعدم التقابض يف الس 
د هنا ال وصف له ألن القيد املذكور جزؤه أي كماله ومتامه والنهي إمنا تعلق املقي

باموع ال جبزئه القترانه باجلزء اآلخر وعلى ما قلنا ال يتحقق أن النهي عن الشيء 
  .  بل كله لعينه حبسب  احلقيقة )٥(لعينه غري النهي عنه لوصفه

                                                                                                                            
  
  
  

  .  كزيد وعمرو الواحد بالشخص ، وهو املقول للجزئي املشخص ،: ورابعها 
فال ريب يف أنه خيتلف حكمها حبسب اختالف أنواعها ، وأصنافها ، وأشخاصها ، ويصدق علـى بعـضها مـا        : فأما الثالثة األول    

  ... يكذب على البعض اآلخر 
سـتحالة اجتمـاع   وأما الواحد بالشخص ، فاتفقوا على أنه ال يكون باعتبار واحد حراماً ، حالالً ، وواجباً ، وطاعة ، ومعصية ، ال        

  . النفي واالثبات يف الشيء الواحد باالعتبار الواحد ، إال من جوز التكليف باحملال لذاته 
واختلفوا يف الواحد باعتبارين خمتلفني ، كالصالة يف الدار املغصوبة ، هل جيوز تعلق األمر ا ، باعتبار كوا صالة ، وتوجه النـهي                        

أنه تصح الصالة   : ال مجهور أصحابنا األشعرية ، وأكثر الفقهاء كالشافعية ، واحلنفية ، ومجهور املالكية              إليها باعتبار كوا غصباً ، فق     
يف الدار املغصوبة على معىن أن اآليت ا يكون آتياً باملأمور به ، ويسقط عنه الطلب بفعلها ، وإن كان عاصياً مـن جهـة لبثـه يف                            

إىل أا ال تصح وبه قال اجلبائي وابنه من املعتزلة والزيديـة ،             : وأهل الظاهر بأسرهم    املغصوب ، وذهب أمحد بن حنبل ، وأصحابه         
  .... وآخرون ، وبعضهم نقله رواية عن مالك 

فأن يفرض أمر مطلق يتبني به أن مراد اآلمر حتصيله ، مث يفرض ي عن إيقاع ذلك املأمور السابق على وجه     : وأما املنهي عنه لوصفه     
تعرض يف النهي للمأمور به ، أو يفهم منه قصد تعليق النهي به ، كاألمر بالصوم مطلقاً ، والنهي عنه يوم العيد ، فـإن                         خاص ، مع ال   

إحلاق شرط باملأمور به حىت إذا فرض وقوعه على ما عمه النهي يقال فيه إنـه لـيس                  : هذا يقتضي عند الشافعي ، ومجهور العلماء        
  . وفيه خالف احلنفية . امتثاالً 

  ٣٦٥ - ٣٦٠: حتقيق املراد ص 
 ١/١٤٢كشف األسرار  (1)

  .يف ك وهي زيادة ال معىن هلا . يقتضي :  توجد كلمة )٢(
  . زيادة من ص وع )٣(
  . بدل :  يف ص )٤(
  . لوصف :  يف ص )٥(
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كم بعد كماله بالوصف  إمنا جاءه احل)١(لوصفه على معىن أنه: وإن قلت 
فأمر سهل وهو ما حققناه من قول املعتزلة يف احلسن والقبح واختالف بصريتهم 
وبغداديتهم وأن اخلالف ال يتحقق حبسب احلقيقة فهذا مثله سواء فبيع اخلمر إمنا ي 

  .  املقيد بكون أحد بدليه مخراً )٢(عنه ألنه بيع اخلمر أعين اموع ال اجلزء من البيع
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                           
  . ساقطة من ص )١(
  .  من البيع ساقطة من ص)٢(
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  ]٢/٩٥ [        *.يدل على الفساد شرعاً  :  قوله -١٦٩

  .يقال ما معىن قوهلم شرعاً يف هذا احملل ؟ 
  .الواو للترتيب شرعاً وغريمها من املسائل :  يف مثل قول القائل )١( وكذلك

 أتريدون أنّ للشرع لساناً وعرفاً كما يف الصالة والصيام واحلج كمـا هـو              
  .كم ؟ فليس األمر كذلك املفهوم من عبارت

 أم تريدون أنه دليل شرعي خاص هو أحد األدلة الـشرعية علـى صـحة               
  .مدعاكم ؟ فاذكروه 

 أم تريدون أنا ال جند ياً وال عطفاً بالواو مثالً إال واحلكم كـذلك يف حمـال     
  . ناها أي مل تستعمل هذه الصيغة إال يف احملل الذي ادعيناه مدلوهلا ؟ ءكثرية استقر
ال نسلم متام هذا االستقراء وال غلبته ؛ وإنْ سلمت الغلبـة فبـذلك              : قلنا  

  .تعرفون الفساد والترتيب مثالً فهو نفس املذهب املدعى فأين الدليل ؟ 
  . غىن )٢( أم بدليل خارجي عنه يف كل صورة ؟ ففي ذلك الدليل

  . ا ذلك ففسرو)٤( يدل شرعاً ذا االعتبار غري صحيح وإال  :)٣(] فقولكم  [

 املراد يف هذه املسألة الدليل اخلاص واملشار إليه بقوله مل تزل العلماء أي              :فإن قلت   
  . االمجاع 

  
  
  
  
  
  

                                           
  ٣/٦٧ــه        ،      حتف٣/١١      ،     رفع ٢/٨٨بيـــــان  *

  . وكذا :  يف ص )١(
  .دليل :  يف ص )٢(
  .فقولك :  يف ك )٣(
  .  ساقطة من ص )٤(
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غري مسلم كما مـضى     )١( كون هذا من االمجاع الثابت داللته شرعاً         :قلت  
 غايته سكوتياً مع أنه غري معلوم       )٢(]كان   [غري مره ، فإن متمه بشاع وذاع ومل ينكر          

لتواتر وال مظنون بنقل خاص بل جمرد دعوى كثرت من املصنف وغريه يف حمـال               با
   :متعددة مث قد نقضه املصنف حني احتج مدعي داللة النهي على الفساد لغة بقولـه                

  . اخل.. مل تزل العلماء 
  . بأنه لفهمهم شرعاً  : [فأجاب 

ذلك ألم فهمـوا قـوهلم       إمنا قالوا    )٣(]  يلزم أن العلماء احملتج بقوهلم     :فيقال له   
ألنك أردت بالشرع ذلك فاحتدت العلة واملعلول أي إمنا قـالوا ألـم قـالوا أي                

  .  واملدلول من كل وجه )٥( فاحتد الدليل)٤(لقوهلم

              علـى املـذهب     )٦( لعل املصنف أراد بقولـه شـرعاً يف اسـتدالله          :فإن قلت   
  . الرد مستند االمجاع  االمجاع وبقوله شرعاً يف)٧(] املختار [

زيل مث يصري حاصله    ـ معرفة إرادة املصنف ذلك حتتاج إىل وحي وتن        :قلت        
دعوى االمجاع فهال جاء به بادئ بدء وسلمنا وعثاء السفر إىل هذا املدى وهو بعـد                

  . غري مسلم كما مسعت )٨(ذلك
  
  
  
  

                                           
  . داللة وشرعاً :  يف ص )١(
  .بأن :  يف ك )٢(
  .  زيادة من ص و ع)٣(
  . بقوهلم :  يف ص )٤(
  .اليل :  يف ع )٥(
  . استدالالته :  يف ص )٦(
  .  زيادة من ص و ع )٧(
  . مع هذا :  يف ص )٨(
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  ]٢/٩٧[   *. املنهي عنه غري الشرعي )١(لو مل يدل كان:  قوله -١٧٠

 أو قابلتها بسنة )٢(هكذا جتد دقائق يف أصول احلنفية وفقههم وإذا حققتها

واألقرب يف حترير هذا اجلواب على قود ما .  فجرب ذلك )٣(] منها [ازم كثري 

قدمناه أنه بعد ما حتررت صورة شرعية هلا أحكام كالبيع مثالً إذا انضم إىل هذا 

 فيزجرهم الشارع عن )٤(غري ذلك اموع  [اموع قيد آخر صار هذا اموع

 األول ظناً منهم اللغاء هذا القيد وبقاء حكم اموع األول )٥(]ابقاء حكم اموع 

 فكأنه قال إذا انضم إىل هذا اموع )٦(    إمنا البيع مثل الرباعلى حاله كما قالوا 

 ، )٨(كذا فال تفعلوا)٧(]الذي له تلك األحكام القيد الفالين صار حكم اموع  [

  . األول باعتبار تومههم عدم تغري القيد له  [فاملنهي عنه األمر الشرعي 

. إذا جاءك زيد راكباً فأهنه : إذا جاءك زيد فأكرمه ؛ مث تقول  :)٩(]ومثاله 

  .فهو يف التحقيق مطلق ومقيد 
  
  
  

                                           
  . لكان :  يف مجيع النسخ )١(

  ٣/٧٢       ،      حتفــه ٣/٣٢      ،     رفع ٢/٩٤بيـــــان  *
  . ساقطة من ص .وإذا حققتها : قوله  )٢(
  . منه :  يف ك )٣(
  . ساقط من ع . قيد آخر صار هذا اموع غري ذلك اموع :  قوله )٤(
  .  زيادة من ص )٥(
   ٢٧٥:  سورة البقرة آية )٦(
  . زيادة من ص و ع )٧(
  . تفعلوه :  يف ص و ع  )٨(
  .  زيادة من ص و ع )٩(
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 غري )٢(] فكالم . [الشرعي ليس معناه املعترب  )١(إن : وأما قول املصنف 
دعي الصالة (  شرعاً فكيف يكون غري الشرعي و )٣(وكيف واملراد املعترب. معترب 

  . سواء بسواء فليتأمل )٥(ما ذكر  مثل)٤()قرائكأأيام 

                                           
  . ساقطة من ص )١(
  .وكالم :  يف ك )٢(
  .واملعترب :  يف ع )٣(
ورواه قتادة عن عروة بن     : قال أبو داود    ) ٢٨١، ٢٨٠( باب يف املرأة تستحاض      ،كتاب الطهارة   يف  أخرجه أبو داود    :  احلديث   )٤(

 أن تدع الصالة أيام أقرائها مث تغتسل وتـصلي          ب بنت أم سلمه أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النيب             الزبري عن زين  
نه يف حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض             يوزاد ابن عي  . مل يسمع قتادة من عروة شيئاً       : قال أبو داود    
  . أقرائها فأمرها أن تدع الصالة أيام  فسألت النيب 
وقـد روى  .  الزهري إال ما ذكر سهيل بـن أيب صـاحل            نوهذا وهم من ابن عيينه ، ليس هذا يف حديث احلفاظ ع           : قال أبو داود    

  " . تدع الصالة أيام أقرائها " هذا احلديث عن ابن عيينه مل يذكر فيه )] ١٦(املسند رقم [ احلميدي 
يف الطهارة ، باب ما جاء أن املستحاضه تتوضأ لكـل صـالة                   عن أبيه عن جده     أخرجه الترمذي أيضاً من حديث عدي بن ثابت         و
احلديث ضعفه  د شاكر رمحه اهللا يف تعليقه على الترمذي         ان ، قال أمح   ظرد به شريك عن أيب اليق     فهذا حديث ت  : وقال  ) ١٢٧،١٢٦(

) " ٦/١٦٠( قال أبو حامت يف اجلـرح والتعـديل          اًف جد ري وهو ضعي  غبالتص" مري  ععثمان بن   " أيضاً وابو اليقطان امسه     . أبو داود   
) ٣٥٨-٣٥٦(وأخرجه النسائي يف احليض واالستحاضه باب ذكر االقراء         . ضعيف احلديث ، منكر احلديث ، كان شعبه ال يرضاه           

بن حجـر  ال احلافظ  قا) ٦٢٠،٦٢٥(قرائها قبل أن يستمر ا      أوابن ماجة يف الطهارة باب ما جاء يف املستحاضة اليت قد عدت أيام              
واملقصود تضعيف احلديث ـذا اللفـظ وإال        ،  وإسناده ضعيف   : بعد ذكر طرق هذا احلديث      ) ٢٣٤(بري  رمحه اهللا يف التلخيص احل    

  . ا فاملعىن صحيح بترك الصالة يف أيام احليض فهو خمرج يف الصحيحني وغريمه
ليست مبحفوظة يف رواية الزهري ومل يذكرها       ) الصالة أيام أقرائها    تدع  ( وحاصل الكالم أن مجلة     ] : ١/٤٦٥[قال يف عون املعبود     

] اليت[فأمرها أن تقعد األيام : " قوله هو أحد من حفاظ أصحاب الزهري غري ابن عيينة وهو وهم فيه واحملفوظ يف رواية الزهري إمنا       
املروية بعينها ، فرووها كما مسعوا ، وإن اختلطت         كانت تقعد ، ومعىن اجلملتني واحد لكن احملدثني معظم قصدهم إىل ضبط األلفاظ              

  .  رواية بعض احلفاظ يف بعض ميزوها وبينوها 
   ساقطة من ع )٥(
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  ]اقتضاء النهي الدوام : مسألة [ 

النهي يقتضي الدوام ظاهراً لنا استدالل العلماء مع اخـتالف          : قوله -١٧١

  ]٢/٩٨[                     *األوقات

 ال توجد املاهيـة وهـو       )١(] أنْ [ترك االستدالل املشهور وهو أنّ مقتضى النهي        
 )٣( ما ذكـره الـرازي     )٢(يلزم عموم األوقات واألحوال وكأنه قدح يف هذا عند املصنف         

 أنه وإنْ كان مقتضى النهي ذلك لكنه مطلق         )٥( ومرجعه إىل  )٤(وغريه واعتمده البيضاوي  
  . واألحوال فال يعم بالنسبة إىل األوقات 

 إذا سلمتم أنْ ال تدخل املاهية يف الوجود سيما وقد حققنا فيما مـضى أنّ                : واجلواب  
ذلك يعود إىل اجلزئيات اخلارجية فقد لزم أنْ ال يوجد فر د يف اخلارج وإال لناقض قولنـا                  

مجيـع   ال توجد املاهية ، وال ينايف ذلك كونه مطلقاً يف األوقـات واألحـوال ألن                 )٦(أن
األوقات واألحوال مما يصدق عليه املطلق ومل نعدل إىل اجلميع من حيث االطالق حـىت               

 اسـتغراق   )٨( احملافظة على مقتضى النهي لزم منه      )٧(يلزمنا أن جنعله عاماً بل من حيث أن       
  .األوقات واألحوال 

ولنوضح لك باملثال املوضوع لبلوغ األفهام القاصرة ونعش اهلمم الفاترة وخـزي            
لو قال ال يأكل هذا الرمان أحد منكم فقاموا إليه مسرعني يأكلونـه مث         : أللباب املكابرة   ا

وقال آخر قد امتثلـت     .  من الزمان    )٩(قد امتثلت يك ألين تركت حلظه     : قال أحدهم   

                                           
  ٣/٧٦       ،      حتفــه ٣/٥٦      ،     رفع ٢/١٠١بيـــــان  *

  .  زيادة من ص و ع )١(
  . عند املصنف ساقطة من ص )٢(
   ١/٢/٤٧٠ل واحملص )٣(
  ٢/٢٩٤ اية السول )٤(
  .  ساقطة من ص )٥(

  .  ساقطة من ص (6)
  .  ساقطة من ص (7)
  . ساقطة من ع (8)
  .حمطة :  يف ص (9)
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 امتثلـت ألين    )٢(وقال آخر قـد   .  )١(ألين تركت أكله يف هذا املكان وإمنا أكلته يف ذاك         
وحنو ذلك من القيود فال يشك عاقل أن هـؤالء          ،  ماً وإمنا أكلته قاعداً      قائ )٣(تركت أكله 

ومرجع هذا وحنوه إىل أن الظاهر ال ينافيه جتويز قيود لكنه يكون ذلك             . قوم عصاة محقى    
 هـو الـراجح فيـستلزم       )٤(اوز مرجوحاً وإال مل يصح لنا ظاهر البتة ألن معىن الظاهر          

  .مرجوحاً البتة
ز التخصيص يف كل عام والتقييد يف كل مطلق ولو كان مطلق التجـويز              أال ترى إىل جوا   

يعد عذراً لتعطل اخلطاب يف الظواهر ويف النصوص أيضاً ألن كل لفظ تعرض له تـسعة                
أمور كما سيأيت من ااز واإلضمار والتقييد والتخصيص وغري ذلك ومل تكـن الداللـة               

السامع إىل مراد املتكلم ، فلو جعلنا تلك        اللفظية مفيدة للقطع ما مل حتتف بقرائن تضطر         
 داللة اللفظ على مدلوله لتعطلت داللة األلفاظ حىت          )٥(األمور اجلائزة عروضها مانعة من    

 لو نص املتكلم واحترز بذكر مجيع القيود مل جيد نفعاً ألنا نقـول يف األلفـاظ                 )٦(]أنه  [ 
  . احملترز ا ما قلنا يف األصل وهلم جرا 

 )٨( ] يكفي هل [ عدم التيقظ واالنتباه لكون املطلوب)٧(خليط يف حنو ما ذكرناوسبب الت
 فيه التجويزات املرجوحه إمنا تقدح يف )٩(فيه الظن أم ال بد من القطع ؟ والظين ال يقدح
  .القطع فإيرادها يف املطالب الظنية ليس بصواب 

  . املانعجيب العلم بعدم: قال ابن احلاجب  وقد أسلفنا حنو هذا حيث 

ألن املطلب ظين والذي ذكره إمنا يكون يف  )١٠(بل عدم العلم أو الظن به: وقلنا  
  .واهللا أعلم . املطالب العلمية 

                                           
  .ذلك :  يف ص (1)
  . ساقطة من ص (2)
  . ساقطة من ص (3)
  . الظن :  يف ص (4)
  . عن :  يف ع (5)
  .  زيادة من ص (6)
  .التقييد يف ما قلنا :  يف ص (7)
  واملثبت من ع . يكفي  : ويف ص. يكون : يف ك  (8)
  .يقد :  يف ص (9)

  .  ساقطة من ع (10)
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  بحـــــــــث العموم 
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  ]الجمع المنكر ليس بعام : مسألة  [ 

  ]٢/١٠٤ [      *.اجلمع املنكر ليس بعام : قوله  - ١٧٢
 أي األجـزاء    )١(] يريد ليس مقصوراً ظاهراً على أنْ يراد به مدلول العام                    [ 

 ٥ املتناهية أي اليت ال نظر إىل جهة تناهيها ألا ليست حمدودة لكن مدلول العـام     )٢(غري

هـذا   . )٤( اجلمع املنكر فلذا قال إنه كرجل يف الوحدان        )٣(]مدلول   [ فرد من أفراد  
حاصل كالمه وكالم الشارح وشرحه ، أي ليس ظاهراً يف العموم بل هو مطلق يراد               

 )٦( وأخرى مدلول اخلصوص على جهة احلقيقة فيهما كما يف         )٥(به تارة مدلول العموم   
ع الكثرة أما مجع القلة فإنه ال يطلـق  شأن املطلق ، مث قال بعضهم هذا إمنا يكون يف مج          

 ١٠  . على مجع الكثرة إال جمازاً فكيف يقال هو عام أو يراد به مدلول العام هكذا قال

  
  
  
  
  ١٥ 

                                                           
  ٣/٩١       ،      حتفــه ٣/٨٩      ،     رفع ٢/١٢١بيـــــان  *

  .  زيادة من ص و ع )١(
  . الغري :  يف ع )٢(
  .  زيادة من ص )٣(
 .يدل على العموم ل يف اجلمع ال اأي أنه كما أن رجالً يف الوحدان ال يدل على العموم وكذلك رج )٤(
  . العلم :  يف ص )٥(
  . هو :  يف ص و ع )٦(
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]إذا خص العام آان مجازًا في الباقي : مسألة [ 
  ] ٢/١٠٦  [  *. العام كان جمازاً يف الباقي )١(إذا خص: قوله  -١٧٣

  :  مورد العموم        يقال على أصل هذه املسألة
   .إنْ أراد اخلصوص فهو جماز من أول األمر 

 ٥ ألنّ الفرق بينهما إمنا     )٢(وإنْ أراد العموم مث رفع البعض فهو نسخ ال ختصيص         

   .هو ذلك
  . يف االستثناء )٣(أو أريد الكل أيضاً ومل يرفع كما زعموه

 وهذا يتناول ما أريد به مجيع     : قال العضد يف حد املصنف للتخصيص         
ستثناء وما مل يرد إال بعض مسمياته       املسميات أوالً مث أخرج بعض كما يف اال       

 ١٠  ]٢/١٢٩  [        .إنتهى . بتداًء كما يف غريه ا

  .ستثناء وكالم غريه حنوه فهذا صريح يف أنّ املراد البعض فقط يف غري اال  
  . من العبارات املؤدية هلذا املعىن )٥( يف البحر)٤(وقد أطال الزركشي  

                                                           
  . يف مجيع النسخ خصص )١(

  ٣/٩٧       ،      حتفــه ٣/١٠٢      ،     رفع ٢/١٣٢ بيـــــان *
  :  الفرق بني النسخ والتخصيص )٢(

 فهما يتفقان يف أن كالً منهما بيان ما مل يرد باللفظ             ، مابالنظر يف حقيقة كل من النسخ والتخصيص يتبني لنا أن هناك أوجه اتفاق واختالف بينه              
  : وأما أوجه اخلالف بينهما فهي كما يلي ، وإخراج لبعض ما يتناوله اللفظ 

  . أن النسخ يرفع احلكم بعد الثبوت ، ولكن التخصيص يبني أن العام مل يتناول املخصوص  -١
  . راج الكل ، أما التخصيص فيدل على إخراج ما تناوله البعض دائماً النسخ يدل تارة على اخراج البعض ، وتارة يدل على إخ -٢
  . النسخ ال يكون إال بدليل متراخ اتفاقاً ، أما التخصيص فيكون مبقارن اتفاقاً ومبتراخ عند غري احلنفية  -٣
  . أن النسخ ال يرد إال يف األحكام بينما التخصيص يرد يف األخبار واألحكام  -٤
لتخصيص جيوز أن يكون بالدليل السمعي واالمجاع والقياس        الكن  ،  وال يصح باإلمجاع والقياس     ،  طاب من الشارع    النسخ ال يكون إال خب     -٥

  . واحلسي والعادة والقرائن 
  . سوخ غري صاحل لالحتجاج والعمل به أما التخصيص فال خيرج العام عن كونه حجه بعد التخصيص نالنسخ قد جيعل امل -٦

   . ٥٤٠: ، النسخ يف دراسات األصوليني ص ٢/٨٤ ، تفسري النصوص ٢١٩: ريعية ص بيان النصوص التش:
  . ذكروه :  يف ص )٣(
وتفقه مبذهب الشافعي فحفظ يف صـغره       . هـ بالقاهرة   ٧٤٥ولد عام   .  أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن ادر بدر الدين الزركشي              )٤(

وأصبح أهالً للفتيا والتدريس ساعده علـى       ،  ين حىت صار إماماً     يسنوي والبلق  واحملدثني كاإل  وتتبع جمالس الفقهاء والعلماء   ،  كتاب املنهاج   
سالسل الذهب " و " البحر احمليط " فمن مصنفاته . زله للعلم والبحث فلذلك كثرت مصنفاته يف فنون العلم ـذلك عزلته وانقطاعه يف من

  . هـ ٧٩٤تويف رمحه اهللا سنة " . خبايا الزوايا " و " ساجد إعالم الساجد بأحكام امل" و " الربهان يف علوم القرآن " يف أصول الفقه و " 

   ٢/٢١٧الفتح املبني ،  ٦/٣٣٥الشذرات ،  ٤/٣١٧ الكامنة رالدر:
   .٣/٢٤١ البحر احمليط )٥(
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وحنو ذلـك مـن     .  التخصيص بيان أنّ املتكلم أراد بالعموم اخلصوص         :ا قيل   وهلذ
  .العبارات املؤدية هلذا املعىن 

  .فليت شعري ما حاصل هذه املسألة 
  .نعم يصح أن جيري ذلك يف نسخ البعض ومل يفعلوا ذلك 

 ٥        جمـازاً ، وإنْ أراد العـام       )١ ( ]كـان  اخلاص [أنّ مورد العام إنْ أراد       :واحلاصل  

 كان نسخاً ، وإال كان كـذباً يف اخلـرب           )٣(مجع شروط النسخ كما سيأيت     )٢(]فإنْ  [ 
  .  جيوزان على من جيوزان عليه )٥( يف اإلنشاء)٤(بداًء

  .)٧( زيادة حتقيق يف التخصيص )٦(وسيأيت هلذا القدر
  

                                                           
  . كا احلاصل :  يف ك )١(

   فا :  يف ك (2)
  كا : يف ك  (3)
   .اخلربية والبداء :  يف ع (4)

وهو ذين املعنيني ال جتوز نسبته إىل اهللا سـبحانه          .  نشأة رأي جديد     -٢.  الظهور واإلنكشاف    -١: البداء يف اللغة له معنيان       )٥(
 وأخذها عـن    . على الرغم من أن بعض اليهود أنكر النسخ ألنه يلزم منه البداء وهو حمال                –وتعاىل ، وهو يف األصل عقيدة يهودية        

ما عبـد اهللا بـشيء مثـل    ( ١/١٤٦ئية مث انتشرت يف الشيعة حىت صارت من أصول مذهبهم كما جاء يف الكايف    ليهود فرقة السب  ا
  ) البداء

  ١/٣٤٤ ، مسألة التقريب بني السنة والشيعه ١٦:  املصباح املنري ص ١١٣٦: القاموس احمليط ص :
  .  ساقطة من ص )٦(
 ٣٩٨: انظر ص  )٧(
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هل يجوز حمله على جميع معانيه المشترك : مسألة [ 
  ]؟ الم بطريق الحقيقة أ

املشترك يصح إطالقه على معنييه معاً جمازاً ال حقيقـة          :    قوله     -١٧٤
 ٥  ] ٢/١١١  [      *. احلقيقة وااز )١(وكذلك مدلوال

 هـذا اـاز وبيـان العالقـة فيـه مـشكل                 )٢(تصحيح: قال السعد   
  ] ٢/١١٣  [                 .إنتهى . 

تعمل على حاله حني أريد كل منفرد        من عموم ااز ألنه مس     )٣(يريد أنه ليس     
،  ، وإىل واحد واحد هناك       )٧( إىل شيئني هنا   )٦( يكن فرق غري القصد    )٥(] مل  [)٤(وإذا

: كما قال يف موضع آخر      . ومل ينشأ معىن ثالث ، بل أريد املعىن احلقيقي يف كل منهما              ١٠ 

 ستعمال يف كل من املعنيني مشكل ألن كالً       القول بكونه جمازاً عند اال    
  ]٢/١١٢  [  .منهما نفس املوضوع له

وقد أجاد يف البحث والعضد اختبط كالمه ، تارة يشري إىل نفي معىن ثالث ،                  
لفظ املفرد يدل على    )٨(]يكون  [ وتارة صرح بإثباته فتأمله ، مث يف أصل البحث كيف           

أنـه  ؛ و )١٠(املسمى معني : مثل قولك   ،   مسمى كذا    )٩(شيئني أو أشياء إال أنْ يراد به       ١٥ 

  .خروج عن البحث 
  

                                                           
  .واملثبت من املطبوعة . دلوالت م: يف مجيع النسخ  )١(

  ٣/١١٥       ،      حتفــه ٣/١٣٥      ،     رفع ٢/١٦١بيـــــان  *
  .قال الصحيح :  يف ع )٢(
  . ساقطة من ص )٣(
  .وإذا :  يف ص )٤(
  . زيادة من ص و ع )٥(
  .العضد :  يف ص )٦(
  .وهنا :  يف ص )٧(
  . زيادة يقتضيها السياق )٨(
  . ساقطة من ع )٩(
  .تعيني :  يف ص )١٠(
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 التعدد مثل إنْ رأيت عيناً وما رأيت عيناً واجلمـع           )٢(] يفيد [ ما   )١(نعم يصح مع    
 )٣(والتثنية فليتأمل ، وكونه حقيقة كما هو مذهب الشافعي ودقق الكالم يف نصرته العضد             

 فكما  فيه إشكال ، وهو أنا إذا قلنا هو موضوع ال بقيد الوحدة وال بقيد اجلمع بل مطلقاً                
أنه إذا استعمل حبسب اخلارج بقيد الوحدة كان حقيقة كذلك إذا اسـتعمل مـع قيـد                 

زاع حباله وهو أنا    ـاإلجتماع يكون حقيقة ، هذا حتقيق كالم العضد لكنه بقي عليه أنّ الن             ٥ 

 لكنا اشترطنا يف احلقيقة انضمام االستعمال إىل الوضع ،          )٥( أنّ الوضع غري مقيد    )٤(نسلم
 )٦(مال ليس حبقيقة كما مضى وقد استعمل مع قيد الوحدة أي حبسب الواقع            وقبل االستع 

  . ال حبسب القصد إذ ال يشترط 
 مع قيد االجتماع حىت يكون حقيقة ؟ فأين دليله ؟ إذ لو علم االسـتعمال      )٧(وهل يستعمل   

 ١٠  . اخلالف فليتأمل )٨(مل ميكن

شتراط إذ ال ملجـئ إىل       أنّ قيد الوحدة ال يذكر على جهة التقييد واال         :وحاصله  
ذلك إذ الوحدة من ضرورة صدق الوضع واالستعمال كذلك ، وأما قيد املعية فلـيس               

 وال يكفي إمكانه ومل يثبت استعماله كـذلك وال يكفـي إرداف             )٩(بشرط يف الوضع  
  .إمكانه بإمكان الوضع 

 ١٥  . إال ميكن )١١( يف إمامهم فلم جيدوه)١٠(]اإلمامية[وحاججنا     

ميكن ال يثبت املدعى ، وإمنا مثرة اإلمكان قبول الدعوى فقط ، إذ دعوى               : فقلنا    
  . مردودة )١٢(غري املمكن

                                                           
  . ساقطة من ص )١(
  .قيد :  يف ك )٢(
 ]٢/١١٢[ ونقل عن الشافعي رمحه اهللا أنه ظاهر فيهما دون أحدمها : قال العضد  )٣(
  .ال نسلم :  يف ص )٤(
  .الواضع مقيد :  يف ص )٥(
  .ساقطة من ص . حبسب الواقع ال : حبقيقه كما مضى إىل قوله :  قوله )٦(
  .استعمل :  يف ص )٧(
  .يكن :  يف ع )٨(
  .ساقطة من ص . واالستعمال كذلك وأما قيد املعيه فليس بشرط يف الوضع :  قوله )٩(
وليس يف الدين أمر أهم     .  نصاً   -  -وهم ا لقائلون بإمامة علي رضي اهللا عنه بعد النيب           . واإلماميه إحدى فرق الشيعه      . األمية  :  يف ك    )١٠(

وقد جتاوزت األماميه ذلك إىل الوقيعـه يف  . وقالوا إنه بينه يف غدير خم .  أن يبينه تصرحياً ال تعريضاً       -  - على النيب    من اإلمامه فلذلك جيب   
وقد اختلفوا هم يف تعيني األئمة بعد احلسني رضي اهللا عنه وانقـسموا إىل مخـس                . الصحابه رضي اهللا عنهم ورموهم بالظلم والعدوان والكفر         

  .  االثين عشرية عشرة فرقه أحدها
   ١/١٨٩ ، ا مللل والنحل ٢٣: الفرق بني الفرق ص :

  .جيدوا :  يف ص )١١(
  . ممكن :  يف ص )١٢(
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  ]نفي المساواة يقتضي العموم : مسألة [ 

يقتـضي العمـوم    )١( ال يستوي    مثل  نفي املساواة   :   قوله    -١٧٥
  ] ٢/١١٤ [                     *.كغريها 

 ٥ يف سياق النفي إمنا عم ألنه يكون مدلوله         حقيقة هذه املسألة أنّ االسم النكرة       

 ال يوجد فرد من نوع ذلك االسم ، كما قلنا يف وجه عمـوم النـهي سـواًء                   )١(أنْ
 ، أي ال يوجد أو مل يوجد فرد من جزيئـات املاهيـة ،               )٢(الستوائهما يف هذا املقصود   

فات  يف الفعل فإن مدلول الفعل فـرد مـن أفـراد الـص             )٣(وهذا الدليل قائم بعينه   
 تلك الصفات خبالف االثبات     )٤(والعوارض فإذا سلط النفي سلب كل فرد من أفراد        

وذلك كما يف األمر والنهي سواء ، غايته أنه ليس بعموم اصطالحي كاحلاصل بلفـظ                ١٠ 

 )٧( ، وسنكرر هذا يف هذه     )٦( وكل وسائر آالت العموم ولكن معناه معىن العموم        )٥(من
  . نفيس جداً ، وكثري كالمهم يف هذه املسألة جمرد جدل  اآلتية فليتأمل فإنه)٨(املسائل

   .)٩(] بذاك [والقول بكون اجلملة نكرة وتوجيهه بأنه متضمن للنكرة ليس 
  

                                                           
 أصحاب اجلنة هم الفائزون *  ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة  تكملتها ٢٠: هذا جزء من آية من سورة احلشر آية  )١(

  ٣/١٢٣       ،      حتفــه ٣/١٤٨ رفع       ،    ٢/١٦٩بيـــــان  *
  .أنه :  يف ص و ع )١(
  .املقصد :  يف ص و ع )٢(
  .بعينه قائم :  يف ص )٣(
  . أفراد احلقيقة تلك :  يف ص )٤(
  . ساقطة من ع )٥(
  .العموم هذا :  يف ص )٦(
  . ساقطة من ع )٧(
  .املسئلة :  يف ص )٨(
  . بذلك :  يف ك )٩(
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  ]عموم المقتضى : مسألة  [ 
وهو ما احتمل أحد تقديرات الستقامة الكالم       املقتضى  : قوله   -١٧٦

 ال عموم له يف اجلميع ، أما إذا تعني أحدمها بـدليل كـان             
  ]٢/١١٥ [             *.كظهوره 

 ٥ حمال ، فإما أن يراد      )١(اعلم إمنا يتوجه إىل املاهية وقد علمت أن وجودها جمردة               

 مجيع األجزاء اخلارجية املمكنة أو بعضها مبهماً أو معيناً أو أعم من ذلك وهـو                )٢(به
رد مبهم أو الكل    املطلق البعض املعني ليس مبراد هنا ألنه املفروض ، فإما نقول املراد ف            

أي مدلول العام أو املطلق والظاهر املطلق إذ املبهم والعام يقتضيان زيادة قيد البعضية              
وإن كان املراد املطلق فهل يقتصر على الفرد ألنه املتيقن أي           ، والكلية واألصل عدمه    

يل  والعدول إىل أحدمها بال دل     )٣(ال بد منه منفرداً أو ضمن الكل ، أم حيمل على الكل            ١٠ 

 )٦(] الكـل  [ ما عداه ، واالستدالل علـى        )٥(] ينفي [ وتيقن الفرد ال     )٤(] حتكم [
 املدعي من التحكم حني قضى بالعدول عن حمتمل هو          )٨(] ينج [ مل   )٧(بلزوم التحكم 

  .البعض إىل حمتمل هو الكل 
هل يقدر لفظ عـام أم      : إذا حققت هذا فينبغي حبسبه أن حترر املسألة هكذا            
 ١٥ بـل ال  )٩( مطلق وعلى املطلق هل يقتصر على أي بعض صدق أم ال يقتـصر       مبهم أم 

يشار إىل فرد إال وجيب أن حيمل عليه منفرداً أو مع غريه فيصدق على معىن العمـوم                 
واملطلـق لـيس    . أن العام يراد ما حتت لفظه ضربة        : )١٠(حينئذ لكن الفرق  بينهما      

                                                           
  ٣/١٢٦       ،      حتفــه ٣/١٥٢   ،     رفع    ٢/١٧٤بيـــــان  *

  .جمرد :  يف ص )١(
  .  ساقطة من ص )٢(
  .أو يف ضمن أم حيمل على الكل : ويف ع . أو ضمن الكالم على الكل :  يف ص )٣(
  . زيادة من ص و ع )٤(
  .يبقى :  يف ك و ع )٥(
  .أوكل :  يف ك و ع )٦(
  .ساقطة من ع . ه واالستدالل على الكل بلزوم التحكم قن الفرد ال ينفي ما عداتيو:  قوله )٧(
  .تج حي:  يف ك )٨(
  .يقتصي :  يف ص )٩(
  . ساقطة من ص )١٠(
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 فلذا كان   )٢(و كل فرد إال ويصدق عليه      إىل فرد أو أفراد أ     )١( ]يشار[ كذلك بل ال    
 املطلق يف البعض حقيقة خبالف   العام ، وقد قلنا يرجحه عدم احتياجه إىل                )٣(استعمال

  .قيد خبالف غريه أعين العام واملبهم 
 ال يعلـق    )٥(ر فيه األعم ألنه األقرب إىل احلقيقة ألن احلكيم        د يق )٤(]أنْ   [مث الراجح   

 ٥ صـورة مـسألة املقتـضي       )٦(من أحكامها مث ال يبينه كما هو      باملاهية مع إرادة فرد     

 أعـين   )٧(]عـدمها [فتوجيهه إىل املاهية توجيه إىل ما وجـوده وجودهـا وعدمـه             
 )٨(  يف  قولـه   :ال ذلـك  ــ ومث ،ن شئوا   ـــه م ـد ب ــري املعت ـــالكث
ـ هذان حرام على ذكور أميت حالل إلناثه      (( رير  ــب واحل ــالذه   )٩())ا  ـــ

   

                                                           
  .يشا : يف ك  )١(
  . ساقطة من ع )٢(
  .االستعمال :  يف ص )٣(

   زيادة من ص (4)
  . احلكم :  يف ص و ع (5)
  .يف :  يف ص (6)
  .كعدمها :  يف ك (7)
  . ساقطة من ص (8)
  : هذا احلديث روي من عدة طرق عن مجع من الصحابة (9)
هذا احلديث ال نعلم رواه     : وقال  ) ٣٣٣() البحر الزخار   ( مسنده  أخرجه البزار يف    : حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه        :א

 روي هذا الكالم عن غري وقد. عن قيس عن عمر إال عمرو بن جرير وعمرو لني احلديث وقد احتمل حديثه وروي عنه          عن إمساعيل   
 واألوسـط   ١/١٦٧وأخرجه كذلك الطرباين يف الـصغري       . هـ  . أ  عمر ، وال نعلم فيما يروى يف ذلك حديثاً ثابتاً عند أهل النقل              

 وقال اهليثمي يف جممع. ه داود بن سليمان  بمل يرو هذا احلديث عن إمساعيل بن أيب خالد إال عمرو بن جرير ، تفرد  : وقال  ) ٣٦٢٩(
  . رواه البزار والطرباين يف الصغري واألوسط وفيه عمرو بن جرير وهو متروك ٥/١٤٣الزوائد 

    وقال أمحد شاكر يف شرحه للمسند       ١/٦٩،١١٥أخرجه اإلمام أمحد يف املسند      :  حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه          :א
والنسائي يف الزينة ، باب حترمي الذهب على الرجال ) ٤٠٥٧ (ءلنساوأبو داود يف اللباس ، باب يف احلرير ل   ،إسناده صحيح   ) ٩٣٥(
  مسنده   والبزار يف  ٨/١٦٣وابن أيب شيبة يف املصنف      ) ٣٥٩٥( ، وابن ماجه يف اللباس ، باب لبس احلرير والذهب للنساء             ٨/١٦٠
 ، وأبو يعلـى يف      ٤/٢٥٠اآلثار   ، والطحاوي يف شرح معاين       ١/١٣٠وعبد بن محيد يف املنتخب      ) ٨٨٦،٨٨٧() البحر الزخار   ( 

خرب سعيد بن   : ، وقال   )] ٥٤٣٤(االحسان  [  ، وابن حبان يف صحيحه       ٢/٤٢٥والبيهقي يف السنن الكربى     ) ٢٧٢،٣٢٥(املسند  
وذكره ابن القطـان يف     .  ٣/٢٦٠والدار قطين يف العلل     .  يف هذا الباب معلول ال يصح        – أي األشعري    –أيب هند عن أيب موسى      

قال علي بن املـديين يف هـذا        :  حيث قال    ٤/١٨٤ونقل كالم األشبيلي يف األحكام الوسطى       ) ٢٤٠٩(ان الوهم واإليهام    كتابه بي 
وأبو أفلح جمهول وعبد اهللا بن زرير جمهول احلال وصححه األلبـاين يف             : قال ابن القطان    .حديث حسن ورجاله معروفون   : احلديث  

  ) .٧٧(غاية املرام 
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   . فيدخل يف املالبسة ما مل يعلم خروجه أو يظن)١(ر مالبستهما ال لبسهماتقد
  . وقد عرفت مما ذكرنا سقوط حديث اإلضمار إذ ال تعدد هنا بل املضمر فرد 

                                                                                                                                                                          

 والترمذي يف اللباس ، باب ما ٤٠٧ ،٤/٣٩٤أخرجه اإلمام أمحد يف املسند .  موسى األشعري رضي اهللا عنه  حديث أيب:א= 

وأبو داود   . ٨/١٦١والنسائي يف الزينة ، باب حترمي الذهب على الرجال          . وقال حسن صحيح    ) ١٧٢٠(ذهب  الجاء يف احلرير و   

والطحـاوي يف    . ٨/١٥٨وابن أيب شيبة يف املصنف       ) ١٩٩٣٠،١٩٩٣١(املصنف  يف  وعبد الرزاق   ) ٥٠٦(الطيالسي يف املسند    

. اليت أعلها ابن حبان كما سبق يف حديث علـي            وهذه الطريق  . ٣/٢٧٥ والبيهقي يف السنن الكربى      ٤/٢٥١شرح معاين اآلثار    

  ) .٢٧٧(وصححه األلباين يف إرواء الغليل  . ١٠/٨٦وصححها ابن حزم كما يف احمللى 

א كمـا يف  يف مـسنده  ومن طريقه أخرجه البزار ) ٦٦٥(ابن عباس رضي اهللا عنهما أخرجه ابن األعرايب يف معجمه      حديث   :א

مل يرو هذا احلديث عن عمرو بن       : وقال  ) ٧٨٠٥(واألوسط  ) ١٠٨٨٩،١١٣٣٣(والطرباين يف الكبري    ) ٣٠٠٦(كشف األستار   

 باسنادين يف أحـدمها     ط رواه البزار والطرباين يف الكبري واألوس      ٥/١٤٣ جممع الزوائد يف  قال اهليثمي   . بن مسلم    دينار إال إمساعيل  

إمساعيل بن إمساعيل بن مسلم املكي وهو ضعيف وقد قيل فيه صدوق يهم ، ويف اآلخر إسالم الطويل وهو متروك ، وبقية رجاهلمـا                        

  . ثقات 

 ، والبيهقي يف الـسنن الكـربى        ٤/٢٥١ اآلثار   أخرجه الطحاوي يف شرح معاين    : حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه        : א

   . ١/٧٨ احلبري صن احلافظ ابن حجر اسناده يف التلخيحس و٣/٢٧٥

 ، والطـرباين يف الكـبري   ٤/٢٥١شرح معـاين اآلثـار    فقد أخرجه الطحاوي يف: حديث زيد بن أرقم رضي اهللا عنه   : א

ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم أحد رواة هـذا احلـديث وذكـر                  يف ترمجة    ١/١٧٤والعقيلي يف الضعفاء الكبري     ) ٥١٢٥(

رواه :  ٤/٢٢٢وقال الزيلعي يف نصب الراية      .  بأسانيد صاحلة    اإلسنادوهذا يروى بغري هذا     : ه وأورد له هذا احلديث مث قال        فيعتض

وع ، لكن أخرجه احلافظ ابن حجر يف املطالـب  ومل أجده يف مسند ابن أيب شيبة املطب: قلت . ابن أيب شيبة يف مسنده وذكر احلديث    

 البوصريي يف احتاف السادة املهره بزوائد املسانيد        كوكذل. وعزاه البن أيب شيبة يف املسند       ) ٢١٩٢(العالية بزوائد املسانيد الثمانية     

قال اهليثمي يف   . واهللا أعلم   .  نقص   وعزاه البن أيب شيبة يف املسند مما يدل على أن مسند ابن أيب شيبة املطبوع فيه               ) ٤٧٦٥ (العشرة  

        وصححه األلباين يف السلسلة الـصحيحة      . رواه الطرباين وفيه ثابت بن زيد بن ثابت بن أرقم وهو ضعيف              : ٥/١٤٣جممع الزوائد   

)١٨٦٥ (.  

      احلرير والذهب للنـساء     أخرجه ابن ماجه يف اللباس ، باب لبس       .  حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما            :א

ه إذا كان من رواية عبد الرمحن       خبربيف اسناده عبد الرمحن بن رافع عنه مناكري ، وقال ابن حبان ال حيتج               : قال يف الزوائد    ) ٣٥٩٧(

   يالسي يف املـسند    وأبو داود الط  . هـ  . أ  .  وقال أبو حامت شيخ حديثه منكر        هبن زياد بن أنعم ، وإمنا وقع املناكري يف حديثه من أجل           

وقد روى أيضاً من طريق مجاعة آخـرين         . ٤/٢٥١ والطحاوي يف شرح معاين اآلثار       ٨/١٦٤وابن أيب شيبة يف املصنف      ) ٢٢٥٣(

وقد صححه مجع من احلفاظ كما سـبق        ) ٢٧٧( وإرواء الغليل    ١/٧٧ والتلخيص احلبري    ٤/٢٢٢من الصحابة كما يف نصب الراية       

  . وهذه الطرق متعاضدة بكثرا ينجرب الضعف الذي مل ختل منه واحده ٢/٨٤ين يف نيل األوطار مبجموع طرقه قال الشوكا
  . هذا ليس بصواب ألن املالبسة يدخل فيها البيع والشراء وغريه مما هو جائز بال خالف  (1)
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 هذا التحرير أن كل ما علق باملاهية ليس مببـهم ،            )١( يلزم من   :فإن قلت   

 حرمت عليكم   ،  )٢(   حرمت عليكم امليتة   وظاهر كالمهم يف عدة مواضع حنو       

  .أنه لوال املعني اخلارجي لكان املراد مبهماً ال مطلقاً  )٣( أمهاتكم 

ما تقدم أنّ املطلق متقدم على املبهم ألن املبهم فيه زيـادة قيـد               :اجلواب  
البعضية فالواجب االقتصار على القدر الضروري وترك زيادة القيد بال دليـل مـع               ٥ 

قة وأنه كما ذكرنا أنسب من بعض غري معـني فيكـون            ظهور قرب املطلق من احلقي    
 ظاهراً راجحاً وهو غاية البحث مع تعذر القطع الذي مينعه التجويز املرجوح فتجـب              

  . إىل الظاهر لرجحانه )٤(] الصريورة [
  

                                                           
  على :  يف ص )١(
   ٣: سورة املائدة آية )٢(
   ٢٣:  سورة النساء آية )٣(
  .ي الصريور:  يف ك )٤(
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بأنّ باب  غري اإلضمار يف ااز أكثر فكان أوىل فيتعارضان           :  قوله   -١٧٧
  ] ٢/١١٥ [            *.فيسلم الدليل 

من أضمر اجلميع ومن أضمر البعض كلهم يف باب اإلضمار فاجلواب            :يقال    

  : أجنيب وقد أشار إليه السعد مث قال 
 ٥  ]   ٢/١١٦ [       .تماد أن اإلضمار خالف األصل األوىل إع

 باألقل وهو راجع إىل دليل املصنف األول ويرد عليه مـا ورد             يعين فيستغىن 
 مـن   )١(صل مشترك فرجحان إضمار الكل بقربـه      على املصنف أنّ كونه خالف األ     

  .ال معارض له  )٢(] إذ[ احلقيقة 

  
  ١٠ 

  

                                                           
  ٣/١٢٧       ،      حتفــه ٣/١٦١      ،     رفع ٢/١٧٦بيـــــان  *

  . لقربه :  يف ع )١(
  . زيادة يقتضيها السياق )٢(
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الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي فهو عام في : مسألة [ 
  ]مفعوالته 

* ، وإن أكلت ، عام يف مفعوالته فيقبل ختصيصه         )١(مثل ال آكل  :  قوله   -١٧٨

                  ] ٢/١١٦[  
 ٥  .زاع ـ حيرر حمل النأنّ املصنف مل [زعم الشارح   

زاع هل الفعل املتعدي باق على أصله فيقبـل         ـأنّ الن  : )٢(] وحاصل كالم الشارح  
زلة الالزم فال يقبل ؟ مث ال شك يف ورود األمرين لكـن             ـالتخصيص أم قد نزل من    
  . وال السعد ظهور أحدمها )٣(أيهما الظاهر مث مل يبني هو

 تعارضهما ألما حقيقة وجماز ، وكل       ورودمها يف الكالم ال يلزم منه     : أقول  
ـ            )٤(حقيقة زيل املتعـدي   ـ ظاهرة على ااز ، ولذا جتدهم أبداً يطلبون النكتـة لتن ١٠ 

زلة الالزم ، فإنْ زعم املخالف كثرة هذا ااز حبيث يسبق إىل الذهن بال قرينـة                ـمن
  لك يف كل   جمازاً والعكس إذ ال بد من ذ       [صارفة عن احلقيقة ويلزم صريورة احلقيقة       

 وجماز وإنْ أوهم كلمات بعضهم خالفه فليس بشيء ، والزاعم ال يقدر             )٥(] حقيقة
            على برهان ألن هذا الكتاب والـسنة وجمـاري العلمـاء يف التفـسري والـشرح                

 ١٥ قد نزل   )٨(] مفعوله [ أنّ كل فعل حذف      )٧( عليه ، أعين ال يدعي أحد      )٦(] ينادي[ 

ذلك يف الظاهر بل األمر بالعكس كما ذكرنا مـن تطلبـهم            زلة الالزم وحكم ب   ـمن
   .)٩(النكت

  
                                                           

  .أكلت :  يف ع )١(
  ٣/١٢٩       ،      حتفــه ٣/١٦٤      ،     رفع ٢/١٧٨بيـــــان  *

  . زيادة من ص وع )٢(
  .هو ال :  يف ص )٣(
  .جماز حقيقة و:  يف ص )٤(
  . زيادة من ص و ع )٥(
  .ينا : يف ك  )٦(
  .ال يدعي كل أحد :  يف ص )٧(
  .مفعول :  يف ك )٨(
  .للنكت :  يف ص )٩(



٣٧٩          العمــــــــــــوم                                                                            جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

وهو معىن  بالنسبة إىل كل مأكول     لنا ال آكل لنفي حقيقة األكل       :  قوله   -١٧٩
  ]٢/١١٦[          *.العموم فيجب قبوله للتخصيص 

 تكرر لنا ولو كـان      )١(هو عني الدعوى بل التحقيق أنّ ال آكل مطلق كما قد          
 ،  )٣(] عاقـل  [ مبفعول خاص ختصيصاً وال يقول بـه         )٢(يكون تعليقه عاماً للزم أنْ    

 ٥ وإنْ  )٥(] عاقل [ ال يكاد يتكلم به      )٤(ويلزم انه جماز يف اخلاص كذلك وهو بعيد جدا        

  .كان قد زعمه بعضهم كما يأيت قريبا 
زلة الالزم أن يعم كما قـدمنا يف مـسألة          ـنعم يتوجهه أنْ يقال فيما نزل من      

 )٦(] وقد وقع يف سياق نفي فكأنه قال مسمى يقع ال يقع           [عناه ال يقع    االستواء إذ م  
  . فهو مثل ال يكن منك مسمى االكل 

  ١٠ 

  

                                                           
  ٣/١٢٩       ،      حتفــه ٣/١٦٤      ،     رفع ٢/١٧٩بيـــــان  *

  . ساقطة من ص )١(
  .ما لزم أن تعليقه :  يف ع )٢(
   .ساقطة من ك  )٣(
  .ساقطة من ص . بعيد جداً وهو :  قوله )٤(
  .  زيادة من ص و ع )٥(
  . زيادة من ص و ع )٦(
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*وأجيب بالتزامه قالوا لو كان عاماً لعم يف الزمان واملكان         :  قوله   -١٨٠

                  ] ٢/١١٦[  
  .        اعترضه الشارح بأنه خالف االتفاق 

 مـن   )١(]عدم الذكر  [ ان الزمان واملكان عند      أي على : وفسر السعد االتفاق    
 ٥  ]٢/١١٧ [  .  احملذوف ودون املقدر فال يقبل التخصيص اتفاقا )٢(قبيل

الذي نفهمه من كالم ابن احلاجب لزوم العموم يف الزمـان واملكـان              :أقول  
ويوجه مبا قدمنا يف النهى أنّ عموم االشخاص يستلزم عموم األوقات واألماكن وسـائر              

ل مع أنه مطلق فيهما ولكن من حيث أنّ احملافظة على املفعول مثال يستلزم ذلك               األحوا
هكـذا   . [ وعلى أي حال فهو من أفراد العـام          )٣(إذ أي شخص وجد يف أي طرف      ،  

أنْ يـصدق   :  ، والصواب خالف ما قال فإنّ معىن املطلق          )٥( ابن دقيق العيد   )٤ (] حققه ١٠ 

 أي قيد لكن على جهة البـدل ال علـى جهـة      )٦(رعلى االفراد اجتماعا وافتراقا باعتبا    
الشمول حىت لو نص املتكلم على أنّ احلكم الزم للمطلق مع أي قيد خرج عن كونـه                 
مطلقا وصار مقيدا ومل يصر ايضا من العموم االصطالحي يف شئ النه مل يـدخل حتـت                 

 )١٠( ]لوما  ك    [   )٩(] املتعددة   هبقيود [ معترب   )٨( هو فرد واحد   )٧(] إمنا [افراد حمققه   
قال حترم اخلمر على أي قيد قيدته به من كونه كثريا أو قليال من عنب أو غريه منفـردا                    ١٥ 

                                                           
  ٣/١٢٩       ،      حتفــه ٣/١٦٥      ،     رفع ٢/١٨٠بيـــــان  *

  .واملطبوعة  زيادة من ص و ع )١(
  . من قبيل ساقطة من ص )٢(
  . أو :  يف ع )٣(
  .وجد حقيقة :  يف ك )٤(
ن وهب القشريي تقي الدين ابن دقيق العيد املالكي الشافعي كان إماماً يف املذهبني يفيت ما ويدرس ولد        أبو الفتح حممد بن علي ب      )٥(

وأحكـام  " االقتراح يف املـصطلح     " كان من الورع والعلم والعبادة مبكان ، ومن تصانيفه          ،  هـ احملدث الفقيه األصويل     ٦٢٥سنة  
  .هـ٧٠٢تويف سنة "أصول الفقه شرح العنوان يف " و"األحكام شرح عمدة األحكام 

   ٤/٢١٠ الكامنة رالدر،  ٢/٣١٨الديباج املذهب   ، ٩/٢٠٧الطبقات:
  باعتباً :  يف ص )٦(
  .إما :  يف ك )٧(
  .بواحد :  يف ص )٨(
  .ود املتعدد يبق:  يف ك )٩(
  .ع : واملثبت من . فلو : يف ص كلو ، : يف ك  )١٠(
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و حنو ذلك من القيود مل يقل يف        أ أو ضرورة شرباً أو بيعا أو صنعا         )١( ختيارااأو ممزوجا   
ألـا   مطلق وإن كان حتته مدلوالت املطلـق         )٢(مثل هذا أنه عام وإنْ عم القيود وألنه       

   . )٣(صارت جمموعة على البدل
زاع ،  ـ بناء على حتريره حملل الن     )٤(أما دعوى الشارح االتفاق  فيحتمل أنه أراد       

وقد ذيله السعد مبا ظاهره أنه حال احلذف للمفعول مطلقا متفق على أنه ال يراد الزمان                 ٥ 

 املفعول تـسوغ  واملكان البته وال أدرى من اين جاء هذا االتفاق ؟ فإنّ مدعى العموم يف      
له دعوى العموم يف الزمان واملكان فانه قد قال به قائل وال إلزام إال مع عليه ، وحيتمل          
أنّ الشارح أراد االتفاق على انّ العام مطلق يف الزمان واملكان مطلقا ، اعىن مع حذف                

  .املفعول ومع ذكره ويرد مبا ذكر ايضا 
  ١٠ 

  
  
  
  

                                                           
  . اختياراً :  يف ص )١(

  .وال إنه : ويف ع . ألنه :  ص  يف(2)
  .جمموعة ال على البدل :  يف ع (3)
  . ساقطة من ص (4)
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 يعقـل اال مبـأكول خبـالف               وبالفرق بأن أكلـت ال    :  قوله   -١٨١
  ]٢/١١٦[                .ما ذكر 

 مدلول الفعل حبسب الوضع كما زعمـه        )١(يفهم من هذا أنّ الزمان ليس من      
حدوث احلادث ، وزمان ، وفاعل ما ،        : كثريون وزاد بعضهم أنّ مدلوله ثالثة اشياء        

 ٥  .وذكره الرضى 

زم فقط واملدلول الوضـعي حـدوث        ان الفاعل بالفعل والزمان ال     :واحلق  

  .اخل ...وبالفرق :  فقط وقد اقر بذلك املصنف حيث قال )٢(احلادث
 وضعياً لزم من تعقل املوضوع تعقله فاحفظها فإنا         )٣(ذ لو كان الظرف مدلوال    إ

إنّ العام مطلق يف الطـرفني      :  قلنا   )٤(] وإمنا [كررناها ومل نذكرها قصداً يف كالمهم       
 ١٠  . حكم ما الحتياج الفعل إليهما وذلك حيصل باملطلق ألن العقل إمنا

  .واعلم أن سائر االحوال كذلك كما كررناه 
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  

                                                           
  .  ساقطة من ص )١(
  . واحلادث :  يف ص )٢(
  .مد قوله ال :  يف ص )٣(
  .وإما :  يف ك )٤(
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قلنا املراد املقيد املطابق للمطلق الستحالة وجود الكلـي يف          : قوله -١٨٢
  ]٢/١١٦ [         *اخلارج وإال مل حينث باملقيد 

كام اليت هي مـن خـواص        أنّ االح  )١(هذا تصريح مبا كررنا ذكره ، ووجهه      
حالة وقوعها على املاهية    إ اللفظ اىل املاهية ف    )٢(االمور اخلارجية وإنْ وجهت يف ظاهر     

 ٥  .واتصاف املاهية ا تصرف معناها اىل ما يطابقها يف اخلارج وهو املقيد 

  . فهل يكون حقيقة فيهما :فإن قلت 

  .  به يف كتبه وهو كما قال ي مازال السعد يوص:قلت 
يف [  أنّ االسـتعمال     )٤( وحكاه عن أيب على الفارسـي      )٣(زعم ابن جىن  وقد  

 ذكره يف معرض اسـتدالله      )٥(]أفراد املاهية اخلارجية جماز ألنه حقيقة يف نفس املاهية          
 ١٠ )٧( وسائر الناس على خالفه ورمبا يسلم     ،ومكثورية احلقيقة )٦(على أكثرية ااز يف اللغة    

ألنك إذا نظرت إىل أي فـرد       ،   ورمبا ال يسلم أيضاً      له كثرة ااز بدون هذه الدعوى     
 عن اـاز وكأنـه نظـر إىل         )٩( حقيقة ، وكم خال معىن     )٨(من املسميات مل خيل عن    

                                                           
  ٣/١٣٠       ،      حتفــه ٣/١٦٥      ،     رفع ٢/١٨١بيـــــان  *

  . ساقطة من ص )١(
   .ةظاهر: ك  يف )٢(
 أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي النحوي ، كان أبوه مملوكاً رومياً ، وكان إماماً يف العربية والنحو والصرف وشاعراً جميداً لـزم               )٣(
. ر يف جملسه فأخذ عنه الكبار كالثمانيين وعبد السالم البصري           د سنة حىت برع وصنف فلما مات أبو علي تص         ٤٠ يا علي الفارس  بأ

تويف سنة  . فلما مات املتنيب رثاه أبو الفتح بقصيدة طويلة تدل على شاعريته            . ر عند املتنيب ويناظره فكان املتنيب يثين عليه         كان حيض 
  " اخلصائص " و " اللمع " و " سر صناعة األعراب " له من التصانيف . هـ ٣٩٢

  .١٧/١٧سري ال      ،٣/٢٤٦ وفيات األعيان    ،    ١٢/١٨ معجم األدباء :
أخذ النحو عن مجاعة مثل أيب اسحاق       .إمام وقته يف النحو      ،ي   أبو علي احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي النحو            )٤(

وتتلمذ له كثريون منهم أبو الفتح بن جـين وعلـي           ،  الزجاج وأيب بكر بن السراج وأيب بكر اخلياط ، ورحل كثرياً يف طلب العلم               
" وكتـاب  " ود مديف علل القراءات وكتاب املقصور وامل   " احلجة  " مصنفاته كثرية وكان فيه اعتزال ومن مصنفاته كتاب         و. الربعي  

  .هـ ٣٧٧تويف ببغداد سنة " العوامل املائة 

   ١٦/٣٧٩السري        ،       ٢/٨٠وفيات األعيان     ،    ،  ٧/٢٣٢معجم األدباء :
  . زيادة من ص وع )٥(
   ٢/٢١٢ اخلصائص )٦(
  .سلم :  يف ص و ع )٧(
  .من :  يف ص )٨(
  . معناه :  يف ع )٩(
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 ال سيما ما يفتقر إىل املبالغة والتنميق كالرسائل         )٢(]يف احملاورات  [)١(أشخاص اازات 
جه مبثل ما ذكرنا يدل علـى        أنّ احتجا  )٤( فيقرب كالمه إال   )٣(] واألشعار [واخلطب  

اخلالف مطلقاً ، وكذلك مبثل ضربت زيداً وإمنا يقع الضرب على بعض جسده وسرد              
 األسـيوطي يف    )٦( حسبما نقله عنـه    )٥(من هذا أشياء كثرية ذكر ذلك يف اخلصائص       

 ٥   .)٧(املزهر

بأنّ األحكام منها ما يرجع إىل مجلـة      : وجياب عن احتجاجه مبثل ضربت زيداً       
كجاء زيد وآمن وكفر وعلم وجهل وحنو ذلك ، ومنـها مـا يرجـع إىل                الشخص  

  .)٩)(٨(األبعاض ،ومنها ما حيتمل ،وضربت زيداً من األول حقيقة أصلية أو عرفية عامة

يلزم من احلكم بكونه حقيقة يف املاهية ويف أفرادها اخلارجيـة           : فإنْ قلت   
 ١٠  .االشتراك يف كل لفظ 

 احلقيقـة واـاز     )١٠( وقد حكيناه عنه يف حبث      أشار سعد الدين فيما مضى     :قلت  
وأشار إليه يف املطول يف معرض ذكر املاهية وأفرادها ، وصرح به يف شرحه الكشاف               
عند شرح تفسري آمني حني استشعر لزوم االشتراك يف مثل مسعت زيداً ورأيت زيـداً               

نه مـشتركاً   من شرط كو  :  اللفظ تارة واملعىن أخرى فقال       )١٢(] به [ يراد   )١١(حيث
الوضع قصداً وإىل اآلن ما جتلى يل هذا كما مل يتجل يل معىن صدق املطلق على املقيد                  ١٥ 

  .واهللا على كل شيء قدير .  حسبما ذكرناه يف األمر

                                                           
  .ااز : يف ص و ع )١(
  . زيادة من ص و ع )٢(
  األشاعر :  يف ك )٣(
  .إىل :  يف ع )٤(
  ٢/٢١٣ اخلصائص )٥(
  . ساقطة من ص )٦(
  ٣٥٩-١/٣٥٦ . املزهر )٧(
  أو عرفيه أو عرفية : يف ع )٨(
  .نها بأن هناك قرينه  بل جباب ع)٩(
  .  ساقطة من ص)١٠(

  .حني :  يف ص (11)
  . زيادة من ص و ع (12)
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  ]الفعل المثبت ال يكون عامًا في أقسامه : مسألة  [ 

  ]٢/١١٨[     * .ال يكون عاماً يف أقسامه الفعل املثبت : قوله  -١٨٣
ب االشتراك  ــون حبس ـإنقسام مدلول الفعل االصطالحي ومتعلقه قد يك         

اللفظي فال يعم إال على رأي مضى وهو رأي الشافعي ومن وافقه فيكون جممالً ومنـه    

 ٥   ، )٣)(٢())وال ميس املصحف إال طاهر  (( )١())صلى بعد الشفق ((

                                                           
  ٣/١٣٢       ،      حتفــه ٣/١٦٧      ،     رفع ٢/١٨٢بيـــــان  *

مسلم صلى العشاء حني غاب الشفق رواه  -  - ال يوجد ذا اللفظ فيما أعلم يف كتب احلديث وإمنا ورد معناه أن رسول اهللا    )١(
  ). ٦١٣(،رواه مسلم يف املساجد ،باب أوقات الصلوات اخلمس "مث أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق " ولفظه وغريه 

  : هذا احلديث ورد من عدة طرق بياا كالتايل )٢(
  :  حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما -١

 ، قال ١/٨٨ ، والبيهقي ١/١٢١والدار قطين ) ١١٦٢ ( ٢/١٣٩ويف الصغري ) ١٣٢١٧ ( ١٢/٣١٣أخرجه الطرباين يف الكبري 
  .  وإسناده ال بأس به ١/١٩٨ ، ورجاله موثقون ، وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري ١/٢٧٦اهليثمي يف امع 

  :  حديث حكيم بن حزام رضي اهللا عنه -٢
مل يرو هذا احلديث عن مطر الوراق إال سويد أبو حامت           : وقال  ) ٣٣٢٥( واألوسط  ) ٣١٣٥  ( ٣/٢٠٥أخرجه الطرباين يف الكبري     

 ، وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب ،          ٣/٤٨٥، وال يروى عن حكيم بن حزام إال ذا االسناد واحلاكم يف املستدرك              
 روايه ، وقال أبو زرعـه لـيس         وفيه سويد أبو حامت ضعفه النسائي وابن معني يف رواية ووثقه يف            : ١/٢٧٧وقال اهليثمي يف امع     

 ويف إسناده سويد أبو حامت وهـو ضـعيف ،   ١/١٩٧بالقوي حديثه حديث أهل الصدق وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري   
  . وذكر الطرباين يف األوسط أنه تفرد به ، وحسن احلازمي إسناده 

  :  حديث عثمان بن أيب العاص رضي اهللا عنه -٣
 ١/١٩٨وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلـبري         ) ٨٣٣٦( والطرباين يف الكبري     ٢١٢: ود يف املصاحف ص     أخرجه ابن أيب دا   

  . رواه الطرباين وابن أيب داود يف املصاحف ويف إسناده انقطاع ، ويف رواية الطرباين من ال يعرف 
  . لنسائي وقال البخاري ثقة مقارب احلديث وفيه إمساعيل بن رافع ضعفه حيىي بن معني وا : ١/٢٧٧قال اهليثمي يف امع 

  .  حديث عمرو بن حزم رضي اهللا عنه -٤
 وأخرجه أيضاً البيهقي    ١/١٢١ والدار قطين    ١/٨٧ ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى        ١/٣٤١أخرجه عبد الرزاق يف املصنف      

   . ١/١٢٢ ، والدار قطين ١/٨٨من طريق الزهري 
وأخرجه اإلمام مالك يف ا ملوطأ مرسالً ، كتاب القرآن ، باب األمر             ) ٦٥٥٩ ( ١٤/٥٠١يث طويل   وأخرجه ابن حبان يف مجله حد     

  . بالوضوء ملن مس القرآن 
 ال خالف عن مالك يف إرسال هذا احلديث ذا اإلسناد ، وقد روى مسنداً من وجه              ٣٩٦ ،   ١٧/٣٣٨قال ابن عبد الرب يف التمهيد       

لسري معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغين بشهرا عن اإلسناد ألنه أشـبه التـواتر يف         صاحل ، وهو كتاب مشهور عند أهل ا       
  . جميئه لتلقي الناس له بالقول 

ومجلة القول أن احلديث    :  حيث صححه مث قال      ١/١٥٨وقد تكلم الشيخ األلباين رمحه اهللا على طرق هذا احلديث يف إرواء الغليل              
، ولكنه ضعف يسري إذ ليس يف  شيء منها من ام بكذب ، وإمنا العله اإلرسال أو سوء احلفظ ، ومن             طرقه كلها ال ختلو من ضعف       

  . ا ملقرر يف علم املصطلح أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا مل يكن فيها متهم 
  . هذا ال يصح مثاالً ألنه يف النفي )٣(
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   .)١())وأدخلتهما ومها طاهرتان((

 إذ بني الفرض والنفل قدر مشترك خبـالف          ّ  صلَ وقد يكون يف املتواطئ حنو       

د مطلق النظافـة    االطهارة عن احلدث وعن اخلبث وعن األكرب واألصغر ألنه ليس املر          

 كما قررناه قريبـاً يف املقتـضى أنْ         )٢(]والصواب[والقدر على ما هو املعىن اللغوي       

 ٥  .ا اختاره املصنف يكون هذا من املطلق ال من امل فيكون مبيناً ال جممالً خالف م

   .)٣())كان جيمع بني الصالتني (( وقد يكون االنقسام حبسب الوقت حنو    

 فيصدق على مكة وغريهـا ،       )٤())ى عن الصالة بعد العصر      (( وحبسب املكان حنو    

وهذا املثال يصحح لك قولنا بوجوب احلمل على اإلطالق إذ ال يقول أحد أن النهي               

  .  جممل )٥(املذكور

لذي قال أنه يعم األماكن إما أنْ يريد بتوسيط احملافظة على أفراد العام كما              وا    ١٠ 

 ذلك عام يف األماكن بنفسه كمـا        )٦(]مثل  [ زعمه ابن دقيق العيد وإما أن يريد أنَّ         

 يف هذه املسألة حيث جعل بـني        )٨( ظاهر كالم ابن دقيق العيد يف شرح العمدة        )٧(هو

ف والصالة يف أي وقت عموماً وخصوصاً مـن         أحاديث النهي وحديث إطالق الطوا    

                                                           
إذا أدخل رجليه ومها    : أخرجه البخاري يف الوضوء باب       وء النيب    جزء من حديث املغرية بن شعبه رضي اهللا عنه يف وصف وض            (1)

  ) .٢٧٤(ومسلم يف الطهارة باب املسح على اخلفني ) ٢٠٦(طاهرتان 
  . زيادة من ص و ع (2)
بـني   ما رواه البخاري يف تقصري الصالة ، باب اجلمع يف السفر          :  أحاديث اجلمع بني الصالتني كثرية أخرجها أئمة احلديث منها           (3)

  ) .٧٠٣(ومسلم يف صالة املسافرين ، باب جواز اجلمع بني الصالتني يف السفر ) ١١٠٦(املغرب والعشاء 
، واحلديث رواه البخاري يف مواقيت الصالة ، باب ال تتحرى الصالة قبل غروب              "كان ينهى عن الصالة بعد العصر       : "  يف ص    (4)

  ) .٨٢٥( باب األوقات اليت ي عن الصالة فيها ومسلم يف صالة املسافرين وقصرها ،) ٥١٨(الشمس 
  . ساقطة من ص (5)
  .  زيادة من ع(6)
  .  ساقطة من ع (7)
   ٥١ – ٢/٤٩أحكام األحكام  (8)
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وجه فال يتم ذلك ، كيف وهو مصرح خبالفه حيث  بين أنّ العام مطلق يف األزمـان                  

إنه يلزم من احملافظـة علـى       ] من  : [ وأما ما قال    .  وسائر األحوال    )١(] واألماكن[

 يتم يف النفـي      ذلك يف اإلثبات وإمنا    )٢(أفراد العام عموم الظرف وحنوه فإنه ال يتم له        

ضرب له مثال الرمان الذي أسلفناه يف النهي وذلك بأنْ تقـول            اوالنهي ، وإنْ شئت ف    

والتعميم [ منكم الرمان فإنه ميتثل من أكل يف وقت واحد وحال وزمان             )٣(ليأكل كل  ٥ 

يف النفي والنهي إمنا جاء من منع حصول املاهية يف اخلارج ال من احملافظة على أفـراد                 

  .)٤(]عمه ، إذ ذلك احتجاج بعني املذهب ،إذ احملافظة فرع التعميم فيدور العام كما ز

يلزم من عموم األشـخاص     [  من قال    )٥( فأي فرق بني مذهب    :فإن قلت   

  ؟ )٧( هو مطلق فيها يعم ملا ذكر )٦(]عموم األحوال والظروف ، ومذهب من قال 

 ١٠  . األول أا وضعية وإال فال فرق )٨( إن أرادوا:قلت 

كيف تكون داللة املطلق عليها حقيقة وليست بوضعية        :  قلت   )٩(] نْفإ[ 

  .بل عقلية ؟

 هذا سؤال عام للداللة االلتزامية مطلقاً ال خيتص هـذه الـصورة ،              :قلت  

والدالالت الثالث كلها حمتاجة إىل العقل وحمتاجة إىل الوضع والنسبة تكـون بـأدىن              

                                                           
  .وأماكن  :  يف ك (1)
  . ساقطة من ص (2)
  . ساقطة من ص (3)
  . زيادة من ع (4)
  . ساقطة من ص (5)
  . زيادة من ص و ع (6)
  .ساقطة من ص .  ملا ذكر فيها يعمه:  قوله (7)
  .أراد :  يف ص و ع (8)
  . فا : يف ك  (9)
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 وااللتزامية بالعقل اصـطالحاً فـأمر       مالبسه ، فإنْ كان ختصيصهم للمطابقة بالوضع      

 األوىل أمس بالوضع واألخرى أمس بالعقل مع أا نشأت          )١(سهل ووجهه واضح أنّ   

عن الوضع إذ ال يدل العقل عليها إال بعد الوضع ، وقد تقدم عن السعد أنه يعترب يف                  

ل احلقيقة الوضع قصداً ، فيلزم على زعمه أنّ كل التزاميه غـري حقيقيـة ، أو يقـا                 

 ٥  .أوصاف اللفظ ال توصف ا املعاين ، فحقيقة وجماز وحنومها ختتص باأللفاظ 

 معىن حقيقي ومعىن جمازي فوصف لـصفة مـا دل عليـه ،              :وأما  قوهلم    

  .وااللتزامية مل توصف عرفاً بوصف ما لزمت عنه 

ومثرة هذا أنّ تقدمي بعض االلتزامية على بعض إمنا يكون حبسب البيان والوضـوح ال               

  .سب احلقيقة وااز حب

 ١٠  .واهللا أعلم . وإذا تتبعت تصرفام وجدا موافقة هلذا 

  
  

                                                           
  .ألن :  يف ع (1)
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إذا حكى الصحابي حاًال بلفظ ظاهره العموم : مسألة  [ 
  ]فإنه يعم 

قضى ((و  )) )١(  عن بيع الغرر     ى    (( حنو قول الصحايب    : قوله   -١٨٤
 ٥  ]٢/١١٩ [    *.يعم الغرر واجلار  )٢()) بالشفعة للجار 

ال شك أنّ املفروض أنّ الصحايب مل يرو معىن هو مدلول عام ألن الواقـع ال                  

 ليس تعبرياً   )٣(]عام[يكون إال شخصياً ، فتعبري الصحايب عن املعىن الشخصي بلفظ           

 اجتـهاده ، ألن     )٤(مقصوراً على الواقع بل أعم منه ، فإتيانه بذلك األعم مبجـرد           

أخص منه ، فيـؤول الكـالم إىل أنّ اجتـهاد            معىن لفظه بل     )٥(املفروض أنه مل يرو   

 ١٠  .)٦(واملفرق بينهما مفرق بني ذوي األرحام . وستأيت املسألة . الصحايب حجه 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ) ١٥١٣( والبيع الذي فيه غرر ةيف البيوع ، باب بطالن بيع احلصا رواه مسلم )١(
  ) ٢٢٥٧( يف ما مل يقسم فإذا وقعت احلدود فال شفعة الشفعه رواه البخاري يف الشفعة ، باب )٢(

  ٣/١٣٥       ،      حتفــه ٣/١٧٢      ،     رفع ٢/١٨٨بيـــــان  *
  .ساقطة من ص . لفظ عام ب :هوقول.  زيادة من ع )٣(
  .ارد :  يف ص )٤(
  .برد :  يف ص )٥(

  . مفرق بني املتشاات ي أ(6)
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  ]٢/١١٩ [    *.قلنا خالف الظاهر :  فقوله -١٨٥
خالف الظاهر ، ويلزم يف كل جمتهد إذ هو عدل عارف ، ولذا كان املصنف خمالفاً                  

  .سألة بل ولنفسه يف أنّ مذهب الصحايب ليس حبجة إذ هي هيلألكثر يف هذه امل
مث اعلم أنّ العموم املذكور هنا هو من دخول الالم على اجلنس وهو عـام عنـد                   

األكثر ، وحتقيقه أن الالم إشارة إىل املاهية نفسها أو إىل أفرادها بعضاً أو كالً والـبعض                  ٥ 

قرينة إال االستغراق فيكفي فيه عدم القرينة       مبني أو مبهم ، فجعلوا املعاين كلها تفتقر إىل          
ألن سائر املعاين ختصيص لفرد بال خمصص وهو يقال آلة التعريف وضعت لتعيني النكرات              

مراده [ فهي معها على السواء فإذا مل يفهم ما أراد املتكلم وجب التوقف حىت يدل على                
 )٢(فإذا كان حيتمل أنـه ،   هذا املعىن)١(] وقد ذكر الشريف اجلرجاين ما يدل على . دليل  

نفس املاهية واألفراد مع قيودها فاالستغراق أحد احملتمالت فتقدميه بال دليل ختصيص بال              ١٠ 

 ممنوعة يف إثبات  اللغـة ،        )٤( بعموم الفائدة وهي طريقة    )٣(ورجحه يف التلويح  . خمصص  
عرب عنها ا ال    وبكثرة االستعمال ، وقد حققنا أن الكثرة يف مثل ذلك لكثرة الواقعات امل            

  .)٥(إليثارها كما حققناه يف اجلمل املتعاطفة مع أنه خالف صريح كالمه يف املطول 
 األوىل أن كونـه     )٦(أن: قال يف توجيه كالم الكشاف أن الالم يف احلمد للجنس             

للجنس مبين على أنه املتبادر إىل الفهم الشايع يف االستعمال ال سيما يف املصادر ، وعنـد                  ١٥ 

رائن االستغراق أو على أن الالم ال يفيد سوى التعريف ، واالسم ال يدل إال على                خفاء ق 
  .، انتهى  )٨( استغراق )٧(مسماه فإذا ال يكون مث

                                                           
  ٣/١٣٥       ،      حتفــه ٣/١٧٣      ،     رفع ٢/١٩٠بيـــــان  *

  . زيادة من ص و ع )١(
  . فإذاً حمتمالته نفس : ويف ع . فإذا كان حمتمالً به نفس : يف ص  )٢(
   ١/٥٢شرح التلويح على التوضيح  )٣(
  . ساقطة من ص )٤(
، وتلخيص املفتاح للعالمه حممد بن عبد الرمحن ) هـ٧٩١( مسعود التفتازاين  كتاب املطول يف شرح تلخيص املفتاح لسعد الدين        )٥(

 ). هـ٦٢٦ت( يف علم البالغة للعالمة أيب يعقوب يوسف السكاكي . تلخيص لكتاب مفتاح العلوم وهو ) هـ٧٣٩ت ( القزويين 
  . ساقطة من ص )٦(
  . يف املطول مثة )٧(
   ٨ ،٧:  املطول ص )٨(
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 وإذا تبني عدم ظهور االستغراق فليس بعام وحينئـذ فإمـا أنْ             : مث نقول     
ـ        . يكون املطلوب حكماً خارجياً أو مطلقاً        اهر إن كان حكماً خارجيـاً كـان الظ
  .  فيها ويف املاهية )١(]إلطالق[اإلطالق يف أقسام األمور اخلارجية وإال فا

 كان تأكيداً مدلوله مدلول األول ، وإن        )٢( أنت إذا اتبعت بكل    :فإن قلت     
أتبعت ببعض كان بدالً مدلوله غري مدلوله فيلزم أنْ يكون املطلق حقيقـة يف الكـل     ٥ 

  .جمازاً يف   البعض 

 ، فلـو  )٣(ا أيت ما لبيان ما أريد باملطلق ، وكل حقيقة     كل وبعض إمن   :قلت  
وإنْ . كان الكلية ظاهرة قبل ذلك كاملائية والقرص مل يكن بنا حاجة إىل هذا الدليل               

كانت غري ظاهرة كالغسل واملاء وكل مطلق مل يفد كل وبعـض إال تبـيني املـراد                 
 ١٠  .فليتأمل فإنه دقيق 

  

                                                           
   زيادة من ص و ع )١(
  . ساقطة من ع )٢(
  .ساقطة من ص .  وكل حقيقة )٣(
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  ]لعام حكم عطف الخاص على ا:  مسألة [ 

ال يقتل مسلم بكافر وال      ((   همثل قول : قال احلنفيه   :  قوله   -١٨٦
 معناه بكافر فيقتضي العموم إال بـدليل ، وهـو           )١())ذو عهد يف عهده   

 ٥  ]٢/١٢٠[                      *.الصحيح 

 وهاموا وجلوا فيهـا     )٢( قد حاموا على حتصيل مقصد يف هذه املسألة        : أقول  
  . على طائل حيصلوا فيها  وحلجوا ومل

والذي فهمناه من جمموع كلمام هل يلزم يف املعطـوف واملعطـوف عليـه              
  . يف القيود )٣(اشتراك
والصحيح املعلوم من كالم احملققني من النحاة ونص عليه الرضي أنه ال يلـزم                 ١٠ 

  .اشتراكهما إال يف احلكم الذي ألجله وقع العطف 

                                                           
  . ) ١١١(أخرجها البخاري يف كتاب العلم ، باب كتابه العلم " ر ال يقتل مسلم بكاف"  اجلملة األوىل من احلديث )١(

والنسائي ) ٤٥٣٠،٤٥٣١(يات باب أيقاد املسلم بالكافر ؟       د وأبو داود يف ال    ١/١١٩،١٢٢واحلديث رواه اإلمام أمحد يف املسند       
هذا حديث صحيح على شرط : وقال  ٢/١٤١ واحلاكم يف املستدرك ٨/١٩ األحرار واملماليك يف النفس نييف القسامه باب القود ب    

  ).٢٢٠٩(واأللباين يف إرواء الغليل )٩٥٩(الشيخني ومل خيرجاه ووافقه الذهيب ، وصححه الشيخ أمحد شاكر يف شرحه للمسند 
  ٣/١٤٠       ،      حتفــه ٣/١٧٨      ،     رفع ٢/١٩٥بيـــــان  *

  . ساقطة من ص )٢(
  .اشتراكهما :  يف ص )٣(
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 لمن ما وضع لخطاب المشافهة ليس خطابًا: مسألة [ 
  ]بعدهم 

مثل يا أيها الناس ليس خطاباً ملن بعدهم وإمنا يثبـت           :  قوله   -١٨٧
 ٥  ]٢/١٢٧    [  *.من إمجاع أو نص أو قياس احلكم بدليل آخر 

  .ماذا تريدون ذه العبارة ؟ : يقال   
 )٢(]على[ ترتبون على ذلك أنه ال يلزم احلكم إال          )١(ى خماطباً مث  أتريدون أنه ال يسم   

  .أم تريدون أنه ال يلزمه مدلول ذلك الكالم فقط من هذا الدليل . املخاطب 

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إىل الصالة من يـوم            قوله تعاىل   : مثاله  
 ١٠ ابن مسعود مثالً يـصدق فيـه        )٤( فيقولون )٣(  اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا    

لزوم السعي  مسمى خماطب وال يصدق يف ابن املسيب ويترتب على الصدق وعدمه            
  .وعدمه بالنظر إىل هذا الدليل

  .أم يقولون يلزم السعي ابن مسعود من هذا الدليل وال يلزم ابن املسيب 

على األول اخلطاب نوع من الكالم وال يوجد األخص بدون األعم واهللا            : فنقول  

 ١٥ حقيقـة   وال كلم النيب )٥(سبحانه مل يكلم ابن مسعود حقيقة ، فلم خياطبه حقيقة  

 حبسب ظاهر األمر ولـو       موسى   )٦( اختص الكالم حقيقة يف هذه الدار      وقد

كما يف اإلسراء مثالً فالقطع أنه مل يعم كل حكم وإمنا وصـل              جوز تكليم النيب    

كيف شاء اهللا سبحانه مث خاطـب جربيـل          كالمه سبحانه وتعاىل إىل جربيل      

                                                           
  ٣/١٦٤       ،      حتفــه ٣/٢١٨      ،     رفع ٢/٢٢٦ بيـــــان *

  به :  يف ص )١(
  . زيادة من ع )٢(
   ٩: سورة اجلمعة آية )٣(
  . فنقول :  يف ص و ع )٤(
  .ساقطة من ص .  فلم خياطبه حقيقة )٥(
  .يف هذه الدار حقيقة : يف ع  )٦(
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 بلـغ احلاضـر     بعض أصحابه من واحد فأكثر مث      خاطب     مث   )٧(به  حممداً    
 إىل يومنا هذا فالغائب من املوجـودين        )١(الغائب مث املوجود من سيوجد بعد وجود      

والغائب من املعدومني سيان ال فرق بينهما إذ مل خياطب كل إال بعد ارتفاع موانـع                
اخلطاب وحصول شرائطه فوصف حضور الوجود ملغى قطعاً وعلى الثـاين عـدم             

 ٥       )٢(ف قد مسع القرآن من سـامع مثلـه ومل يـسمع           الفارق بني املكلفني إذ كل مكل     

 الوجود وقت نزول القرآن ملغى قطعـاً        )٣(]أحد من اهللا سبحانه ووصف حصول      [
  .وال شك أن ذلك موجب للحكم وإال كان تعطيالً لداللة الكتاب العزيز 

 عن كل مكلف أعـين كونـه        )٤( تقرر هذا علمت انتفاء اخلطاب احلقيقي      اإذ  
 اهللا سبحانه ملا ذكرنا أن اخلطاب أخص من التكلم وقد انتفى التكلم فتعني              خماطباً من 

 ١٠ بوسـائط   )٥( أو أن املراد لزوم احلكم ملن بلغه احلكم الدال عليه بواسطة كالنيب            

  .كسائر املكلفني 

 مـساو   )٧(]وما هو يف حكمه   [   كالمه   )٦(والسنة النبوية أعين  :  مث نقول     

 خماطباً ملن واجهه بالكالم      وإن كان يصدق أنه      )٨( ألنه للكتاب العزيز فيما ذكرنا   
الكتاب مع انتفاء املخاطبة    يف   ثبت احلكم    )٩(فقد حققنا أن وصف اخلطاب ملغى إذ      

احلقيقية فقد وضح كفلق الصبح استواء أول املكلفني وآخرهم واستبان صحة قول             ١٥ 

                                                           
  .ساقطة من ص  )٧(
  . وجوده : يف ص و ع  )١(
  .ع مس: يف ع  )٢(
  . زيادة من ص و ع  )٣(
  .ساقطة من ع  )٤(
  .  ساقطة من ص )٥(
  .والسنة وهو كالمه : يف ص  )٦(
  .زيادة من ص  )٧(
  .ساقطة من ع  )٨(

  إذا : يف ص  (9)
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  كما رواه العالمة عن الكتب       من قال إنّ العموم معلوم بالضرورة من دين حممد          
  .)١١(واهللا أعلم . واستقر به )١٠(املشهورة على ما ذكره السعد 

                                                           
: مه واعلم أن القول بعموم النصوص ملن بعد املوجودين وإن نسب إىل احلنابلة فليس ببعيد حىت قال الشارح العال:  قال السعد  (10)

: ذكر يف الكتب املشهوره أن احلق أن العموم معلوم بالضرورة من دين حممد عليه الصالة والسالم ، والشارح العالمه يقـصد بـه                        
  . شارح خمتصر ابن احلاجب ) هـ ٧١٠ت ( قطب الدين حممود بن مسعود الشريازي 

  .ساقطة من ص  )١١(
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يقتضي أخذ هل   خذ من أموالهم صدقة : مسألة [ 
أو يكفي األخذ من نوع الصدقة من آل نوع من المال 
  ]واحد ؟ 

يقتضي أخذ الصدقة   ال   )١ ( خذ من أمواهلم صدقة      مثل  :  قوله   -١٨٨ ٥ 

  ]٢/١٢٨     [    * . ن كل نوع من املال خالفاً لألكثر م
 يصدق بأخـذك درمهـاً أو       )٣( زيد فال شك أنه    )٢(خذ من دراهم  :  إذا قلت     

بعض درهم ، ويقع االمتثال سواء جعل من البتداء الغاية أو مبعىن بعض ولو أخذت               
من عـرف أو    من كل درهم شيئاً لكان حقيقة أيضاً ، فلو منع من املعىن اآلخر مانع               

غريه مل يصر به املعىن األول جمازاً بل هو باق على حقيقته وقد تبني لك من هذا أنـه                    ١٠ 

 يف  )٤(مطلق يصدق بأخذ الفرد واألخذ من كل فرد وهذا الذي ذكرنا جـار بعينـه              
    خذ من أمواهلم  فيصدق يف الفرد كما يصدق يف األخذ من         )٦( فيها )٥( فهو مطلق 

إذ من ابتدأ من أحد األنواع أو األشخاص فقد ابتدأ          .  من   )٧(األفراد على كال معنيي   
 البعضية  )٩(]هو  [  ، على أنّ الظاهر هنا     )٨(من جمموعها ، وكذلك بعض البعض بعض      

سواء كان معىن ذلك حمققاً أعين أنه معىن احلرف أو مل يثبت إذ يصدق على الـبعض                  ١٥ 

والك ال فرق بينه وبـني مـن   فالبعضية الزمة ، فمن أخذ درمهاً أو ناقة أو متراً من أم        
 بعض أموالك ، وقد لزمهم امتناع احلقيقة        )١٠( ]أخذ[ أخذ درمهاً وناقة ومتراً يف أنه       

                                                           
   ١٠٣: سورة التوبة آية  )١(

  ٣/١٦٨       ،      حتفــه ٣/٢٢٢     ،     رفع  ٢/٢٣٠بيـــــان   *
  الكالم يف هذه املسألة على األموال هل تعم مجيع أنواع املال أم ال ؟ )٢(
  ساقطة من ص  )٣(
  بأنه : يف ص  )٤(
  .أموال جنس مضاف إىل ضمري اجلمع فيفيد العموم ، وليس مطلقاً  )٥(
   .فيهما :  يف ص )٦(
  .  ، وهنا للتبعيض أي اجلنس أو التبعيض )٧(
  .ساقطة من ص  )٨(
  . وكلمة هنا ساقطة من ع .  زيادة من ص و ع  )٩(
  .زيادة من ص  )١٠(
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 فكل أخذ سوى ذلك ال يصدق       )١٢( ترك كل درهم ملانع    )١١(يف مثل ذلك لزعمهم أنه    
  .عليه هذا التركيب إال جمازاً 

قسامه إىل حصص ، واالنقسام قـد        أن ماالً جنس فال جيمع إال باعتبار ان        :التحقيق  و
أمر اشـتركت فيـه      [يكون للتعيني والتشخيص وهو األفراد ، وقد يكون باعتبار          

 ٥ فيصدق اجلمع على األمرين حقيقة ، ويلزمهم        )١(]حصص دون أخرى وهو األنواع    

أنّ من حلف ال أكل من الفواكه وال ركب من املركوبات وال شرب من األمواه وال                
ال نكح من النسوان أن ال حينث حىت يستوعب األنواع فلو فعـل             أكل من احلبوب و   

كل شيء إال أنه ترك اخلوخ والفيل وماء البحر والعدس والنصرانية وحنو ذلك مما ال               
وال يظن بعاقل أنـه يفـيت       . حيصى مل حينث وذلك حيث يقول أردت حبسب الوضع          

 ١٠  . بذلك فضالً عن فقيه

فيما مضى كيفية العمل باملطلق وأنه يسقط        فقد حررنا    )٢( وإذا حترر أنه مطلق     
  الذم بالفرد ويبقى ما عداه حمتمالً ال ظاهر له فيعمل بعد بـالرباءة األصـلية حـىت                 

  . دليل على كل أو بعض فيعمل به )٣(يظهر

بصدقة واحدة يصدق أنـه     لنا أنه   : وقد ظهر ذا صحة قول املصنف         
 ١٥ )٥(]بإعـادة [ املطلـق ولـيس      ألنه شأن . )٤(أخذ منها صدقة فيلزم االمتثال      

  .الدعوى
لدعوى ، وكأن املـصنف     لوأما قول اخلصم أنه مبعىن كل أي للعموم فإعادة            

مث تعرض للفرق تربعاً منه فإنْ صـح ، وإال مل            )٧(]وصفيته  [  الذي هو    )٦(طوى املنع 
  .واهللا أعلم . يضره 

                                                           
  . ساقطة من ص  )١١(
  .ساقطة من ع  )١٢(
  . زيادة من ص و ع  )١(
  . بل هو عام كما مضى معنا  )٢(
  .يظهر بعد : يف ص  )٣(
  نا اجلملة من املطبوعة ليتضح املعىن اخل وأكمل.. لنا أنه يصدق : يف مجيع النسخ  )٤(
  .بادعاة : يف ك  )٥(
  . طوى املنع ساقطة من ع  )٦(
  .وصيفته : يف ك و ص  )٧(
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  )٨(  م رسـل مـنكم    نس أمل يأتك  يا معشر اجلن واإل    ويدل ملا اخترناه قوله تعاىل      
 . نس خاصة على ما يقال أن الرسول يف اإل

                                                           
   .١٣٠: سورة األنعام آية  )٨(
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  ـــث بحــــــ
  

التخـــصيص
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  ]يص ـــالتخص [ 

  ]٢/١٢٩      [*.قصر العام على بعض مسمياته التخصيص :  قوله -١٨٩
يتناول ما أريد به مجيع املسميات أوالً ، مث إخراج بعض           : قال الشارح   

. كما يف االستثناء وما مل يرد إال بعض مسمياته ابتداًء كما يف غـريه                ٥ 

  .انتهى 
ولكنه يقال إما أنْ     . )١(ه اخلاص فهو جماز   قد قدمنا حبثاً يف أنّ كل عام يراد ب          

 أفراد العام املقيدة    )٢(]املتكلم معىن العموم مث يقصد اإلخراج ، وإما أنْ يريد         [يريد  
إنْ أريد األول لزم الكذب يف اخلرب والبداء يف اإلنشاء وعدم           . بكوا غري املستثىن    

مت زيداً إال إذا كـان      صحة التعليق يف أنت طالق إال أن يكون كذا ، واهللا ال كل             ١٠ 
  .كذا 

 فيما تنفذ فيه األحكـام ألنـه مل يعلـق    )٣(]مطلقاً[يبطل التعليق    :وعلى اجلملة 
  .اإلنشاء بل أنشأ التعليق 

وقد صرح الفقهاء يف غري موضع بلزوم إرادة االستثناء يف حنو ما ذكرنا مـن أول                
 ١٥ لزم أنّ االستثناء كغريه قد      نعم وإنْ أريد أفراد العام املقيدة بإخراج املستثىن       . األمر  

  .أريد فيه بالعام اخلاص فال يصح االستثناء 
    

  
  
  ٢٠ 
  
  

وأما العذر عن اتفاقهم أنه خمرج فهو أم أرادوا الدخول حبسب الوضـع             
  .فلما استثىن املتكلم علمنا أنه أراد بالعام اخلاص ويكفي هذا العذر 

                                            
  ٣/١٧٢       ،      حتفــه ٣/٢٢٧      ،     رفع ٢/٢٣٥بيـــــان   *

 ٣٦٨: انظر ص  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(
 .زيادة من ص و ع  )٣(
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باإلخراج املنع   )١(املراد: وقد قال سعد الدين يف حبث االستثناء          
من الدخول ألنه إنْ اعترب يف حق تناول اللفظ فهو باق ال خمرج عنـه               

  ]٢/١٣٤.[إنتهى . وإن اعترب يف حكم اإلرادة فال دخول فال إخراج 
 وذكر فيـه أن الكـوفيني ال يقولـون أن           )٢(ومثله ذكر الزركشي يف البحر         

وهذا حيتاج إىل   . ذا كالمه   ه. املستثىن خمرج وأنّ قول مدعي اإلمجاع غري صحيح          ٥ 
 أنه يكتفي جبواز الدخول فيجيز جاءين       )٣(والذي ذكره الرضي عن الفراء    . التثبت  

وقد حيتمل أنْ يكون التـبس      . يف دعوى اإلمجاع    [رجال إال زيداً وهذا ال يقدح       
  . واهللا أعلم )٥( بذاك وحيتمل ما قال فيحقق)٤(]على الزركشي هذا

مام يف الفرق بني العام املخصوص والعام الذي         من كل  )٦(وأطال الزركشي   
أنّ األول  : أريد به اخلصوص مبا ال طائل حتته ، وأوضحها قول ابن دقيـق العيـد                 ١٠ 

وهـو  . انتهى   . )٩( منسوخ بالنسبة إىل البعض الذي خرج      )٨( وأنه يقال إنه   )٧(أعم
 اسـتثىن صـار     ا العام الوضعي إذ   )٢( ]مدلول[  مبقتضى ما حبثناه أنّ مريد       )١(تصريح

  .   كما بيناه هنا ويف النسخ قبل اإلمكان)٣(رافعاً للمستثىن فيلزم الكذب أو البداء

                                            
 .أن املراد : يف ص  )١(
  .٣/٢٩٥البحر احمليط  )٢(
هـ ١٤٤ا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الفراء األسدي موالهم الكويف النحوي صاحب الكسائي ،ولد بالكوفة سنة                 أبو زكري  )٣(

اتصل باخلليفة املأمون فأمره أن يؤلف ما جيمع به أصول النحو وما مسـع     . كان أبرع الكوفيني وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب         . 
كل به من خيدمه فكان ميلي والوراقون يكتبون حىت صنف احلدود يف سنتني وملا فرغ خرج للناس وابتدأ                  من العربية وأفرد يف حجرة وو     

مؤلفاته تقدر بثالثة   . وكان ال مييل إىل االعتزال مع خمالطته هلم         . بكتاب معاين القرآن فاجتمع له اخللق فكان من مجلتهم مثانون قاضياً            
  . هـ وله ثالث وستون سنة ٢٠٧مات يف طريقه إىل احلج سنة " القرآن معاين " و " البهي " آالف ورقة منها 

 . ١٠/١١٨ ، السري ٦/١٧٦ ، وفيات األعيان ٢٠/٩معجم األدباء :
 . زيادة من ص و ع  )٤(
 .فليحقق : يف ص و ع  )٥(
  . ٢٥٠ ، ٣/٢٤٩البحر احمليط  )٦(
 .ساقطة من ع  )٧(
 .ساقطة من ص  )٨(
 .أخرج : يف ع  )٩(
 . صريح : يف ص  )١(
 .زيادة من ع  )٢(
 ٣٦٩انظر ص  )٣(
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إذا عرفت ما ذكر مع صحة مذهب من قال أن احلكم متأخر وهـو احلـق                  
ووجهه أنّ احلكم على املقيد فال ميكن قبل متام القيد وهكذا كل مقيد وقد ذكرنـا                

 فتنحل عنك إشكاالت كثرية يدنـدنون حوهلـا يف          حنوه يف النواهي ويف مواضع أخر     
  .أحباث االستثناء 

 ٥ إىل قولنـا اآلهلـة      )٤( ]على ما قررناه  [ أال ترى أنّ قولنا ال إله إال اهللا ينحل            
وليس فيه من اإلشكاالت شيء فهو مثل قولـك         . املقيدون بكوم غري اهللا منفيون      

وكذلك اإلله  . غريك حيصره فيك    غريك ال جيود إذ وجود اجلود معلوم وانتفاؤه عن          
 والكناية أقوى من    )٦(ونفي غريه حيصر املدلول عليه تعاىل      )٥(  أيف اهللا شك   مسلم  

 حبسب األصل وقد غلبت هـذه الكلمـة         )٧(التصريح وهو معىن التوحيد وهذا أيضاً     
ـ  )٩( معاً يئها لذلك يف مجيع املـوارد       )٨(الكرمية وصار مدلوهلا النفي واإلثبات     ذا  ول ١٠ 

 عليـه بـإقراره هللا      )١٠( ]وحكموا[ اكتفى ا األنبياء وتابعوهم يف إسالم املتكلم ا         
تعاىل باإلهلية وتوحده ا وصارت داللتها أوضح داللة على ذلك ، وقد ذكر هذا ابن               

. دقيق العيد حكاه عنه الزركشي وهو معىن جواب من قال إن املستثىن مسكوت عنه               
  .د أوضح حترير واهللا أعلم ولكن هذا التحرير للمرا

                                            
 . زيادة من ص و ع  (4)
  ١٠: سورة إبراهيم آية  (5)
 .ساقطة من ص  (6)
 . ساقطة من ص  (7)
 .وصار معناها االثبات والنفي : يف ص  (8)
 .املواد : يف ع  (9)

 .وحيكموها : يف ك  (10)
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وأجيب وأورد الدور   وقيل تعريف أن العموم للخصوص      : قوله -١٩٠
  ]٢/١٢٩    [  *.بأن املراد يف احلد التخصيص اللغوي 

أنّ .  العموم للخصوص    )١(تعريف أنّْ : قوله  وجه لزوم الـدور يف         
توقف معرفة  األلفاظ املشتقة من مصدر جيمعها إذا حد بعضها ببعض كان دوراً إذ ت            

فلو توقف احملـدود    [هذا احملدود على معرفة ما وافقه يف الرجوع إىل ذلك املصدر             ٥ 
 للزم العكس إذ ال يعرف هذا حىت يعرف         )٢(]على احلد املتوقف على معرفة املصدر     

  .ذاك ملعرفة مصدره على فرض صاحب احلد 

  . وال يعرف احلد حىت يعرف احملدود كذلك :فيقال له 

معرفتهما متالزمة ، فإنْ زعمت وقوف أحدمها على اآلخر         أن  : وحاصله  
فذاك حاصل يف العكس فيتوقف كل منهما على اآلخر ، وهلذا جعله الشارح احملقق               ١٠ 

  . من تعريف الشيء مبثله 

 ال يرد للفرق بـني مفهـوم اإلحـراق          :وأما قول السعد    
علق بـذلك   فشيء خارج عن املراد أجنيب عن اجلامع وكثرياً ما يت         . واالحتراق  

والسعد أرفع من ذلك وإمنا وقع ذلك منه يف حال فترة ألنه تكلف أنْ جيري               . كثري  
 ١٥  .الكالم على مذهب األشعري مث رجع القهقري فشغل احليز بال شيء 

  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  

                                            
  ٣/١٧٢       ،      حتفــه ٣/٢٢٧      ،     رفع ٢/٢٣٥بيـــــان  *

 .ساقطة من ص  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(
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  ]المخصصات المتصلة [  
  ]االستثناء المنقطع : مسألة [ 

، وعلى احلقيقة   املنقطع قيل حقيقة وقيل جماز      يف  واالستثناء  : قوله -١٩١
 ٥  ] ٢/١٣٢     [      *. قيل متواطئ وقيل مشترك 

واألصل احلقيقة ، وأمـا الظهـور       ،  االستعمال لغة   )١(]صحة  [ال شك يف    
الذي يتضمن عالقة احلقيقة وهو التبادر فيمكن أنْ يكون سـببه كثـرة وقـوع               

الغنم ال حلم    حلم   ،شتر حلماً إ : ، كما أنه يتبادر من     )٢(]الكالم[االستثناء املتصل يف    
األوعال واألرانب وحنو ذلك ، وكذلك كل ماله هذا الشأن من املتواطئ واملشترك             

العنكبوت وهو مشترك بينهما كمـا      من  ، كرأيت ليثاً يتبادر منه األسد ال ضرب          ١٠ 
ومحل فقهاء األمصار لظهور املتصل مبا ذكرنا فقد        . تقدم للشارح وأمثلته ال حتصى      

  .  يف  مثله )٣(] يصلح للحكم بني احلقيقة واازالظهور وعدمه ال[تبني أن 

 أنّ الظهور والتبادر إمنا ينشئان عن غلبة اسـتعمال اللفـظ            :والتحقيق    
 يف عرفنـا ال يف      )٤( ]فتبادر املعىن يف عرفنا غايته يدل على احلقيقة       [ وذلك خيتلف   

 ١٥  . أصل اللغة 
اً لغوياً ال عرفاً حادثـاً       املنقطع حقيقة لغة أصالً أو عرف      )٥(زاع هنا هل  ـوالن  

إذ ال يصلح تفسري الكتاب والسنة واألعراف املتقدمة بعرف حادث ، وهذه قاعدة             
 فاشية أعين تفسريهم للكالم املتقدم بالعرف احلادث ، فـإنْ           )٦(طةوومغل. مطردة  

 مل تثبت جمازية املنقطـع  اثبت ظهور وتبادر عند أهل العرف املتقدم عمل عليه مث إذ    
 ٢٠  .  للمستثىن منه فهما من املتواطئبني املتصل قدر مشترك هو مالبسة املستثىنفبينه و

                                            
  ٣/١٨٠       ،      حتفــه ٣/٢٣٥      ،     رفع ٢/٢٤٦بيـــــان   *

  .زيادة يستقيم ا املعىن  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(

 .زيادة من ص و ع  (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)
 .ها هنا املنقطع : يف ص  (5)
 .ومغلطة : يف ص و ع  (6)
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 منع اازية والتشكيك يف الدليل مبا ذكـر واألصـل           :عتراض  وحاصل اال 
.  يف املتواطئ فإنه ال يرد عليه ما أوردنا على املشترك             )١(ااحلقيقة يف كل لفظ سيم    

  .واهللا أعلم 

  ]٢/١٣٤[                 *.القاضي : قوله  -١٩٢
 ٥ هلمـا   )٢( ]بقول[ عبد اجلبار وليس    : ويف الرضي   . أبو بكر   : قال الشارح   

ـ [معاً ، وإمنا هو من مفاسد االشتراك ومثرات اهلوى وكل منهما              غـري أن    يقاض
 على أيب بكـر     )٣(]املعتزلة يقتصرون على إطالق القاضي على عبد اجلبار ويطلقون        

بالعكس وهو أمر هني ، وإمنا نبهنا علـى وجـه           الباقالين فقط واألشاعرة     )٤(لفظ
الغلط يف النقل ، وحيقق أيهم املصيب ، والظاهر مع األشاعرة لكثرة ذكرهم عـن               

 ١٠  )٥(.أيب بكر ذلك خبالف املعتزلة 

  ]٢/١٣٤[   **.فلم يسند إال إىل سبعة وهو الصحيح:)٦( قوله-١٩٣
ة احلسية فكما تشري    زلة اإلشار ـتوضيحه أنّ داللة األلفاظ على معانيها مبن        

 : فكذلك قولك ؛  هذه لعقتها إال هذه     : ول  قإىل أصابعك اخلمس وتستثين البنصر فت     
 اخلمس لعقتها إال البنصر أردت باخلمس مجيع األصابع مث مل حتكم عليها             )٧(أصابعي

لعقت األربع منها ، غايته أنك مل ترد اخلمس         : زلة قولك   ـكلها بل على األربع مبن     ١٥ 
املقيدة بإخراج البنصر منها ، أي اخلمس املقيدة خبروج واحـدة منـها             املطلقة بل   

  .  وهذا شأن كل مقيد كما قدمناه ،لعقتها فتصدق على األربع

                                            
 . ال سيما : يف ص  )١(

  ٣/١٨٧       ،      حتفــه ٣/٢٤٣      ،     رفع ٢/٢٥٧بيـــــان  *
 يقوي : يف ك  (2)
 .زيادة من ص و ع  (3)
 . ساقطة من ع  (4)

  . فابن احلاجب إذا أطلق القاضي أراد به الباقالين كما قال الشارح وهذا هو الصواب   (5)

  ١/٩٩عبد الرمحن القرين .  ، حل العقد والعقل حتقيق د١/١٢٨شرح العضد وحاشية السعد :א

  .  هذه املسألة متأخرة يف األصل وقدمناها حسب ترتيب الكتاب  (6)
  ٣/١٨٧       ،      حتفــه ٣/٢٤٣     ،     رفع ٢/٢٥٧بيـــــان  **

 . أصابعك : يف ص  (7)
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اشتريت اجلارية  : األول غري مستقيم للقطع بأن من قال        لنا أن   : قوله   -١٩٤
   ]٢/١٣٤[ *.إال نصفها أو حنوه مل يرد استثناء نصفها من نصفها

فوع إذ القائل جعل االستثناء خمرجاً      د الكل م  :الشروح  [عض  قال يف ب  
 ٥ عن الوضع ال عن املراد وال شك يف سقوط الكل حينئذ            )٢( املسمى يريد به   )١(]عن
  .هو ظاهر و

اعلم هداك اهللا القصد أن عشرة أخرجـت        مث  :  قوله يف الشرح     -١٩٥
رة منها ثالثة للسبعة جماز ألن العشرة اليت أخرجت منها ثالثة عش          

وال شيء من السبعة بعشرة والعشرة بعد إخراج الثالثـة وقبلـها            
مفهوم واحد وليست السبعة بعشرة على حال أطلقتها أو قيدا إمنا            ١٠ 

  ]٢/١٣٦     [    . هي الباقي من العشرة بعد إخراج الثالثة 

 أنّ مذهب اجلمهور بزعمه أنّ العشرة املقيدة بإال ثالثة أطلقت           : حاصله  
ازاً ، وأنّ مذهب القاضي أنّ أفراد هذا املركب تصدق على معىن هو             على السبعة جم  

 سبعة وحينئذ فما احلكم إال على مدلول سبعة والعشرة املطلقـة علـى              )٣(مدلول
مذهب اجلمهور حقيقة ، فاملذهب الثالث راجع إىل أحد املذهبني لبقاء املفـردات              ١٥ 

ا يصدق عليه مـدلول     على ما كانت عليه قبل هذا التركيب ووقوع احلكم على م          
  . سبعة ليس إال 

    
  
  ٢٠ 

                                            
  ٣/١٨٧       ،      حتفــه ٣/٢٤٣   رفع       ،  ٢/٢٥٧بيـــــان   *

 . زيادة من ص و ع  (1)
 . ساقطة من ص  (2)
 .أفراد : يف ص  (3)
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[ هـذا اعتـراف     : قال السعد   وحني كان يف كالمه مشه باضمحالل املذهب الثالث         
األفراد وتأخر احلكـم    [يعىن ملا ذكر من عدم تغري داللة        .  املذهب الثالث    )١( ]ةقحبقي

 ـا   )٣(دأنّ العشرة املطلقة مرا   :  اجلمهور نار على علم      )٢(]وهذا تدقيق لكن مذهب   
 أعين سبعه وآلة االستثناء واملستثىن قرينه وبـه يكـون مـن بـاب                [بعض مدلوهلا 
ولو أرادوا العشرة املقيدة مل يكن ختصيصاً فكيف يعـرض الـشارح             )٤(]التخصيص   ٥ 

حىت جعـل بعـض الزاماتـه       [ السعد   )٦( ذلك وخيترع هلم مذهباً ويوافقه     )٥(]عن  [
للمذهب الثالث كون العشرة أي املطلقـة        )٧(]- أعين السعد    -للشارح يف نصرته    

  .فلينظر فإنه عجيب منهما . جمازاً عن السبعة كأنه ال قائل به 
  .ألن العشرة بعد إخراج الثالثة وقبلها مفهوم واحد : ومن هذا قول الشارح 

إنْ أردت حبسب الوضع فنعم وهو خارج عما حنـن فيـه ، وإنْ أردت               : قلنا ١٠ 
  . اجلمهور د عنحبسب إرادة املستعمل فممنوع

 فهو ما اخترعه الشارح وزعمه مـذهب        )٨(حقيقة الصحيح يف املذاهب   وأما  
 أعين احلكم على العشرة املقيدة بإال       )١٠( ]الثالث[  املذهب   )٩( ]إىل[ اجلمهور ورده   

 أراد ما زعمه العضد فمرحباً بالوفاق واحتدت املذاهب         )١١(ثالثة وإنْ صح أنّ القاضي    
لـه  األصوليني مع كثرا وتلوين عباراا على أنّ مراد القاضي ما ق          الثالثة لكن نقل ا    ١٥ 

فقد أحسن الشارح نظراً ، وانفرد      . ابن احلاجب وكذلك الكالم يف مذهب اجلمهور        
   .)١٢(واهللا أعلم. نقالً 

                                            
 حبقيه: يف ك و ص  (1)
 .زيادة من ص و ع  (2)
 . يراد : يف ص  (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)
 على : يف ك  (5)
 ووافقه : يف ص  (6)
 . زيادة من ص و ع  (7)
 .املذهب : يف ص  (8)
 .زيادة من ص و ع  (9)

 زيادة من ص وع  (10)
   ٣/١٢٦  التقريب واإلرشاد )١١(
 . ساقطة من ص  )١٢(
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  ]شرط االستثناء االتصال : مسألة  [ 

   *.لفظاً أو ما يف حكمه شرط االستثناء االتصال :  قوله -١٩٦
]٥  ]٢/١٣٧ 

ضحاً فمثل أنْ ال يعلم صدق وال كذب ال داللة           دليالً وا  )١(مل أر هلم يف هذا      
إذا ثبت لتلك اجلملة املقيدة اليت يصح السكوت عليها حكم عمل           : فيه ألنه يقال    

به ظاهراً حىت يظهر خالفه كسائر التخصيصات فيعمل علـى الطـالق والعتـاق              
ستثناء الكاشف عن إرادة خالف الظاهر ، وأما        وحنومها لثبوما ظاهراً حىت يأيت اال     

 ١٠ وال بعد يف تعني الكفارة      )٣( غري حمصورة لعقولنا   )٢(اليمني فأضعف إذ حكم الشرائع    
  .مع التراخي دون االتصال إذا تعلقت بذلك حكمه 

 وهذه مصادرة إذ دعوانا أن االتـصال        )٤(واستدل البيضاوي بإمجاع األدباء     
نه جيب لغة أي معلوم من اللغة فهو دعوى الضرورة يف حمل            جيب لغة فيصري املعىن أل    

  .زاع ـالن

 ١٥ من تأخر اإلسـناد يف      )٥(أرى أحسن دليل التفريع على الصحيح     : أقول  

االستثناء فكان يلزم من جواز االنفصال جوازه بني كل مسند ومسند إليه فيتـسع              
ـ     ا وال جيسر أحد على      )٦(اخلرق على الراقع   اً بـني إسـناد     دعاء ذلك وال جيد فرق

   .)٧(واهللا أعلم. وإسناد 

  
                                            

  ٣/١٩٤       ،      حتفــه ٣/٢٥٣      ،     رفع ٢/٢٦٦بيـــــان   *
 . يف هذا ساقطة من ص  )١(
 . الشرع : يف ص  )٢(
 . يف عقولنا : يف ص  )٣(

  ٢/٤١٠ اية السول  (4)
 .الصحة :  ص يف (5)
 . على الراقع ساقطة من ع  (6)
 . ساقطة من ص  (7)
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 فليكفر عن ميينه معينـاً ألن االسـتثناء                     مل يقل   لنا لو صح    :قوله -١٩٧

  ]٢/١٣٧      [               *.أسهل 
شرط االستثناء أن يراد املستثىن حني إيراد املستثىن منه ، والذي حلف من             : يقال  

 ٥ ويرد عليه غـري     )٢(يد فبطل االحتجاج مبا ذكر     يلزم أنْ ير   )١(شيء مل يرد ذلك وال    
  . ذلك إال أنّ وضوح ما ذكر يغين عن غريه 

                                            
  ٣/١٩٤       ،      حتفــه ٣/٢٥٤      ،     رفع ٢/٢٦٦بيـــــان   *

 أو ال : يف ع  )١(
 . مبا ذكر ساقطة من ص  )٢(
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  ]األآثـراستثناء : مسألة [ 

 إنّ عبادي ليس لك عليهم سـلطان إال مـن           :لنا  :  قوله   -١٩٨
  ] ٢/١٣٨    [   *.والغاوون أكثر  )١( اتبعك من الغاوين 

 ٥ املعىن  )٣(ناظراً إىل ما سيقع ويتحقق وإمنا      للغاوين ليس    )٢(االستثناء: يقال    

 سلطان حجه لكن من سلطك على نفسه        )٤(ليس لك سلطان قهر كما أنه ليس لك       
باتباعه لك بسوء اختياره فهذا املعىن ال خيتلف باختالف وقوع الغواية أو اهلـدى              
على اجلميع أو بعض وبعض وهلذه اآلية نظائر وقد ذكرنا فيما كتبنا على الكشاف              

 )٥( ليبلوكم أيكم أحـسن عمـالً      من األحباث املتفرقة عند قوله تعاىل       
 ١٠   .)٧(وهو من القبيل الذي ذكرنافحسب  التفضيل حبسب املؤمنني )٦(وتفسريهم

  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
 ٢٠  ]٢/١٣٨      [* .)١())كلكم جائع إال من أطعمته : ((  قوله -١٩٩

                                            
  . ٤٢: سورة احلجر آية  )١(

  ٣/١٩٩        ،      حتفــه٣/٢٦٢      ،     رفع ٢/٢٧٢بيـــــان   *
 أن االستثناء : يف ع  )٢(
 . ساقطة من ع  )٣(
 . ساقطة من ص . سلطان قهر كما أنه ليس لك : مجلة  )٤(
   .٢:   وسورة امللك آية ٧: سورة هود آية  )٥(
 . وتفسري : يف ص  )٦(
 . ساقطة من ع . الذي ذكرنا  )٧(
 ) .٢٥٧٧( حترمي الظلم جزء من حديث أخرجه اإلمام مسلم ، كتاب الرب والصلة ، باب )١(
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لـسعد أنّ   هذا حديث قدسي مشهور والعجب من غفلة الشارح بل زعم ا            
  )٢(.مجهور الشارحني كذلك 

مث الظاهر أنّ االستثناء من األحوال واملعىن كلكم ذو جوع أي كل واحـد              
منكم واقع عليه ذلك يف مجيع األحوال إال يف حال شبع من أشبعته هذا إن تكلفت                

ال عاصم اليوم من أمـر        الزخمشري يف    )٣(جبعل االستثناء متصالً كما فعل     ٥ 

 وإن محل على االنقطاع فواضح أي لكن مـن هـداه اهللا             )٤(اهللا إال من رحم   
وحنوه فهو املهتدي ، وكذلك يف اآلية فهو املعصوم املرحوم كما ذكره الرضـي ،               

تصال مبا ذكرنـا ، وإن      وأيضاً إذا محلت اسم الفاعل على معىن احلدوث أمكن اال         
 العبد عن ذلك    )٥( ]خيلو [ محلته على اإلطالق أي شأنه ذلك تعني االنقطاع إذ ال         

 ١٠   .)٦(  والعصر إن اإلنسان لفي خسرومثله . الوصف أشبع ما يكون 
  
  
  
فإن فقهاء األمصار على أنه لو قال على عشرة إال تسعه           : قوله   -٢٠٠

 ١٥   *.)١(ملا اتفقوا عليه عادة مل يلزمه إال درهم ولوال ظهوره 

                                                                                                                         
  ٣/١٩٩       ،      حتفــه ٣/٢٦٢      ،     رفع ٢/٢٧٢بيـــــان   *

  . كلكم جائع إال من أطعمته وأطعم األكثر صح قطعاً : ولنا أيضاً لو قال :  قال العضد  (2)
  . ومل يتنبه العضد بأن هذا حديث قدسي 

 عن رب العزة فيقوم حجة ومل يتنبه الشارح بل مجهور الشارحني لذلك حـىت    حكاية -  -من كالم النيب    : وتعقبه السعد فقال    
  ] . ٢/١٣٩. [ زعم بعضهم أن هذا دعوى الضرورة يف حمل النـزاع 

" يف األنعام الزكـاه     " ومن عجائب أكثر الشارحني ختيلهم أن قول املصنف يف ختصيص العموم باملفهوم ومثل              : قال ابن السبكي    
ليس إشارة إىل حديث ، " كلكم جائع "  ما مل يقله ، مع ختيلهم أن قوله هنا -  -يث ، ونسبوا ذلك إىل النيب إشارة منه إىل حد

  . ومل يتصوروا أنه حديث ، وهو من أشهر األحاديث 
 وهذا  ٢/٢٦٣  احلاجب رفع. إمنا سقته إسناداً ومتناً لشرفه وحسنه ، وذهول بعض الشارحني عنه            : مث ساق احلديث بتمامه وقال      

  . عالم معرفة هذا احلديث هو سبب تعجب املقبلي كيف يغيب عن هؤالء األ
 . زعم : يف ص  (3)
   . ٤٣: سورة هود آية  (4)
 خيلف : يف ك  (5)
  ٢ ، ١:  سورة العصر آية (6)

 . هذه املسألة ساقطة من ع  )١(
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]٢/١٣٨[  

 على أمر   )٢(وطان واألوطار مراده أنّ العادة حتيل اجتماع الكثرة مع تباين األ          
كما مضى له يف إثبات اإلمجـاع ، ومل يـرد االحتجـاج              )٤(] عليه  [  )٣(ال دليل 

 )٨( كما يؤخذ من الشرح    )٧)(٦( ]وصرح به السعد  [  )٥(باإلمجاع كما أومهه العضد   
 ٥  .، إمنا يرد هل أراد اجتماع الكل كما يؤخذ من الشرح أو األكثر 

  
  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  

 ١٥  ]ثناء بعد جمل اإلست: مسألة [  

بالواو ، قالت الشافعية للجميع ،      االستثناء بعد مجل    :  قوله -٢٠١
واحلنفية لألخريه ، والقاضـي والغـزايل بـالوقف ، والـشريف            
باالشتراك ، أبو احلسني إن تبني اإلضراب عن األوىل فلألخـريه ،            
                                                                                                                         

  ٣/١٩٩       ،      حتفــه ٣/٢٦٢      ،     رفع ٢/٢٧٢بيـــــان   *
 . واألوطان : يف ص  )٢(
 الدليل : يف ص  )٣(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٤(
على عشرة إال تسعه مل يلزم إال واحد ولـوال أن اسـتثناء             : ولنا أيضاً أن فقهاء األمصار اتفقوا على أنه لو قال           : قال العضد    )٥(

لصار قوم ولو قليالً إىل أنه يلزمه العشرة لكون االسـتثناء           األكثر ظاهر يف وضع اللغة يف بقاء األقل ال متنع االتفاق عليه عادة و             
 . لغواً ألنه غري صحيح كما يف املستغرق 

  زيادة من ص  )٦(
وأعلم أن االستدالل باآلية واحلديث ال يتم على من يفرق بني العدد الصريح وغريه فاحتج علـيهم باالمجـاع ،                    :قال السعد  )٧(

 هنا – أي العضد– من غري خمالف،ال إمجاع األكثر على ما صرح به يف املنتهى وقرره العالمة ومساق كالم الشارح أنه إمجاع الكل
 . ساقطة من ص . كما يؤخذ من الشرح  )٨(
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مثل أن خيتلفا نوعاً أو امساً وليس الثاين ضمريه ، أو حكمـاً غـري               
واملختار إن ظهـر االنقطـاع      . كني يف غرض وإال فللجميع      مشتر

   ]  ٢/١٣٩[   *.فلألخريه ، واالتصال فللجميع ، وإال الوقف 

فقد اتفقوا أنه مع وجود الدليل يصح الرجوع إىل كل واحد على اجلمـع                
أعين األوىل منفردة أو مع الوسطى أو مع األخرى وحنو ذلـك            .  التفريق   )١(وعلى ٥ 
  . سائرها

إن ذلك حقيقة على ما هو أصل اإلطالق فذلك معىن املطلـق            :  قلنا   فإنْ  
 مبهماً واقعاً على الدليل املعـني       )٢(إال أنه ال ميكن استعماله مع عدم الدليل فيصري        

ألحد احملتمالت ، وهذا املعىن مل نر من ذهب إليه وهو جري على األصل فيتعني فال                
فعليه الدليل ، ويف بعض النقول ما يوهم        دعى االنتقال عنه    اومن  ،  حيتاج إىل دليل     ١٠ 

 ألنه القدر املشترك ، ويف كثري منها كهذا املختـصر           )٣(أنه قول الشريف املوسوي   
هذا واملذاهب احملققة بعد ذلك عوده إىل       . وشرحه وشرح شرحه أنه مشترك عنده       

 إىل اجلميع ألن سائر املذاهب اليت ذكر فيها ظهـور االنقطـاع             هوعود،  األخرية  
لعارض وحنو ذلك ليست حمققه ألن االنقطاع وحنوه نوع من الدليل ، وقد قلنا ال               ا

خالف مع الدليل وإن وقع الشك واخلالف يف كونه دليالً مثالً فهو حبـث آخـر                 ١٥ 
  .مستقل 
مث أهل ذينك املذهبني هل أرادوا الظهور فيما ذهبوا إليه حبسب االستعمال              

  .ازاً فيما عداه ؟ العريب فيكون حقيقة فيما ذهبوا إليه جم

                                            
  ٣/٢٠٣       ،      حتفــه ٣/٢٦٦      ،     رفع ٢/٢٧٨بيـــــان   *

 . ساقطة من ص و ع  )١(
 .فيبقى : يف ص  )٢(
ن موسى القرشي العلوي احلسيين املوسوي الشريف املرتضى من ولد موسى الكاظم ولـد سـنة                أبو طالب علي بن حسني ب      )٣(

قـال ابـن حـزم    . كان من األذكياء املتبحرين يف الكالم واالعتزال واألدب والشعر لكنه إمامي جلد            : قال الذهيب . هـ  ٣٥٥
    " الـشايف يف األمامـه      " ر من قال ذلك وله كتاب       األمامية كلهم على أن القرآن مبدل وفيه زيادة ونقص سوى املرتضى فإنه كف            

  . هـ ٤٣٦تويف سنة . وديوان شعر كبري " التنـزيه " يف األصول وكتاب " الذخرية " و 

  .١٧/٥٨٨ ، السري ٣/٣١٣ ، وفيات األعيان ١٣/١٤٦معجم األدباء :
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أم أرادوا الترجيح بنوع مناسبة كالقرب يف مذهب احلنفية والفـرار مـن               
  .التحكم يف مذهب الشافعية ؟ 

 التقديرين إشكال أما اآلخر فألنه إثبات اللغة بالترجيح وال          )١(]كال[وعلى    
ارد تثبت إال بالنقل ، وأما األول فألنه إمنا يتقرر ذلك بالنقـل مـن املعتـرب ملـو                 

ماء ل ع )٣( كما ترى من   )٢(]فيه[االستعمال وقد ظهر احتياط املعتربين فيما ال قرينة          ٥ 
 واألصول فاستحال الظهور ، وسببه أنّ أكثر موارد االسـتعمال فيهـا             )٤(العربية
 املعينة للمراد والذي ال قرينة فيه قليل بالنسبة ، والذي فيه قرينة خمتلف              )٥(القرائن

والذي ال قرينة فيه أصـم      . ادات املستعملني وأغراضهم    جداً ألنه على حسب إر    
 إىل فهم الناظرين إىل     )٦(أبكم فمن أين نأخذ كلية وليس يف الدين أمر غالب يسبق          

 ١٠  .  حقيقة وما عداه جمازاً )٧(العرف األول حىت جيعل

 فإنْ أرادوا ما أردنا من عدم الظهور فظـاهر إال           :وأما مذهب الوقف      
  . ه وقفاً إذ صاحب املطلق ليس بواقف وإال لكان جممالً ال مطلقاًأنه ال معىن لتسميت

  وإن أرادوا ال ندري أهناك ظاهر أم ال ؟  
  مث على فرض ظاهر ال ندري أيها هو ؟ 

فهذا بعيد جداً ألنه إنْ كان ذلك لتعارض األدلة فقد عرفت ما ذكرناه على               ١٥ 
   .وجهي االستدالل ومها االستعمال واملناسبة 

ن لتجويز ظاهر أضاعه قومه لكنه ثابت يف علم اهللا جرى ذلك فيما             وإنْ كا 
ال حيصى من األبواب اليت ال تكليف علينا مبعرفتها فليتأمل فقد أوجزنـا ونرجـوا        

  .وضوحه ملرتاده على احلقيقة 

 ٢٠  .هذا تصرف علماء فنون العربية على الترجيح فكيف متنعه : فإنْ قلت 

                                            
 كالم : يف ك  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
 .ساقطة من ص  )٣(
 .ساقطة من ص  )٤(
 .ساقطة من ص  )٥(
 .سيق : يف ع  )٦(
 . جيعله : يف ص و ع  )٧(
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   .)٣( )٢(يلحق ا ما سواها يف صورة و)١( إمنا منعناه:قلت 

 أنّ كل ترجيح سواء كان من قبيـل اللفـظ أو مـن قبيـل                :وحاصله        
املعىن إنْ أفاد ظهوراً يوجب محل الكتاب والـسنة والعـرف األول عليـه دون               

 وإنْ مل يبلغ إىل ذلك امتنع العمل على ما لـيس            )٤(]عليه [املرجوح وجب العمل  
 ٥ من مقدمات دليل    )٥(مقدماا فإن ما حنن فيه مقدمة     براجح ، وذلك كسائر األدلة و     

احلكم والذي منعناه ال يفيد ما أرادوه كما مضى يف مذهيب الشافعية واحلنفية أعين              
 يقوم  )٧(]أو ما [ باالعتبار وال تثبت إال بالنقل       )٦(القرب والتحكم إذ هو إثبات للغة     

  .مقامه من إحلاق الفرد باألعم األغلب كما مضى لنا 
 هاهنا إشكال هو أنّ املستثىن معمول ملا قبل إال عند اجلمهـور فتتـوارد               مث  

. العوامل على معمول واحد واجلمهور على منعه يف النحو وجتويزه هنا كما تـرى                ١٠ 
ما مضى فكيـف       وقد نبهناك على حنو هذا من صنيعهم يف        )٨(وقد ذكره الزركشي  

   .)٩(خيالف الرجل نفسه باعتبار فنني
 )٢( أنّ منعهم توارد العوامل النحوية كالفرع على منع        )١(لرضيوأيضاً ذكر ا    

 والقائل بالتوارد يف النحو شـذوذ ويف املـؤثرات          )٣(]ية  احلقيق[ توارد املؤثرات   
احلقيقية مجهور على أنّ الفرق بني الفنني واضح ألن عوامل النحو أمارات خيتـار               ١٥ 

ي نفسه فهي كعالمات وأدلة      املتكلم الرفع والنصب مثالً كما ذكره الرض       )٤(عندها

                                            
 .معناه : يف ص  )١(
 . ساواها : يف ص  )٢(

   ٣/٣٠٧ولزيادة التفصيل يف هذه املسألة ينظر البحر احمليط   (3)

 . زيادة من ع  (4)
 . ساقطة من ص  (5)
 . اللغة : يف ص  (6)
 أما : يف ك  (7)
 ٣/٣٢١ ، البحر احمليط ٢٥٩: ذهب ص سالسل ال (8)
 . أي األصول والنحو  (9)

 ٢/١٥١شرح كافيه ابن احلاجب  )١(
  موانع :  يف ص  (2)
 .احلقيق : يف ك  (3)
 .معها : يف ص  (4)
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جتتمع مع التماثل ويرجح بينها مع التخالف كسائر األدلـة خبـالف املـؤثرات               
  . احلقيقية

مث احلق يف اجتماع املؤثرات احلقيقية أنه كما يعقل صدور األثر الواحد عن             
مؤثر واحد يعقل صدوره عن مؤثرين كاملني كل منهما مع االجتماع كهـو مـع               

 ٥  .نفراد اال

غري الزم ألنه   [ غري موجود    )٥(معدوما   يلزم أنْ يكون موجوداً      :م  وقوهل  
  . غري موجود من جهة من مل يوجد ، أوجد)٦(] أو موجود من جهة من،موجود ما

اجتماع األمثال كبياضني وسوادين منعه األشـاعرة دون املعتزلـة          : ومثله    
  .واملسألتان متقاربتان 

 ١٠  .اً غري مستغن  لئال يصري احملل مستغني:قالوا   

 النحوية فتأمله فإنك قل ما جتده       )٧(وجواا مثل األوىل وكذلك اجلواب يف العوامل      
  .واهللا واملوفق .  جمزوماً هكذا )٨(ملفوفاً

  
  
  ١٥ 

  ]االستثناء من النفي إثبات : مسألة [ 

   *.وبالعكس خالفاً أليب حنيفة نفي ثبات اإل االستثناء من -٢٠٢
]٢/١٤٢[  

 ٢٠ احملكوم عليه   )١(القوم إال زيداً نفس ايء فقط ، ومدلول القوم        مدلول جاءين     
 زيد عن احلكم    )٢(بايء ، ومدلول إال حاصل مدلول أستثىن وأخرج ، فإذا أخرج          

  .بقي على ما كان عليه 

                                            
 . ساقطة من ص و ع  (5)
 . زيادة من ص و ع  (6)
 .العامل : يف ع  (7)
 .ده فتأمله جت: ويف ع . يف ص فتأمله فإنك ما جتده  (8)

  ٣/٢١٤       ،      حتفــه ٣/٢٨٩      ،     رفع ٢/٢٩١بيـــــان   *
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 ال يكاد يساعد الفهم والعرف على هذا التحقيق مع ظهور صحته            :فإن قلت   
  .؟ فمن أين جاء ذلك 

 )٣(هة اليت نبهناك عليها يف حبث تعاطف اجلمل وهـو كثـرة            من اجل  : قلت  
 يف االستثناء إمنا هي إخراج املـستثىن        )٤(الواقعات فإن األغراض العارضة لكل أحد     

عن حكم املستثىن منه إىل احلكم املقابل له وقل ما يعرض ألحد غرض يف اإلخراج                ٥ 
ته وحنو ذلك ، فلمـا      فقط مع بقاء املستثىن على ما هو عليه حنو اخلوف منه وصيان           

كثرت الواقعات صار يسبق إىل الذهن احلكم باملقابل لكنه مل يوجد دليل يدل على              
نعم يظـن أن احلكـم يف       . احلكم املدعى بل اللفظ الدال كما هو يف أصل الوضع           

 عروض التأخري بال حكم كما مر لكنه        )٥(]لندور[نفس األمر وعند املتكلم كذلك      
 ١٠ لو ابتدأ خرباً يء زيد املستثىن أو بعدم جميئه          )٦(م ، أال تراه   ال حجة لنا على املتكل    

  )٧(.ل من جهة احلنفية امل يعد مكرراً وال مناقضاً فتأمل هذا أبلغ ما يق

 وأنـه   )١())إن من العلم جهالً      ((  أنّ هذا داخل حتت قوله       :      واحلق  
فإنه لو قال قائـل      مرذول وحذلقة كاسدة ودفع للضرورة يف اجلملة         )٢(]تدقيق[

كل أحد ميوت إال زيداً ، أو كل أحد خلقه اهللا إال زيداً أو حنو ذلك ملا خالف يف                   
                                                                                                                         

 . ساقطة من ع . إال زيداً نفس ايء فقط ، ومدلول القوم : مجلة  )١(
 خرج : يف ص  )٢(
 .لكثرة : يف ص  )٣(
 . ساقطة من ص . لكل أحد  )٤(
 الندور : يف ك  )٥(
 . أتراه : يف ع  )٦(

أن االستثناء ال يفيد نفياً وال إثباتاً ، أي أنه ال يفيد نفي احلكم عن املستثىن وال : حنيفة رمحه اهللا وأكثر أصحابه  ومذهب أيب  (7)
   . ١٥٥:  واالستثناء عند األصوليني ص ٤٥٤:  ، وأنظر االستغناء يف االستثناء ص ٢/٣٦إثباته له ، أصول السرخسي 

وابن أيب حـامت يف     ) ٥٠١٢(ديث بريده يف كتاب األدب ، باب ما جاء يف الشعر            هو جزء من حديث أخرجه أبو داود من ح         )١(
 قال  ٢٤/٨٢ ، وابن عساكر يف تاريخ دمشق        ١/٢٨٠والدواليب يف الكىن    ) ١٥١( ، وابن أيب الدنيا يف الصمت        ٢/٢٨٨العلل  

 ، وضعفه   ١/١١٨ إحياء علوم الدين     أخرجه أبو داود من حديث بريده ويف إسناده من جيهل ، ختريج أحاديث            : احلافظ العراقي   
 " ٢/٣٩٩ويف إسناده عبد اهللا بن ثابت أبو جعفر النحوي قال الذهيب يف امليزان              : قلت  ) . ١٠٦٦(األلباين يف ضعيف أيب داود      
 ٣/٢٤٣، وأخرجه الدار قطين يف العلل       " جمهول   " ٢٩٧وقال احلافظ ابن حجر يف التقريب ص        " . ال يعرف تفرد عنه أبو متيله       

 وابن عساكر يف تـاريخ دمـشق   ١/٢١٠والديلمي يف الفردوس ) ٩٦١(، واهلروي يف ذم الكالم والقضاعي يف مسند الشهاب   
لـيس   " ٤/٣٨٠ويف إسناده حيىي بن السكن قال الذهيب يف امليـزان           . من حديث علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه           . ٢٤/٨٢

 " . بالقوى وضعفه صاحل جزره 
 . ق دقي: يف ك  )٢(
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إمنا الكالم يف معرفة كيفية هذه الداللة ونظائرهـا وهـي ال            . تكذيبه إال مكابر    

ومن مل حيكم مبـا أنـزل اهللا فأولئـك هـم             حتصى فإنّ قوله تعاىل     
ايل عن احلكم وال أعم من ذلك بل من حكـم           ليس املراد اخل   )٣(  الكافرون

ال ،  خسرت  : املراد   )٤(  فما رحبت جتارم   وكذلك  . بغري ما أنزل اهللا     
وكذلك .  وال أعم من ذلك بل اخلسارة        )٥(]األموال[نفي الربح وسالمة رؤوس      ٥ 

ليس املراد نفي األفضل بل إثبات األفـضلية        . ال أفضل من زيد ، ال أغري من اهللا          
  . غريية واأل

 ال لفظ موضوع علـى هـذا        )٦(]فإنه[ فما اسم هذه الداللة      :فإن قلت   
أو مبالزمـة   ،  أو بضم عالقة وقرينة فيكون جمازاً       ،  املعىن بال زيادة فيكون حقيقة      

 ١٠  .بينه فيكون كناية ؟ 

  
  

بل هي من الكناية إال أن عبارات أهل البيان فيها التمثيل باملالزمة            : قلت  
 ا الفقهاء أعم من ذلك فتكون يف املالزمة غـري الواضـحة ولـذ             البينة وعبارات 

 ١٥ أـا   - تقنعي واحلقي بأهلك   -)١( ]يف[ اشترطوا أن يقصد تلك املالزمة كقوهلم       
 الكنايات  )٢(ختلفوا يف صور  اكنايات عن الطالق ألن ذلك من لوازم املطلقة ولذا          

 وكثرته وندرتـه ،   وإىل قربه وبعده ا اختالفهم إىل صحة اللزوم وعدمه     )٣(ومرجع
فالكناية يف اصطالحهم أعم منها يف اصطالح أهل البيان لكن لضعف هذا اللزوم             

  .إمنا يقبل غالباً مبعونة املقام كمقام الغضب واملدح وحنو ذلك 

                                            
  ٤٤: سورة املائدة آية  )٣(
  ١٦: سورة البقرة آية  )٤(
 املال : يف ك  )٥(
 . فإن : يف ك  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )١(
 . صورة : يف ع  )٢(
 .ويرجع : يف ص  )٣(
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 أعم وأرفع مما ذكرنا فهو الذي صريها        )٤( ]فمقامها[ وأما مسألة االستثناء      
راض الداعية إليه فالكتاب والسنة وكـالم       كاحلقيقة لكثرة االستعمال لكثرة األغ    

األولني واآلخرين مشحون باالستثناءات املفهوم منها قطعاً احلكم املقابل ملا استثىن           
عنه فصار كاحلقيقة حيكم به يف الظاهر ، فإنْ أراد املتكلم جمرد اإلخراج كان أمراً               

ذب واملناقـضة   ال يفهم إال من قبله أو بقرائن خاصة تعذره عن احلكم عليه بالك             ٥ 
  .واهللا وأعلم . حبسب ما يف نفس األمر ، وأما حبسب احلكم الظاهر فال 

  
  
  
  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  

                                            
 . زيادة من ص و ع  )٤(
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           * .)١(ال إله إال اهللا توحيداً لو مل يكن مل يكن : قوله - ٢٠٣
]٢/١٤٢[  

يقال املراد بالتوحيد احلكم بوحدانية اهللا تعاىل وذلك حيصل بنفي ما سـواه               
لت عن الشجرة أغصاا وفروعها وتركتـها منفـردة ذات          من اآلهلة كما إذا أز    

غصن فذ هو أوسط األغصان وقلب الشجرة قيل وحد الشجرة وحنو ذلك ، وال               ٥ 
 وأثبتها وأزال عنها فروعها وحنو ذلك ، وهلذه النكتة          )٢(يفهم من وحدها أوجدها   

النحـل   سائر امللل و   )٤( يعين ألن  )٣(فرض الشارح احملقق مثال املسألة يف الدهري      
 فال يتم اإللزام إال يف      )٦( إىل إزالة الشريك   )٥(تثبت الباري تعاىل فال حاجة م إال      

واالعتراض عليه أنّ هذا الدهري أخو العنقاء مل جيئ له ذكر من جهـة              ؛  الدهري  
األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه يف كتاب وال سنة ولعلـه مـن الوسـواس                ١٠ 

 وال  )٧( ال يشار إىل فرقة موجودة يف اخلارج بل        وفرضيات املدققني يف الكالم ولذا    

لـيس   )٩(  وما يهلكنا إال الـدهر      فرد معني يعتقد هذا االعتقاد       )٨(إىل

   )١٠(  ولئن سـألتهم مـن خلقهـم ليقـولن اهللا          إنكاراً هللا تعاىل    
  

                                            
 هذه املسألة قدمت على ما بعدها لتقدمها يف املختصر  )١(

  ٣/٢١٤       ،      حتفــه ٣/٢٨٩    رفع       ، ٢/٢٩٢بيـــــان   *
  ساقطة من ص  )٢(
 دهري منكر لوجود الصانع وهي ال تفيد إال نفي الغري ملا ناىف معتقـده ، ومل                 – أي ال إله إال اهللا       –فلو تكلم ا    : قال العضد    )٣(

 . يعلم ا إسالمه وهو املراد 
 أن : يف ع  )٤(
 . ساقطة من ع  )٥(
 .  حاجة إىل اثبات الشريك فال: يف ص  )٦(
 . ساقطة من ع  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
  . ٢٤: سورة اجلاثية آية  )٩(
 ٨٧سورة الزخرف آية  )١٠(
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 كسائر فعل املشركني بـل      )٢(إىل غريه تعاىل   )١(إىل خاص إمنا هو نسبة ألثر خاص      
 ليس هلم قيد وهـم املـسمون بالزنادقـة          )٣( ]الذين[ أهل اخلالعة   يصدر عن   

وكالمهم ال يصدر عن اعتقاد إمنا يتلونون حسب ما يعن هلم إذ ذلـك حقيقـة                
 ال تقبل توبتهم ألنه ال ظاهر لقوهلم وحسنه وقبيحه سيان           )٤(الزندقة ولذا قيل إا   

مبساواة هؤالء إذ   وصدقه وكذبه ، وحسب من نفى احلسن والقبح يف نفس األمر             ٥ 
 )٥(له ما ندري أصدقت أم كذبت ألما سيان عندك فـال مـرجح إليثـار           يقال

  . أحدمها ؟ 

  . موافقة الشارع وعدمها : فإنْ قال 

إنْ كانت موافقة الشارع أوىل من خمالفته فهو احلسن والقـبح ، وإنْ             : قلنا  
 ١٠ البتة حتقق   )٦(]حقيقة[ر  نعم وعلى فرض أنْ يكون ملن نفى املؤث       ،  استويا عاد احملذور    

واإلمجاع إمنا هو على    . يلتزم أن حيتاج إىل إثبات  املؤثر احلق تعاىل مث نفي الشركاء             
والشريعة إمنا هي خطاب للمحقق ال للمفروض الـذي ال          ،  ما جاءت به الشريعة     

 مجاعة أن هذه الكلمة العظيمة صارت حقيقـة         )٧(ولنا أن نقول كما قال    . وجود له   
تفيد ما جيب على كل أحد من اإلقرار بثبوت املؤثر ونفي الشركاء وإن كان              بالغلبة  

ال ضرورة إىل تلك الدعوى ألا مبنية على فرض احلاجة إىل اإلثبات ، واحلاجة إىل                ١٥ 

وما كـان ربـك         وال دليل ملدعيه     )٨( ]اإلنكار[ اإلثبات مبنية على حتقق     
لو كان فيهمـا     ني أن قوله تعاىل     ونظري هذه املسألة زعم املتكلم     )٩( نسياً  

                                            
 . ساقطة من ص . إىل خاص  )١(
 . إمنا هو نسبه األثر إىل غريه تعاىل : يف ع  )٢(
 . الذي : يف ك  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . الثبات : يف ص  )٥(
 : دة من ص زيا )٦(
 . قاله : يف ص  )٧(
 . االنكا : يف ك  )٨(
  . ٦٤: سورة مرمي آية  )٩(
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 وقد أوردوا على أنفـسهم      )٢( إشارة إىل دليل التمانع    )١(  آهلة إال اهللا لفسدتا   
  . حكيماً أيضاً مل يلزم الفساد ومل خيلصوا مبا حتته طائل )٤( كان الثاين)٣(فيه أنه إذا

أنّ دعوى إله حكيم غري اهللا تعاىل مل تقـع إمنـا هـو مـن                : واجلواب  
ضاتكم والقرآن إمنا جاء لرد دعوى هي واقعة فهي حجة قاطعة ال كما زعم              مفرو

 ٥ أا إقناعية ورضوا لكتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطـل           )٥( هي املتكلمون املتخبطون 
  . به ألنفسهم )٦(من بني يديه وال من خلفه مبا مل يرضوا

                                            
  .٢٢:  سورة األنبياء آية )١(
أنه لو كان للعامل صـانعان ،       : دليل التمانع املشهور عند املتكلمني      : دليل التمانع هو ما شرحه شيخ اإلسالم ابن تيميه  بقوله             )٢(

وأراد اآلخر خالفه ، مثل أن يريد أحدمها إطالع الشمس من مشرقها ، ويريد اآلخر إطالعهـا مـن                   لكان أحدمها إذا أراد أمراً      
مغرا أو من جهة أخرى،امتنع أن حيصل مرادمها،ألن ذلك مجع بني الضدين، فيلزم إما أن ال حيصل مراد واحد منهما ، فال يكون                       

 . ٣/٣٠٤منهاج السنة . ون الذي حصل مراده هو الرب دون اآلخر واحد منهما رباً،وإما أن حيصل مراد أحدمها دون اآلخر فيك
 .لو : يف ص  )٣(
 . النايف : يف ص  )٤(
 . ساقطة من ص و ع  )٥(
 . مبا رضوا : يف ص  )٦(
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]التخصيص بالشرط : مسألة [ 
الشرط ما ال يوجد املشروط     : يل  الغزا: التخصيص بالشرط   : قوله -٢٠٤

وعلى طـرده جـزء      ، وأورد أنه دور      )١(دونه وال يلزم أن يوجد عنده       
  ] ٢/١٤٥[                      *.السبب 

 ٥  . يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم )٢(يعين ألنه  

 خيلفـه   )٥( قد يوجد املسبب دونه بأنْ     )٤( أنه : العـضد    )٣(] واعترضه [
  .خر سبب آ

  .بأن املراد جزء السبب املتحد :  السعد )٦( ]ورده[ 
كال االعتراضني ساقط ألن احلدود ال ينظر فيها إىل اجلزئيات ، أال            : أقول  

ال بد للفعل من فاعل مل ترد إال أنّ ماهية الفعل مفتقـرة إىل              : ترى أنك إذا قلت      ١٠ 
ب اجلزئي وهم مـن     ماهية   الفاعل ، وهذا شأن احلدود كلها ، فالنظر إىل السب            

  . الشارح وشارحه 
نعم قد أذكرين ما ذكره الشارحان حبثاً مل يزل يف نفسي وقد ذكرته يف حمل                 

آخر وهو جدير بالتأكيد وذلك أنّ كالم املتكلمني واملنطقـيني مـن الفالسـفة              
 ١٥ جلواز أن   )٩( على أنه ال يلزم من عدم السبب عدم املسبب         )٨(قب مط )٧(واإلسالميني
  . آخر وهذا ما أراده العضد هنا خيلفه سبب

                                            
  ٢/١٨٠املستصفي  )١(

  ٣/٢١٨       ،      حتفــه ٣/٢٩٣      ،     رفع ٢/٢٩٦بيـــــان   *
 . ال : يف ع  )٢(
 .عتراضه وا: يف ك  )٣(
 .بأنه :  يف ص و ع )٤(
 . وبأن : يف ص  )٥(
 . ورد : يف ك  )٦(
 . واإلسالم : يف ع  )٧(
 . فطبق : يف ص  )٨(
أي لـذات   " لذاتـه   " نـا   ل، فقو " وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته           : وهذا يؤخذ من تعريف السبب       )٩(

ف السبب سبب آخر فإنه ال يلزم من        ط أو وجود مانع ، وكذلك خيرج به ما لو خال          السبب وخيرج به لو قارن السبب فقدان شر       
وذلك كالرده فإنه ال يلزم من عدمها عدم املسبب وهو القتل جلواز            . عدمه العدم لكن ال لذات السبب بل األمر خارج عن ذاته            

  . ثبوته جبنايه القتل العمد 
 ١/١٧٠السبب عند األصوليني : انظر   . زم العدم إذا أخلف السبب سبب آخر ال يل" قال القرايف 
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 أنّ تأثري السبب يف املسبب من توابـع الوجـود           :واالعتراض عليهم     
اخلارجي وهو منحصر يف اجلزئيات فإذا عدم السبب اجلزئي عدم مسببه ، والذي             

  .وجد عن سبب آخر ليس مبسببه بل مسبب السبب اآلخر 
 أا سـتلد ملكـاً قالـت        مثالً معاوية بن أيب سفيان حني قال الكاهن ألمه          

لزوجها الذي رماها ألجهدن أن يكون من غريك فكان من أيب سفيان بن حـرب                ٥ 
   .)١(تزوجت به ، فمعاوية مسبب عن أيب سفيان وال نسبة له إىل زوج أمه األول

 أنّ العضد نظر يف احلدود إىل اجلزئيات وبىن علـى القاعـدة             :فاحلاصل  
 نظر إىل اجلزئيات وزاد بأن اعترب فيها أعـين          املنهارة فغلطه من جهتني ، والسعد     

  .احلدود سبباً معيناً وهو فرع على غلط العضد األول 

فإنْ نظر إىل ما نظرنا فهـو صـواب         املراد السبب املتحد     :أما قوله    ١٠ 

لكن يف غري هذا احملل ، وإنْ كانت رمية من غري رام رد االعتراض على العضد                
  ر للقاعدة الفلسفية املذكورة مـن ذلـك يف حبـث           فهو الظاهر ألنه يف كتبه مقر     

 وقد ذكر اعتراض ابن احلاجب وقرر هذه القاعدة ومنها يف           )٤( يف املطول  )٣() لو( 

  .وغري ذلك )٦( )٥(  لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا حبث 

  ١٥ 

                                            
وملخص القصة أن هنداً بنت عتبة كانت قبل أيب سفيان عند الفاكه بن املغرية وكان له جملس يأتيه فيه ندماؤه بغري استئذان ،                        )١(

دخل الس فرآها نائمة ، فدخلته هند وليس فيه أحد فنامت ، فجاء رجل فدخل الس فرآها نائمة فخرج فلقيه الفاكه خارجاً و                 
فقذفها بالرجل ، وانتشر اخلرب واتفقوا على أن يأتوا كاهناً يف بعض النواحي ، فذهبوا إليه فلما قربوا تغري لون هند فالمها أبوهـا                        

:  ، قال عتبة     واهللا يا أبه إين لربيئة ولكنا نأيت بشراً يصيب وخيطيء ، وأخشى أن خيطئ فيكون عاراً علينا إىل آخر الدهر                   : فقالت  
قومي حصاناً غري زانيه ولتلدن     : وقال هلند   . فلما أتوا الكاهن سألوه فأخربهم عنها       . فإين سأختربه فخبأ له حبة بر يف إحليل مهر          

واهللا ألحرصن أن يكون من غريك ، فتزوجها أبو سفيان          : زعت يدها وقالت    ـفوثب الفاكه فأخذ بيدها فن    . ملكاً يقال له معاوية     
  . ١٨٩انظر القصة يف التبيني يف أنساب القرشيني .  له معاوية وولدت

 . أو : يف ص  )٣(
 .١٦٧، ١٦٦: املطول ص  )٤(
 . ٢٢: سورة األنبياء آية  )٥(
 . ساقط من ص . وقرر هذه القاعدة إىل اية اآلية : من قوله  )٦(
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  ]المخصصات المنفصلة  [ 
  ]تخصيص الكتاب بالكتاب : مسألة  [ 

علم تقدم العام أو تقدم ( كتاب بالكتاب  جيوز ختصيص ال- ٢٠٥
 ٥  ] ٢/١٤٧     [        *.)١()اخلاص أو جهل التاريخ 

  أنه أريد بالعموم اخلـصوص ، واخلـاص        : إعلم أنّ معىن العام املخصوص        
 دليل تلك اإلرادة ، فعلى هذا إذا كان املدة اليت بني العموم واخلصوص غري               )٢(هو

العام واخلاص علمنا حصول تلك اإلرادة قطعـاً        متسعة للعمل مبا وقع فيه تعارض       
 )٣(ويـأيت يف النـسخ     بناء على امتناع النسخ قبل اإلمكان كما مضى يف املقدمات         

فهذا ختصيص بال شك ، وال فرق فيه بني تقدم اخلاص وتأخره ومقارنتـه وجهـل                 ١٠ 
  .ذلك 

ل وذا القدر يصدق بناء العام على اخلاص مطلقاً وال جيب التحري مع اجله              
 يف املتراخي ومثله ما مل تعلم فيه املقارنة وال التراخي أي            )٦( وجب )٥(]كما[ )٤(هنا

جيب فيه التحري والتوقف ، وأما إذا كان مدة التراخي بني العام واخلـاص تتـسع                
للعمل باملتقدم منهما فال دليل لنا أنه أراد بالعموم اخلصوص تقدم أو تأخر جلـواز                ١٥ 

 وقع فيه التعارض يف وقت ونفاه يف آخر وهو معـىن            أنه أثبت احلكم للقدر الذي    
  .النسخ 

                                            
  . ما بني القوسني من شرح العضد  (1)

  ٣/٢٢٧       ،      حتفــه ٣/٣٠٤  رفع       ،   ٢/٣١٠بيـــــان   *
 .ساقطة من ص  (2)

 ٤٩٥: انظر ص  )٣(
 .هناك : يف ص  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . أوجب : يف ص  )٦(
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 )١(]ئـي يف اجلز [         والظاهر ذلك ألنه مقتضى العموم وألنه عمل بالـدليلني          
فأعطينا الدليلني مطلبهما كل يف وقته      [الذي وقع فيه التعارض هذا يثبته وهذا ينفيه         

قولـون مـن   يلدليلني ال مـا   واستقل وهذا هو اجلمع حقاً بني ا)٢(]الذي جاء فيه  
 وال نزاع فيه    )٣(استعمال العام فيما عدا حمل التعارض إذ ذلك خارج عن التعارض          

بني العام واخلاص وإمنا اجلمع أن يأخذ كل من الدليلني مطلبه يف وقته الذي استقل                ٥ 
زاع فيه أعطي الطارئ حكمه ويكون نسخاً كمـا         ـبه وإذا احتد الوقت ووقع الن     

لخاص مطلقاً وقالوا للعام استغن مبا أغناك اهللا من اجلزئيات          لكموا  عرفت ، وهم ح   
  . اليت ال نزاع فيها 

دليل آخر يف أنّ اخلاص ناسخ وهو أن التخصيص بيان فال جيوز تأخره عن                
 ١٠ وقت احلاجة ولو متـسعاً ، وهاهنـا حبـث           )٤(وقت احلاجة ، ووقت اإلمكان هو     

 ال  )٥(رار النظر ، مث وجدت حاصله ممـا       التفصيل الذي ذكرته قلته بعد العناء وتك      
 وشرحه التوضيح وال غبار     )٦(]يف التنقيح [ خمالفة فيه قط إال يف الصورة والقالب        

 جيـوز   : على أصول احلنفية وقد بني السعد كالمهم مع بسط عند قوله             )٧(عليه
  .)٨(نسخ الكتاب خبرب الواحد

  ١٥ 

  
  
  

                                            
 . واجلزئي : يف ك  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
 . ساقط من ص . إذ ذلك خارج عن التعارض : قوله  )٣(
 . وهو : يف ص  )٤(
 .  مبا :يف ص و ع  )٥(
 . زيادة من ص و ع  )٦(
 . فيه : يف ع  )٧(
  ٢/٣٥شرح التلويح على التوضيح  )٨(
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رون أن اخلاص املتأخر مبدة إمكان      شكال على غريهم كثرياً ما يذك     وإمنا اإل        
العمل نسخ ويناقضون يف مواضع أكثر من مواضع الذكر يف األصول واالستدالل            

القول بأن التخصيص ال يطلق إال علـى        :  التلويح   )١(] يف [، وقد قال سعد الدين    
غري املتراخي يوجب بطالن كالم القوم يف كثري من املواضع مثل ختصيص الكتـاب              

ويترتب . انتهى   . )٢(اع ، وختصيص بعض اآليات لبعض مع التراخي       بالسنة واإلمج  ٥ 
الناسخ أو املخصص فال شك عند احلنفية        )٣ (]بأكثرية  [على هذه القاعدة احلكم     
: واآلخرون ما يزالون يصرحون بعكس ذلك كما يقال         . أنّ املخصص أقل ملا ذكر      

مية النسخ ختصيصاً   كل عام خمصوص ، وإمنا ميكن ذلك على ما زعموا أو على تس            
، وأما النسخ فقد حكموا بقلته حىت جعلوه حمصوراً معدوداً يف حنو مائة حكـم أو                

 ١٠ )٤( ]بنكـا   [يزيد قليالً أكثرها خمتلف فيه ، والذي يف عبارات السلف الصحابة          
 مسعود وكذلك التابعني إطالق النسخ على غالب الصور ، بـل            )٥(]وابن[عباس  

ألن غالب الواقعات ذلك جندهم يطلقون عليها النـسخ         كل صورة فيها التراخي ،      
.  بالنسخ التخـصيص     )٦( ]أرادوا[ ن يتأولون ذلك ويقولون     يوجند هؤالء املتأخر  

 ختصيص عند   )٧(]هو[فإنْ أرادوا ما نسميه حنن ختصيصاً فال بأس ، وإنْ أرادوا ما             
 ١٥   . الصحابة فخروج عن الظاهر ومحل لعرف الصحابة على اصطالحهم احملدد

  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                            
 . ما : يف ك  )١(
  ١/٤٢شرح التلويح على التوضيح  )٢(
 كثريه : يف ك  )٣(
 البن : يف ك  )٤(
 .زيادة من ص و ع  )٥(
 أراد  : يف ك وع  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(
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فإذا حتقق ما ذكرنا من حصول معىن النسخ مع املهلة أي الرفع مث إطـالق               
 كان مذهب الصحابة نظراً إىل عبارام وليس ألحد أن          )١(]يدل على أنه  [الصحابة  

حيمل عبارام على غري ظاهرها سيما وقد وافقت النظر الصحيح كما بيناه ، ومن              
اصاً كان أو عاماً مـا أخرجـه أبـو داود           أوضح كالمهم يف أن املتأخر ناسخ خ      

والنسائي وابن ماجه وعبد الرازق وسعيد بن منصور وابن أيب شيبة وعبد بن محيد               ٥ 
 عن ابـن    )٢(وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت والطرباين وابن مردويه من طرق           

لني ؛   آخر األج  - يعين املتوىف عنها احلامل    - تعتد : يقول )٣(مسعود أنه بلغه أن عليا    
 نزلت بعد سـورة     )٤(من شاء العنته أن اآلية اليت يف سورة النساء القصرى         : فقال  

بكذا وكذا شهراً   )٥(  وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن      البقرة  
 ١٠ ، وبني املتـوىف عنـها       )٦(فكل مطلقة أو متوىف عنها زوجها فأجلها أن تضع محلها         

 التـأخر   )٨( يلتفت ابن مسعود لغري     ، ومل  )٧( ]وجه[ واحلامل عموم وخصوص من     
 أن العموم املتأخر ناسخ وإمنا      )١٠( ]على[ فدل   )٩(]مث جعل احلكم لعموم اآلخر      [

 قلـت   )١١(وكذلك ما أخرجه الشيخان عن سعيد بن جبري       . ذلك يف املتأخر مبهلة     
 ال فتلوت عليه  : البن عباس رضي اهللا عنهما أملن قتل مؤمناً متعمداً من توبة ؟ قال              

ومن يقتل مؤمناً    قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية        . اآلية اليت يف الفرقان      ١٥ 
  .)١٢(  متعمداً

                                            
 . زيادة من ع  )١(
 . طريق :  ص يف )٢(
 .عليه السالم : يف ع  )٣(
 .و سورة النساء القصرى هي سورة الطالق . ساقطة من ص  )٤(
  ٤: سورة الطالق آية  )٥(

 وقد أخرجه أبـو داود         ٤:  تفسري سورة الطالق آية      ٨/٢٠٣ احلديث كما ذكر املؤلف قد خرجه السيوطي يف الدر املنثور            (6)
   ) . ٩٧٤٨ – ٩٦٤١( والطرباين يف الكبري ) ٢٠٣٠(ابن ماجه  ، و٦/١٩٧والنسائي  ) ٢٣٠٧(

   ) . ٤٥٣٢ ( اآلية ..  والذين يتوفون منكم وموضع الشاهد من احلديث قد أخرجه البخاري يف التفسري ، باب 
 .وجهه : يف ك  (7)
 .بغري : يف ص  (8)
 . زيادة من ص  (9)

 . زيادة من ص  (10)
بن هشام األسدي الواليب موالهم الكويف من سادة التابعني ، احلافظ املقرئ املفسر الفقيه ، روى عن أبو حممد سعيد بن جبري  (11)

  . هـ رمحه اهللا ٩٥ه احلجاج سنة لابن عباس وابن عمر وطائفة وروى عنه مجع من احملدثني قت
  .٤/١١ ، ذيب التهذيب ٤/٣١٢ ، والسري ٦/٢٥٦الطبقات الكربى :א

 والذين ال يدعون مع اهللا إله آخر وال يقتلون  واحلديث أخرجه البخاري يف التفسري باب قوله ٩٣: ساء آية سورة الن (12)
  ) .٣٠٢٣( ومسلم يف التفسري .  اآلية النفس 
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 سلكت ما حررناه فقد استفدت الراحـة مـن تعـارض            )١(واعلم أنك إنْ  
 يـسلك   )٢( ]مل[ العمومني أعين اخلاص والعام من وجه مع صعوبة ذلك على من            

  .هذه الطريقة 

أحلت لكم    حنو قوله تعاىل     )٣(]ما ذكر [من األدلة على    مما استخرجته   : تنبيه  
 ٥ كانـت   )٥( وهي آيات كثرية سـواء     )٤( يمة األنعام إال ما يتلى عليكم     

 أو متأخر عاماً أو خاصاً ألنه إنْ كان خاصاً متقـدماً            )٦(اإلشارة باملستثىن إىل متقدم   
مومه ولو مل جيز مل يكن      فقد أريد باالستثناء دفع محل هذا العموم املستثىن منه على ع          

إىل االستثناء حاجة ، وكذلك حيث يكون عاماً متقدماً أو متأخراً  أريد دفع جعل               
اآلخر ناسخاً للقدر الذي وقع فيه التعارض وذلك يف تعارض العمـومني ، أعـين               

 ١٠  . العموم واخلصوص من وجه
ملـه  يكون ختصيصاً  دفعـاً حل     ف متأخراً خاصاً      )٧(وأما حيث يكون املستثىن     

مـن  تعاىل   جتده إن شاء اهللا      )٨(فحقق ما ذكرناه  . على النسخ حسبما حققناه آنفاً      
  . أج األدلة 

ولو متحل متمحل وقال جيوز وجيوز مل يدفع الظهور وأنه كاف كما حققناه               
 ١٥  .واهللا أعلم . يف باب اإلمجاع 

  
  
  

                                            
 . إذا : يف ص  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
  ١:  سورة املائدة آية )٤(
 وسواء : يف ص  )٥(
 . املتقدم :  ص يف )٦(
 . االستثناء : يف ص  )٧(
 . ذكرنا : يف ص و ع  )٨(
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  ]تخصيص السنة بالسنة : مسألة  [ 

ليس فيما دون مخسة ( لنا . ة بالسنة جيوز ختصيص السن:  قوله - ٢٠٦
     * .)٢("فيما سقت السماء العشر " خمصص لقوله  )١()أو سق صدقه 

]٥  ] ٢/١٤٨ 

 إمنـا   )٤())يف الرقة ربع العشر     ((  احلديث كحديث    )٣(الذي يظهر أنّ هذا     
ق لبيان قدر الواجب مث هو مطلق يف املخرج منه ملحق هنا بامل إذ املتـيقن                يس

 متيقنة وأما هنـا فـاملتيقن هـو         )٦( أن املرة  )٥(اد عكس ما قلنا يف األمر     من األفر 
 عليه املاء حىت التراب وال حتديد فيما دون ذلك وال حد            )٧(نصبااألكثر وهو ما    
 ١٠  .له فليتأمل جدا 

  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  

                                            
  ) ٩٧٩( ومسلم يف الزكاه ، يف املقدمه ) ١٤٠٥( أخرجه البخاري يف الزكاه ، باب ما أدي زكاته فليس بكنـز )١(
 ) . ١٤٨٣(باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وباملاء اجلاري . أخرجه البخاري يف كتاب الزكاه  )٢(

  ٣/٢٣١       ،      حتفــه ٣/٣١٢      ،     رفع ٢/٣١٥بيـــــان   *
 . ساقطة من ص  )٣(
 وأبو داود يف الزكاه باب      ١/٢٥٧هو جزء من حديث طويل أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ، كتاب الزكاة باب صدقه املاشية                  )٤(

قال أمحـد شـاكر يف       . ١/١٢ واإلمام أمحد يف املسند      ٥/٢٧الغنم  والنسائي يف الزكاه ، باب زكاة       )١٥٦٧(يف زكاة السائمة    
 .  إسناده صحيح ١/١٨٣حتقيقه للمسند 

   .١٦٠: أنظر ف   (5)
 . املراه : يف ص و ع  (6)
 . أنصبت : يف ص  (7)
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  ]تخصيص القرآن بخبر الواحد : مسألة [ 
  

  ] ٢/١٤٩     [*.قلنا أمجعوا على التخصيص ا :  قوله -٢٠٧
  .صرح العضد أنّ الضمري للصحابة   

 ٥ لـيس إمجاعـاً   )٢( على الصورة اليت ذكرمت )١( إمجاع الصحابة إنْ مت    :يقال  

  .)٣(] باآلحادي [ على التخصيص 

والصحابة بني مشافه مـن     .  املراد باآلحادي الظين قطعاً      )٤( ] أن [:بيانه  

لـوم حـسي ، وغـري        ومبلغ ، فالسامع بنفسه مل يعمل بآحادي بل مبع         النيب  
  . بعض الصحابة )٥(]ألنه[ السامع ليس قوله حجه 

 ١٠  .)٦(وهذا اإليراد على عدة مواضع احتجوا فيها مبؤدى هذا الدليل فليتنبه له  
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                            
  ٣/٢٣٣       ،      حتفــه ٣/٣٢٠      ،     رفع ٢/٣١٩بيـــــان   *

 . صح : يف ص  )١(
 . ساقطة من ص . الصور اليت ذكرمت على : مجلة  )٢(
 آلحادي : يف ك  )٣(
 . زيادة من ص و ع  )٤(
 . ال : يف ك  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
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  ]اإلجماع يخصص القرآن والسنة : مسألة [ 
  

كتنصيف آية القذف علـى  االمجاع خيصص القرآن والسنة : قوله  -٢٠٨
  ]٢/١٥٠  [                *. العبد 

كأنه جرى على عادة هؤالء الذين يقولون انقرض خالف فالن إذا مل يبق يف                 ٥ 
، أنّ ذلك لـيس بـشيء       [ )١(الناس عصابة ظاهرة تقلده ، وقد قدمنا يف اإلمجاع        

إذا تزوجت األمة مث زنت وجب عليها        : )٣(عند داود  )٢(]والذي يف كتب اخلالف     
حدها : ال شيء عليها ، والثانية      : أحدمها  : ان  مخسون جلده ، وإنْ مل تتزوج فروايت      

  .مائة 
 ١٠  .وأما إذا زىن العبد فيجب عليه مائة جلده 

  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                            
  ٣/٢٣٨       ،      حتفــه ٣/٣٣٣      ،     رفع ٢/٣٢٤بيـــــان   *

 ٢٦٨ ، ٢٦٥: انظر ص  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(
  ٦٦٩: قه اإلسالمي ص  اإلمام داود الظاهري وأثره يف الف )٣(
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    ]التخصيص بفعل النبي : مسألة [ 
  

 خيصص العموم كما لو قال عليه الصالة والـسالم          فعله  :  قوله   -٢٠٩
سلم الوصال أو االستقبال للحاجة أو كشف الفخذ حرام على كل م          

مث فعل فإن ثبت االتباع خباص فنسخ وإن ثبت بعام فاملختار ختصيصه             ٥ 

  ]٢/١٥١     [              *. باألول 
 وقد استقر يف الـشريعة       يف فعله    )١( ]للتأسي[  هذا تعطيل    :يقال عليه   

  . على العموم )٢(وجوب التأسي
ل علـى    العمـوم الـدا    )٤(]عن[ عنه كان غري متراخ      )٣(فلو فرضنا أنّ فعله ملنهي    

والنوادر يف التحقيـق    [التحرمي رمبا أمكن دعوى اخلصوصية على أا كالفرضيات          ١٠ 
  .كما مر للسعد 

  . النسخ مطلقاً  )٦(التراخي فقد حققنا أنّ احلق )٥(]وأما مع 
الصورة فال وجه ملا ذكر أصالً  ، إمنا هو دعـوى الفـرار مـن                 )٧(وأما يف هذه    

تحقيق ، ولذا مل نرهم يف الفقه عاملني على هذا           الدليل إىل تعطيله على ال     )٨(تعطيل
 ١٥  . املصنف  الذي اختاره

  
  
  
  

                                            
  ٣/٢٣٩       ،      حتفــه ٣/٣٤٠      ،     رفع ٢/٣٢٦بيـــــان   *

 . للمتأسي : يف ك  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(
 .املنهي : يف ص و ع  )٣(
 . على : يف ك  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 .  األصل ال معىن له وهي مقحمة يف) التراخي معاً ( يف ك توجد مجلة  )٧(
 . تعطيه : يف ص  )٨(
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 عن استقبال القبلة بالبول     أال ترى إىل هذه الصورة املمثل ا وهي يه          
 علـى مـدعي     )٣( ردوا )٢( ابـن عمـر    )١(والغائط مث فعل ذلك على ما يف حديث       

النـسخ وآخـرون إىل     وإمنا ذهـب قـوم إىل       . اخلصوصية بأا دعوى بال دليل      
 ٥ )٤(اختصاص النهي بغري العمران مجعا بني األدلة ، وكذلك لو تتبعت ما ال حيصى يف              

  .األحكام وأدلتها [كالمهم على 
 خاصـة  )٧(يف اخلصوصية يف هذه الـصورة دقيقة )٦( العيد  )٥( ]نعم أبدى ابن دقيق   

عمر وال قـصد     بابن   )٨(ومل يشعر ] فعله ذلك   [  مل يقصد التبليغ يف      وهي أنه       
  . عن حبثنا )٩(وهذا دليل خارج. ذلك ابن عمر كما ال خيفى 

  ١٠ 
  
  
  
  

                                            
 . حتديث أو كحديث : يف ص  )١(
حديث النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط متفق عليه أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء ، باب ال تستقبل القبلة بغـائط          )٢(

 فهو  -  -ن عمر رضي اهللا عنهما يف فعله        وأما حديث اب  ) ٢٦٥،  ٢٦٤(، ومسلم يف الطهارة باب االستطابة       ) ١٤٤(أو بول   
) ٢٦٦(ومسلم يف الطهارة ، باب االستطابة       ، ) ١٤٥(أخرجه البخاري يف الوضوء ، باب من تربز على لبنتني           . أيضاً متفق عليه    

 . 
 . لردوا :يف ع  )٣(
 . من : يف ص  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(

  ١/٥٦ أحكام األحكام  (6)
 .ساقطة من ص  (7)
 . ذلك فعله : يف ك  (8)
 .خارجي : يف ص  (9)
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  ] بفعل فلم ينكره آان تخصيصًا إذا علم : مسألة [ 

 )١(اًكان ختصيـص    بفعل خمالف فلم ينكره    إذا علم   : قوله   -٢١٠
  ] ٢/١٥١    [              *.للفاعل 

سـتواء املكلفـني يف      ا )٢(هذه أخت األوىل وأشد إشكاالً  منها وقد علـم            ٥ 
 وإن )٤( على اجلماعة ومل يثبت هذا حـديثاً )٣(التكاليف فحكمه على الواحد حكمه   

  . )٥())إمنا قويل المرأة كقويل ملائة امرأة  (( صح معناه وقد قال 
فهذا معلوم ال يتجشم له استدالل ، مث القضايا احملـتج ـا          : وعلى اجلملة   

 األحكام اخلمسة أعم من أنْ يتقدم ذلك عموم         على التعميم باحلكم على الواحد يف     
 ١٠ يسوغ ملتدرب يف الكتاب     )٦(مناف أم ال وال أرى هذا الكالم الذي ذكره املصنف         

 قد جيوز على مقصور على جمرد التفكر ويتخيل أنه مجع           هوالسنة واالستدالل ولكن  
  .بني األدلة كما زعمه املصنف وليس مما يؤبه له وال يلتفت إليه 

شتراطه يف تعميم حكمي على الواحد حصول معىن يـسوغ معـه            اجب  ومن الع 
 )٧(]لتـصحيح [اإلحلاق وهو تعطيل ملدلول العموم وقد متحل الشارح وتكلـف           

                                            
 . خمصصاً : يف املطبوعة  )١(

  ٣/٢٤١       ،      حتفــه ٣/٣٤١      ،     رفع ٢/٣٢٩بيـــــان   *
 .علموا : يف ص  (2)
 .حكم : يف ص  (3)
 أر ذا قط سنداً ، وسألت شيخنا        مل: قال ابن كثري رمحه اهللا      " حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة       " وهو ما يروى بلفظ      (4)

 ٢٨٦: حتفـة الطالـب     .  وشيخنا احلافظ أبا عبد اهللا الذهيب مراراً فلم يعرفاه بالكلية            – املزي   –احلافظ مجال الدين أبا احلجاج      
الـسابق مث   هذا قد اشتهر يف كالم الفقهاء واألصوليني ومل نره يف كتب احلديث ، ونقل كالم ابن كثري                  : وقال احلافظ ابن حجر     

 ٣/٢٠٠ ورفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب١/٥٢٧موافقة اخلرب اخلرب.وكذا قال السبكي إنه سأل الذهيب عنه فلم يعرفه :قال
جزء من حديث أميمه بنت رقية رضي اهللا عنها يف مبايعة النساء أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف البيعة ، باب ما جاء يف البيعة                          (5)
 . ٨/١٤٦ والبيهقي يف الكـربى        ٢٤/١٨٦ ، والطرباين يف الكبري      ٦/٣٥٧يقه أخرجه اإلمام أمحد يف املسند        ومن طر  ٢/٩٨٢

هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي يف البيعة ، بـاب           : وقال  ) ١٥٩٧(وأخرجه الترمذي يف السري باب ما جاء يف بيعة النساء           
افظ ابن حجر رمحه اهللا وهو من األحاديث اليت ألزم الـدار قطـين              قال احل  . ٤/٧١ واحلاكم يف املستدرك     ٧/١٤٩بيعة النساء   

  . ١٥٤ : تااللزاما. الشيخني بإخراجها لثبوا على شرطهما 
 . ساقطة من ع  (6)
 . الصحيح : يف ك  (7)



٤٣٤                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

بأن حكمي على الواحد خمصص إمجاعاً مبا علم فيه عدم الفارق وكـان       )١(]ذلك  [
الذي هـو    )٢(العمومويلزمه إبطال العمومات أمجع ألا خمصوصة كذلك ، أيضاً            

مبا علم فيه عـدم     : وقول الشارح   معارضه كذلك ، فما الفرق بينـهما ،         
ممنوع والتعبري غري صحيح بل ال خيص إال مبا علم فيه الفارق وقد مـضى               الفارق  

 ٥  . مثله 

واملـانع  ، واملقتضي مطرد   ،   أنّ العموم وكل دليل مقتضٍ تام        : وحاصله  
نعان ، والشرط عدم ظهور املنـايف ال        واملقتضيان املتعارضان متما  ،  مشترط عدمه   

ظهور عدمه ، وهذه حمجة بيضاء يف كل االستدالل بني مجيع العقالء يف املطالـب               
 يشترط فيها اليقني ، وأما اليقينية فإمنا جاء القطع بعدم املانع من اقتـضاء    )٣(اليت ال 

رض وهلـذه   الدليل اليقيين إدراك املدلول على ما هو به فيلزم من ذلك انتفاء املعا             ١٠ 
  . النكتة ال تتعارض القطعيات 

  .  فقد اختلفوا هل يعمل بالعموم قبل البحث عن املخصص :فإنْ قلت 

 فاالمتناع لظهـور    )٤(]وغلبته[ ملوجب خاص هو كثرة التخصيص       :قلت  
وما اشتراط عدمه إال طريق وعر مل يسلكه أحد اللـهم           ،  املانع ال الشتراط عدمه     

 ١٥  . ما ذكره املصنف من اخليال )٨( مبثل)٧(ل اجلدال من أه)٦( يف اللد)٥(إال
 تصريح املصنف والشارح بعني ما ذكرنا يف اعتراضات القياس وننبه عليـه                  وسيأيت
  .هناك 

                                            
 . زيادة من ص وع  )١(
 . وأيضاً العموم : يف ع  )٢(

 . ساقطة من ص  (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)
 .  ص ساقطة من (5)
  وتنذر به قوماً لـداً       : اللب ومعىن اللد أي الصم الذين ال يستجيبون واخلصمون اادلون ومنه قوله تعاىل              : يف ص و ع      (6)
 ٣/٣٩١لسان العرب   . ألد أقران اخلصوم اللد : ، وقال الراجز  ] ٩٧: سورة مرمي آية [

 . احلديث : يف ص  (7)
 . ملثل : يف ص  (8)



٤٣٥                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

لنا أن سكوته دليل اجلواز فإن مل يتبني فاملختـار ال           :  قوله   -٢١١
  ] ٢/١٥١[                    *.لتعذر دليله يتعدى  

  . معلوم من الدين غري متعذر )١(وحد وما يف معناه وهويقال حكمي على ال  

ينبغـي  . لتخصيصه إمجاعاً مبا علم فيه عدم الفارق        : وقول العضد   
 ٥ مل يصدر عن روية وإمنا هو خمصوص مبا علم فيه الفارق ، اللهم إال أن يريـد                  )٢(أنه

أيضاً غري   يف العمل بالعام ، وهذا       )٣(فضل نظر حيصل به الظن أنه ال فارق كما بينا         
 )٤(]فيه[صحيح ألنّ العام كثر فيه التخصيص فامتنع الظن بدون النظر ، وما حنن              

 ليست بعشر عشري ما     )٥( ]خمصوصة[ علم من الدين استواء املكلفني إال يف أمور         
 )٧(]تكليفنـا [ ، ومل يقل أحد ال يعمل بتكليف الصحابة حىت يظن            )٦(اشتركوا فيه 

 ١٠  . واهللا أعلم )٨(. وصورة صورة جزءاً جزءاً وشخصاً شخصاً ،
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  

  

                                            
  ٣/٢٤٢       ،      حتفــه ٣/٣٤١      ،     رفع ٢/٣٣٠ن بيـــــا *

 ساقطة من ص  )١(
 . ساقطة من ص . ينبغي أنه : مجلة  )٢(
 . قلنا : يف ص  )٣(
 . زيادة من ص و ع  )٤(
 . خمصوص  :  يف ك )٥(
 .وهو خطأ واملثبت من ع . يف ك و ع ما اشتركوا ما فيه  )٦(
 . تكليفاً : يف ك  )٧(
 . شخصاً وصورة من غري تكرار  : يف ع )٨(



٤٣٦                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]التخصيص بالعادة : ة ــألــــمس[ 

  ]٢/١٥٢ [    *.اجلمهور أنّ العادة ال ختصص :  قوله -٢١٢
 اخللق ال سيما الشريعة احملمدية      )٢( الشارع خطاب جلميع   )١(خطاب: يقال    

جناس وحنـو    مجيع اخللق جنهم وأنسهم شيئاً واحداً من عموم األ         )٣( ]اعتاد[ فهل   ٥ 
 األعـراف   )٤(]باختالف[أم خيتلف الشرع    . ذلك ؟ وهل هذا إال فرض ما ال يقع          

 فرض املسألة يف أمرك لعبدك وحنوه فيكون حبثـاً           )٦( أم . )٥(يف البلدان ؟ وهذا بشع    
 إىل عرف املخاطب اخلاص     ال يعين األصويل حقاً أم املراد صرف خطاب النيب          

أن : مرادهم يف مثل مـسألة       )٧(]من  [ هو الظاهر    فيطرح عموم اخلرب مثالً وهذا    
 ١٠  .فتجرى جمراها العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 

  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                            
  ٣/٢٤٤       ،      حتفــه ٣/٣٤٥      ،     رفع ٢/٣٣٣بيـــــان   *

 .كالم : يف ص  )١(
 . جبميع : يف ص  )٢(
 .اعتا : يف ك  )٣(
 . باعتبار : يف ك و ع  )٤(
 . أبشع : يف ص و ع  )٥(
 .ساقطة من ص  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(



٤٣٧                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص : مسألة [ 
[  

  ]٢/١٥٢[   .*ليس بتخصيص رجوع الضمري إىل البعض :  قوله -٢١٣
هي يف ذاا كذلك ، وبعد       ، و  )٢( املسألة متلون  )١(إعلم أنّ كالمهم يف هذه       ٥ 

حني فتح اهللا سبحانه مبا أرجو أنه كشف حلقيقتها وذلك دائر على معرفة ما الذي               
أنه يدل على الظاهر    : وقد قال سعد الدين يف حاشية الكشاف        . وضع له الضمري    

قبله ، والظاهر يدل على املعىن ، واألظهر خالف ما قاله بل وضع للداللـة علـى             
 له الظاهر فهما من قبيل املترادف لفظان يدالن على معىن واحد            املعىن الذي وضع  

 ١٠ مستقل بالداللة واآلخر وهو الضمري مشروط داللته        )٣(إال أنّ احدمها وهو الظاهر    
  .بقرينة تنضم إليه 

جـاءين زيـد    :  إذا قـال     )٥(]أنه[ما جيده اإلنسان     )٤(قلنا       والدليل على ما    
للفظ قطعاً  مث تارة قرينته اللفظ الظاهر وهو األغلـب           فأكرمته أنه أراد املعىن ال ا     

وقوعاً وغلبته هي اليت أوجبت ظن داللته على اللفظ ولزوم اللفظ حتقيقاً أو تقديراً              
والتحقيق أنه ال يلزم تقدير اللفظ وإن فسروا به يف بعض املواضع فإمنا هو كتفسري                ١٥ 

فظ للمستتر ومن غري األغلب أن       استعارة مع أنه ال ل     )٦(الضمري املستتر بلفظ البارز   
 مالق للفظ الدال عليـه  )٨( بصريح يف الداللة على املعىن بل   )٧(يدل عليه لفظ ليس   

    )١٠( أمل يروا كم أهلكنـا  ، )٩(  اعدلوا هو أقرب للتقوى  حنو 

                                            
  ٣/٢٤٨       ،      حتفــه ٣/٣٥٢      ،     رفع ٢/٣٣٧بيـــــان   *

 . فهذه : يف ص  )١(
 .شئون    : يف ع  )٢(
 الظري : يف ع  )٣(

 . على ما قلناه : على قلنا ويف ص : يف ع  (4)
 .زيادة من ع  (5)
 .بارز : يف ص  (6)
 .غري : يف ص  (7)
 . بال : يف ص  (8)
  ٨: سورة املائدة آية  (9)



٤٣٨                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

إنا  حنو ذلك وتارة يكفي املقام حنـو  وأ )١(] أي كثرة املهلكني أو كثرة إهالكنا     [
إذا   ،   )٣(  إذا بلغت احللقـوم    فلوال،   )٢(   ليلة القدر  أنزلناه يف 

  .)٤(  بلغت التراقي

  ....)٥(إذا حـشرجـت يـوماً وضـاق هلـا الصدر 

  ما ترك على ظهرها من دابة )٥  . وما ال حيصى )٦ 

 يطلق على معان بينها اجتماع وافتراق حنو لفـظ          )٧(مث قد يكون لفظ واحد    

  ومفرد ومثىن ومجع فإذا أريد أحـدها جـئ بـضمريه           يطلق على مذكر ومؤنث     

 جاء  )١٠(ا قرينته لفظ من حيث أنه يطلق على ذلك املعىن ولذ          )٩( له وكان  )٨(املطابق

ألنه أريد   )١١( خالدين فيها جتري من حتتها األار     يدخله جنات    حنو  

طالق  كل معىن على حدتـه بـإ       )١٤( أريد )١٣( واجلمع ألنه  )١٢(مبن ما يشمل املفرد    ١٠ 

                                                                                                                         
   .٣١:  ، وسورة يس آية ٦: رة األنعام آية سو (10)
 . زيادة من ص و ع  (1)
  ١: سورة القدر آية  (2)
 ) . حىت إذا بلغت احللقوم (     وقد كتبت اآلية يف مجيع النسخ ٨٣: سورة الواقعة آية  (3)
  . ٢٦: سورة القيامة آية  (4)
  : شطر بيت من قصيدة حلامت الطائي صدره  (5)

  … الثراء عن الفىت  ما يغينيوأما
  : عندما المته على كثرة اإلنفاق مطلعها ) ماويه ( وهو من قصيدة له يعتب فيها على زوجه 

  ذر ــوقد عذرتنا عن طالبكم الع    ر ـجوي قد طـال التجنب واهلأما
  ويبقى من املال األحاديث والذكر     ح ــورائ أماوي إن املـال غــاد

  ١٩٨: وهي يف ديوانه ص 
    . ٤٥: سورة فاطر آية  (6)
 واجب : يف ص  (7)
 املطلق : يف ص  (8)
 . وكانت : يف ص  (9)

 .ولذلك : يف ع  (10)
  .١٣: سورة النساء آية  (11)
 .وهي ساقطة من ع . الفرد : يف ص  (12)
 .ال أنه : ويف ع . إال أنه : يف ص  (13)



٤٣٩                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

واحد ، وقد يكون بني املعنيني أو املعاين مالبسة أو لزوم فقط حنو باب االستخدام               

 أريـد بـاللفظ     )١(فظ قرينه ألنه قد يطلق على مدلول الضمري ألنـه         لفاستغىن بال 

 املطلق وهو أقرب من     )٤(]أفراد[ ، وقد يكون املعنيان من       )٣(] املتباينان )٢(املعنيان[

حنوه ، إذ ال يريد املتكلم املعنيني معاً وحني بني مراده مـن             باب االستخدام غري أنه     

فظ الظاهر أحد أفراد املطلـق      للاملطلق ال يصح أنْ يقال أراد اإلطالق إذ قد أراد با           ٥ 

     واملطلقـات  وبالضمري اآلخر وقد يكـون املعنيـان حقيقـة وجمـازاً حنـو              
والعموم حقيقة واملـراد    ،   ئنه العموم بدليل دخول البا    )٦(إذ املراد  )٥( يتربصن

 عليه جماز وهذا معىن قول ابن احلاجـب هنـا           )٧(بالضمري اخلصوص وإطالق العام   

  .كإعادة الظاهر ويف كون اخلاص حيث دل عليه الضمري جمازا  حبث 

وكذلك مدلوله يف االستخدام وحنو ذلك إذا استعمل فيما وضع له على ما                ١٠ 

  .قررنا والظاهر قرينة فقط 

 يف اآلية إىل املطلق شـيئاً  )٨(ذا فما استفاد من رجع باملطلقاتوإذا حققت ه    

  .غري ما عند من محله على العموم واخلصوص فليتأمل 

وقد يكون وضع للمعىن الواحد عدة ألفاظ وهو املترادف واحـدها فيـه             

عالمة التأنيث واآلخر ليس فيه ذلك فيتحري املتكلم يف جعل الـضمري مـذكراً أو                ١٥ 

إن رمحة   املعىن أطلق عليه لفظان ظاهران كذلك حنـو  )٩( أنّ هذامؤنثاً نظراً إىل 

                                                                                                                         
 .أراد : يف ص  (14)
 . ال أنه : يف ع  (1)
 . ساقط من ص . ال أنه أريد باللفظ املعنيان : إىل قوله .  أو املعاين مالبسة أو لزوم :من قوله  (2)
 . املعنيني املتباينني : يف ك  (3)
 . أفراط : يف ك  (4)
  ٢٢٨: سورة البقرة آية  (5)
 واملراد : يف ص  (6)
 .الضمري : يف ص  (7)
 . املطلقات : يف ص  (8)
 . زيادة من ع  (9)



٤٤٠                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

رمحه  ، ولو قلت قريبه نظرت إىل        )٢(نظر إىل رحم   )١(  اهللا قريب من احملسنني   

 أي املناداة ولو قال اختذوه لكان       )٣(  إذا ناديتم إىل الصالة اختذوها     ، وكذلك   

  .نظر إىل النداء وحنو ذلك 

ا املعىن يستحق حبسب الوضع أنْ يطلق عليه ضمري مؤنث أو            إنّ هذ  :واملعىن    

مذكر بدليل أنه قد أطلق عليه لفظان ظاهران كذلك وحنو ذلك وبتتبع االستعمال              ٥ 

يوجد ذلك مرعياً أعين مطابقة املضمر والظاهر متحدا ومتعددا فحكمنا جبعله دليالً            

ذلك بـدليل الظـاهر     عليه وأنّ املعىن هو مدلول الضمري لكنه يذكر ويؤنث وحنو           

كتأنيـث   )٤(إن كانت إال صيحة واحدة     وتأنيث الفعل حنو من كانت أمك و        

  .واهللا أعلم . الضمري سواء 

     ١٠ متفقة يف أن الضمري يدل على املعـىن وحيتـاج إىل            اوإمنا عددنا الصور أل 

 صـورة مـسألتنا أن يـراد        )٥(]يف[قرينه قد تكون اللفظ وقد تكون غريه فيصح         

  . وبضمري بعولتهن اخلصوص واملالبسة واضحة فيها )٦(ات العمومباملطلق

وقد ترى يف كلمام ما يوهم خمالفتنا هلم وإذا حققـت وجدتـه مـصبه                 

 )٨( يتبني لك مـا ذكـر      )٧(ومستقره ، وبتتبع معاين هذه الصور املذكورة ونظائرها       

 ١٥  .وينفتح لك منه مغلقات 

                                            
  .٥٦: عراف آية سورة األ )١(
 .رمحة : يف ص  )٢(
   .٥٨: سورة املائدة آية  )٣(
  ٢٩: سورة يس آية  )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
 .ساقطة من ع  )٦(
 . ونظائر : يف ص  )٧(
 . ذكرت : يف ص  )٨(



٤٤١                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

: فتح علينا مبا حاصله      -ه املسألة   بعد العناء يف هذ    -واعلم أن اهللا سبحانه       

أنه يراد بالعام اخلاص فينظر املتكلم تارة إىل اللفظ وتارة إىل املعىن وهذا مبين على               

.ما يأيت لنا من التحقيق أن اخلاص مرعي فيه اإلرادة والعام مرعي فيـه اللفـظ                 

  ، واخلاص على ما أريد بـه       )١(فالعام بعد االستثناء باق على عمومه وضعاً        

وقد بسطنا هذا   . قبل االستثناء وبعده وال دخول وال خروج إال حبسب ما ذكرنا             ٥ 

  .يف  اإلحتاف 

                                            
 أي حقيقة ال جمازاً   )١(



٤٤٢                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]تخصيص العموم بالقياس : مسألة [ 

  ] ٢/١٥٣     [  *. ختصيص العموم بالقياس :  قوله -٢١٤
 )٣(]مـا [ )٢( حبث يف األخبار ، يف اخلرب املخالف للقياس        )١( ]ا  لن[ قد تقدم     

أن العموم والقياس دليالن يعمل فيهما ما يعمـل         : لبحث هنا وحاصله    يرشد إىل ا   ٥ 
ووصـف العمـوم    ،   دليلني من جنس أو جنسني من اجلمع مث التـرجيح            )٤(أيب

وال ميكن إجراء   ،  والقياس ملغيان ، والقوة والضعف حبسب شخص الدليل املعني          
  . ذلك إذ ليس كل عموم أقوى أو أضعف من القياس وحنو، ذلك يف اجلنسني 

  

                                            
  ٣/٢٥٠       ،      حتفــه ٣/٣٥٥      ،     رفع ٢/٣٤٠بيـــــان   *

 . يادة من ص و ع ز )١(
 ٣٣٨ ، ٣٣٧: انظر ص  )٢(
 .زيادة يقتضيها السياق  )٣(
 . يف أي : يف ع  )٤(



٤٤٣                                   التخصيص                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

عند القاضي ملا ثبت من ا لقطع بالعمل         وحنوها قطعية    )١(وهذه:  قوله   -٢١٥
  ]١٥٤/ ٢    [                *.بالراجح من األمارات 

  . تنقشع عن كوا ظنية)٢( يف العلم الشامخ ولواحقههلتدقيق هذه حبث ذكرنا  

كـيم إال   أنا كلفنا باملطالب اليت ال قاطع عليها وال يكلفنا احل          : وحاصله  
 ٥ لتقـصري عائـد إىل ضـعفنا        )٤( إليه طريق ممكن وإمنا أخطأنا ذلك الطريق       )٣(مبا لنا 

وخلق اإلنسان   ، )٥(  خلق اإلنسان من عجل  وعجزنا واستعجالنا
لكنه تصدق علينا اجلواد الرحيم بالعفو يف اجلملة وليس كل تقصري             )٦( ضعيفا

 جلـواز التقـصري     تاقظنوين جمتهدا فيه على أو    م هذا   :)٧(معفواً فإذا املقدمة القائلة   
  .  إذ املصيب واحد )٩(ال سيما مع شيوع اخلالف يف مسألته )٨(]فيه [

 ١٠ أن يكون أصاب الصواب من طريقه وأنـه وقـع         )١٠(انه جيوز  : وحاصله

 فأىن  )١١(وعلى تقدير اثنني خماطر   ،  لى تقدير واحد ظافر     ععليه باالتفاق وأنه خمط ف    
 وىف ما عليه وهذا كالم موجز يفهمـه مـن يفهمـه واهللا              )١٢( إال أنه  له االطمئنان 
  .املستعان

                                            
 ص العام بالقياس يأي مسألة ختص )١(

  ٣/٢٥١       ،      حتفــه ٣/٣٦٢      ،     رفع ٢/٣٤٦بيـــــان   *
  ٤٩٠: العلم الشامخ ص  )٢(
 . ساقطة من ع  )٣(
 . الدليل : يف ص  )٤(
  ٣٧: سورة األنبياء آية  )٥(
  ٢٨: سورة النساء آية  )٦(
هذه القضية وأمثاهلا قطعية عند القاضي ملا تقرر من وجـوب           :  نبه على نكته فقال      – أي ابن احلاجب     –مث إنه   : قال العضد    )٧(

داً جيب علي العمل بـه ،       هذا مظنوين جمتهداً ، وكل ما هو مظنوين جمته        : العمل بالراجح من األمارات قطعاً فيحصل قياس هكذا         
 . فهذا جيب علي العمل به 

 .زيادة من ص  )٨(
 . يف غري مسألته : ويف ع . يف عني مسألته : يف ص  )٩(
 .جموز : يف ع  )١٠(
 . ساقطة من ع . وعلى تقدير اثنني خماطر : قوله  )١١(
 . ألنه : يف ع  )١٢(



  

  

٤٤٤                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  بحــــــث 
  

  لمطلق والمقيد ا



  

  

٤٤٥                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

   ]المقيَّدعلى المطلق حمل [ 
٢١٦-   لهوإن مل خيتلف حكمهما فإن احتد موجبهما مثبتني محل          : قَو

نـسخ إن   : املطلق على املقيد ال بالعكس بياناً ال نسخاً وقيـل           
 ٥  ]٢/١٥٥     [            *.تأخر املقيد 

معىن البيان أنه يدل على أنّ املراد باملطلق كان ذلك : قال سعد الدين 
  ]٢/١٥٦[ .انتهى. فرفع وانتهى ومعىن النسخ أنه أريد اإلطالق.يد املق

لكان : وقد علمت أن املراد بالبيان هنا حقيقة التخصيص فلذا قال املصنف 
 وال شك يف ذلك إمنا حملّ النظر تعميم التخصيص أنه ليس .التخصيص نسخا 

 ١٠  .بنسخ فإنه مع التراخي كما حققناه آنفاً نسخ 

 وأما أنَّ التخصيص ليس بنسخ :نا ما لفظه  وقد قال السعد ه
فمحل نظر  - يعين كما صرح به الشارح وأفهمته عبارة ابن احلاجب -    باالتفاق

فـإن قـصـر الـعـام عـلـى الـبعـض إذا كان مبـستـقل متراخ 
كل ختصيص مبعىن  )١(]يكون [ فهو نسخ عندهم ؛ وكان املراد أنه يلزم أنَّ 

لبعض نسخاً ولـيـس كـذلـك بـاالتـفـاق قصر العام على ا ١٥ 

  ]٢/١٥٦[.  انتهى .وحـينئذ فـالـكـالم يف بـيان الـلـزوم 

مث نقول وال نرى فرقاً بني التخصيص والتقييد يف أنه . يعين وال وجه للزوم 
رج عن العهدة سواء تقدم خلنسخ مع التراخي إذ لو عمل باملطلق قبل جميء التقييد 

 قلنا يف التخصيص وإنْ ختيل بعيداً مع تأخر املطلق كما هو املطلق أو تأخر كما
 ٢٠  كذلك أو قريب منه يف تأخر العام غري أنه يضمحل التخيل عند النظر إىل 

                                           
  ٣/٢٥٩،      حتفــه        ٣/٣٦٨      ،     رفع ٢/٣٥١بيـــــان  *

 .زيادة من املطبوعة  (1)



  

  

٤٤٦                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  اخلاص أو املقيد وما يصدق عليه من أجزاء العام أو املطلق كما حققناه)١(تعارض
  .هناك

 املتكلم باملطلق فمع  والتقييد كما ذكرنا مثل التخصيص إذ هو بيان مراد
التراخي يكون نسخاً المتناع تأخر البيان ، هذا كله بناًء على احلاجة إىل اجلمع بني 

 ٥ ما رجحه املؤلف أنه ال تنايف بني املطلق )٣( أنه ال ينايف)٢(املطلق واملقيد ، واحلق
  . كما حنققه قريباً )٤(واملقيد

قيد ينفى املطلق كمفهوم السوم وزعم بعضهم أنَّ وجه التنايف أنَّ مفهوم ال
وأنَّ هذه املسألة هي تلك ، ويرده ما حققناه أنَّ احلكم إمنا يكون بعد التقييد فال 
مفهوم جلزء املقيد ألن احلكم ليس على اجلزء بل على اموع ، واموع فرد من 

 ١٠  .فرد من أفراد الرجل  )٥ (] ملالعا[ أفراد املطلق ، كما أنَّ زيداً 

 فائدة سوى حصر احلكم على املقيد لزم التنايف )٦( إذا مل يكن للقيد :نعم 

 إذا زنت األمة ( مع )٧( فإذا أحصن لئال يلزم الالغية يف كالم احلكيم حنو 
 مع )١٠()وفيما أنبتت األرض العشر (  ،)٩() ويف الرقة ربع العشر ( )٨()فاجلدوها

   داه ، ال يقال هذا عني حجة  فيما ع)١١(أدلة النصاب إذ مل يصرح بالنفي
 ١٥ باملفهوم وقد نفيتموه ألنا نقول الفرق بينهما أنَّ املقيد له مقابل هو )١٢(]القول[

                                           
 .معارض : يف ص  )١(

 . ساقطة من ص  (2)
 .تنايف : يف ع  (3)
 . ساقطة من ص و ع . ما رجحه املؤلف أنه ال تنايف بني املطلق واملقيد :مجلة  (4)
 العلم : العام ويف ص : يف ك  (5)
 .للعام : يف ص  (6)
  .٢٥:  سورة النساء آية (7)
  ) ٢١٥٢(أخرجه البخاري يف البيوع ، باب بيع العبد الزاين  (8)

 ) . ١٧٠٣(ومسلم يف احلدود ، باب رجم اليهود أهل الذمة يف الزىن 
  .٤٢٨سبق خترجيه ص  (9)

 من قول عمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعـي          ٣/١٣٩ وابن أيب شيبة يف املصنف       ٤/١٢١أخرجه عبد الرازق يف املصنف       (10)
 . ما اهللا رمحه

 .النفي : يف ص  (11)
 . زيادة من ص و ع  (12)



  

  

٤٤٧                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

خبالف املفهوم فإنَّ ، والرقبة املسلمة ، املطلق وكل منهما يتضمن احلكم كالرقبة 
 وهنا ال، املفروض السكوت فللتقييد فيه فائدة مستمرة هو متام ما حكم عليه 

 ألنَّ احلكم حاصل بدونه إال أنه يقدح يف هذا أنه ال طريق لنا إىل عدم )١(فائدة له
 فائدة ممكنة كثرياً ما يقدر عليها الناظر )٢(الفائدة وال نكاد جند صورة إال وللقيد

 ٥  .األصل عدمه ، مع أن احلكم غري موقوف على ذلك ألنَّ عدم الفائدة مانع 

لئال يتوهم تغري حال  )٣(]جيء به [ حصان أنَّ شرط اإل:  ومثاله هنا
  .األمة قبل اإلحصان وبعده كما تغري حال احلرة فليتأمل 

 مطلقا نصف حد احلرة فيكون )٤( ومن الفائدة هنا بيان أنَّ حد األمة
   . )٥(ختصيصا آلية النور

                                           
 . ساقطة من ص  (1)
 . وللتقيد : يف ص  (2)
 زيادة يستقيم ا املعىن  (3)

 ساقطة من ع  )٤(
ـ      الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا                 آية النور هي     )٥( اهللا إن كنتم تؤمنون ب

  ٢:  سورة النور آية واليوم اآلخر وليشهد عذاما طائفة من املؤمنني 



  

  

٤٤٨                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢١٧- لهه مجع بينهما:  قَو٢/١٥٦[*.فإن العمل باملقيد عمل باملطلق  لنا أن[  
. قد قدمنا ما يرشدك إىل أنَّ اجلمع بني الدليلني إمنا حيتاج إليه بعد حتقق املنافاة                

      املقيد إمنا هو أحد األفراد اليت       )١(وهنا ال منافاة ألنَّ   . وبينا كيفيتها بني العام واخلاص 
والنص على فرد من أفراد العام ليس بتخصيص مـع اتفـاق            ،  يصدق عليها املطلق    

فكذا هنا ، وذا يظهر عدم الفرق بني اإلثبات والنفي فإنه ال فرق يف قول                ،احلكمني   ٥ 
ال تأكل الرمان ، ال تأكل      : كل الرمان ، كل الرمان احلامض ، وبني قوله          : الطبيب  

  فرد مـن     )٣(]فرد من أفراد املطلق املنفي كما أنه      [ )٢(الرمان احلامض ، يف أنَّ املقيد     
  .أفراد املطلق املثبت 

أنَّ أكثر ما يوهم لزوم محل املطلق على املقيـد خـصوصيات             : اعلم مث  

 ١٠ اعتق رقبة ، اعتق رقبة مؤمنة ملا كـان وصـف اإلميـان              :مثل قولك   األمثلة ،   

وخـذ مثـاالً     . )٤(يواخي اإلعتاق يف مناسبة التقرب إىل اهللا تعاىل ظن لزوم املقيد          
اسـتر   وأبقمـيص ،    استر عورتك ، استر عورتـك        : )٥(بعكس ذلك مثال قولنا   

 ال تكـشف عورتـك ، ال تكـشف          )٦(عورتك ، استر عورتك من الفسقة ،  أو        
 ، أو ال    )٧(عورتك للصاحلني ، وكذلك اتق نظر األجنبية ، اتق نظر األجنبية لشهوة           

تنظر األجنبية ، ال تنظر األجنبية لشهوة ، فتتبع األمثلة جتد غالبها معتمدة القرائن               ١٥ 
 ا االعتبار مبا جترد عن القرائن فاعترب األمثلة وأكثر إنْ كنـت           فإذاً ال عربة بذلك إمن    

 ، ولألمثلة   )١٠(األمثلة املوضوعة للتوضيح للبلداء    )٩(]إىل  [طمئن إال   ي ال   )٨(]ممن  [
                                           

  ٣/٢٥٩       ،      حتفــه ٣/٣٧٠      ،     رفع ٢/٣٥٢بيـــــان  *
 أن : يف ص  (1)
 . القيد : يف ص  (2)
 . زيادة من ع  (3)
 . القيد :  يف ع (4)
 . ساقطة من ص  (5)
 . ساقطة من ص  (6)
 . ساقطة من ع . أو ال ننظر األجنبية ، ال تنظر األجنبية لشهوه : قوله  (7)
 . زيادة من ص و ع  (8)
 . زيادة من ص و ع  (9)

 وتلك األمثال نضرا للناس وما يعقلها إال كيف توضع للبلداء واهللا سبحانه وتعاىل ضرب األمثلة يف القرآن للناس وقال  (10)
 العاملون 



  

  

٤٤٩                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

هذا الشأن يف مجيع مواقع االستدالل بأي دليل فافهم هذا وقـد اسـتثىن بعـض                
ليل خارجي وال معىن لذلك ألنه ليس        صوراً يتالزم املطلق واملقيد فيها بد      )١(احلنفية

 بـني   )٣(أنه ال تعـارض    )٢(]لك  [ من محل املطلق على املقيد يف شيء ، وإذا تبني           
  . جزاء املطلق واملقيد كان املقيد أفضل إذ العمل بدليل املطلق يلزم منه اإل

 ٥  عمدة الفرق بني العام واخلاص واملطلق واملقيد أنَّ احلكم يف األولني:تنبيه

 مشويل ويف اآلخر بديلّ )٤(نيمتناف ويف اآلخرين متوافق وأما أن العموم يف األول
 فيما مضى )٥(فسهل مع أنّ التحقيق أنّ املطلق أعم من الشمويل والبديل كما عرف

  .)٦( األوامريف

 وتتميم ملا ذكرنا يف حبث بناء العام على اخلاص وهاهنا حاصل
ما بعده إنْ كان املتأخر غري مستقل وهو االستثناء  العام مع )٧( أنَّ الكالم:وهو  ١٠ 

والشرط والصفة والغاية ، ومل يتراخ وهو املسمى بالتخصيص باملتصل ، فاحلق ما 
قالته احلنفية أنه ليس بتخصيص ال باملعىن الذي حلظوه من اختالف حال الكالم 

وهو اصطالح هلم يف  - غري حمتمل احتماالً ناشئاً عن دليل )٨(األول أنه قطعي أي
: حكم املتكلم بذلك موقوف على فراغه فال معىن لقولنا :  بل ألنا قلنا -القطعي 

عام وخاص إذ ال تعدد يف احلكم ، ألنَّ احملكوم عليه هو اموع ، ولذا ال جتد  ١٥ 
 ال يقال فيه أنه )٩(ذلك يعقل يف باب املطلق واملقيد ، إذ قولك اعتق رقبة مسلمة

 أكرم الرجال العلماء ، هذا يف غري املتراخي )١١( قولك)١٠(يد ، فكذلكمطلق ومق

                                           
 ١/٣٩٧وت انظر فواتح الرمح )١(
 . زيادة من ع  )٢(
 .رض : يف ص  )٣(
 .األول  : يف ص و ع  )٤(
 . عرفت : يف ص  )٥(
 . ساقطة من ع . كما عرف فيما مضى يف األوامر : مجلة )٦(
 . ساقطة من ص . أن الكالم : بناء العام على اخلاص وهو : مجلة  )٧(
 . أغري حمتمل : يف ص  )٨(
 . مؤمنة مسلمة : يف ص  )٩(
 . فكذا : يف ص  )١٠(
 . ساقطة من ع  )١١(



  

  

٤٥٠                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 فال يتهيأ ألنّ املفروض عدم استقالل املتأخر لكنه يعاد مع ما )١(تراخيامليف ، وأما 
والعام ، اتصل به مقيداً ، وأما مع استقالل األخص عن األعم بأنْ يكون كالماً تاماً 

صيصاً يف العام الستحالة النسخ قبل التمكن كذلك فمع عدم التراخي يكون خت
  .وقد لزم اوزين أنْ ال يعلموا ختصيصا لتجويزه نسخاً كما ترى 

 ٥ وأما اإلطالق والتقييد فال فرق بني التراخي وعدمه ملا ذكرنا من اتفاق 
  .احلكم 

  .  وأما تراخي اخلاص عن العام فنسخ كما مر تقريره واهللا أعلم 
  

                                           
 . وأما مع التراخي : ويف ع . وأما مع غري املتراخي : يف ص  )١(



  

  

٤٥١                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢١٨-   لهد ويف التقيد        : قَوه الزم هلم إذا تقدم املقيبالسالمة   وأجيب بأن.*

                        ]٢/١٥٦ [  
والثاين بأنَّ املطلق ظاهر ،  )١(رد السعد األول بأنَّ تقدم املقيد يصلح قرينة

  .يف الفرد الكامل 
 ٥ أعين اخلاص مع العام - لكن إذا حقق النقل عنهم كان فرقهم بني البابني 

كما رأيت على )٣(انينوقد ب،  )٢( مشكالً ال يظهر وجهه فلينظر-د مع املطلق واملقي 
  .عدم الفرق 

م ا وقد حبثت كتبهم كالتنقيح وشرحه واملنار وشرحه ومل أفهم من حكاي
  )٤(.األقوال ومن األمثلة إال عدم الفرق بني التقدم والتأخر 

 ١٠  . اهللا أعلم و.  ليس بشيء )٥( والظاهر أنَّ نقل ابن احلاجب هذا
  
  
  
  
  ١٥ 
  

                                           
  ٣/٢٦٠       ،      حتفــه ٣/٣٧٠      ،     رفع ٢/٣٥٤بيـــــان   *

 .ساقطة من ص . يصلح قرينة : مجلة  )١(
 . فينظر : يف ص  )٢(
 . بينا : يف ص  )٣(

ن أحدمها مطلق واآلخر مقيد فجمهور احلنفية ال حيملون املطلق على املقيد بل يعملون بكل يف موضعه وحسب مدلوله                    إذا ورد نصا   (4)
  : ألن كل نص حجة قائمة بذاا إال إذا تعذر العمل ما بدون احلمل فيحملون املطلق على املقيد ضرورة وذلك على التفصيل اآليت 

  . ضرورة   ق على املقيد إال  إذا اختلف حكمها مل حيمل املطل-١
  .  إذا احتد حكمها واختلف السبب ال حيمل أيضاً -٢
  .  إذا احتد حكمها وسببهما إن كانا مثبتني فإن وردا معاً حيمل املطلق على املقيد ضرورة ويكون بياناً -٣

  . لق على املقيد ويكون بياناً  فيحمل املط– أي عدم معرفة املتأخر فيكون ناسخاً –وكذلك إن جهل التاريخ لعدم الرجيح 
   – أي أنه رفع لإلطالق السابق –وإن علم املتأخر فاملقيد املتأخر يكون ناسخاً 

 ، شرح التلـويح علـى       ١/٢٩٤ ، التقرير والتحبري     ٢/٥٢٠ ، كشف األسرار للبخاري      ٤٠٩: ميزان األصول ص    :
   ١/٣٨٩ ، فواتح الرمحوت ١/٦٤التوضيح 

 . نا ه: يف ص  (5)



  

  

٤٥٢                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢١٩-    لهوإن اختلف موجبهما كالظهار والقتل فعن الشافعي       :   قَو
وهو املختار فيـصري    فقيل جبامع   اهللا محل املطلق على املقيد      رمحه  

كالتخصيص بالقياس على حمل التخصيص وشذ عنه بغري جامع         
   ]٢/١٥٦[           *.وأبو حنيفة ال حيمل 

 ٥ الدليل الشرعي على أنَّ الـدليل       )٢(جود هذا لو  )١( ال شك يف   :إنْ قلت   
  معترب فما  الذي صد أبا حنيفة عن ذلك ؟ 

  هو ما ذكره السعد وهو أنَّ شرط القياس أنْ يثبـت بـه حكـم                 :قلت  
 الكافرة وهو عدم    )٤( عدم إجزاء  )٣(شرعي وأنْ ال يوجد يف الفرع نص واملثبت هنا        

ى ثبوت احلكم مع عـدم القيـد   أصلي والنص يف الفرع موجود إذ املطلق يدل عل   
 ١٠  )٦(. )٥(وهكذا بينه يف التنقيح والتوضيح والتلويح 

 األصلي وهو أيـضا     )٧( منع ما ذكر بل الالزم احلكم بالعدم ال العدم         :واجلواب  
  . نسخ ملقتضى املطلق 

، واإلطالق يف البيـع     ،   اشتراط العدالة يف شهود الطالق والرجعة        :مثاله  
يف طلب الوثوق وعصمة احلقوق فتقييد شهادة البيع بالعدالـة          وال فرق يف البابني     
والالزم من اإلطالق ثبوت شهادة     ،   نظراً إىل التراخي وعدمه      )٨(ختصيصاً أو نسخاً   ١٥ 

 عدم ذلك واحلكم بالعدم ليس هو العـدم         )٩(والالزم من التقييد لزوم   ،  غري العدل   
 الدين قريب ممـا     وجواب سعد ،  األصلي وهو حكم مناف حلكم اإلطالق فينسخه        

 رد شـبهتهم    )١٠(ذكرنا إال أنه جعل املثبت بالقياس وجوب القيد وليس صرحياً يف          

                                           
  ٣/٢٦٠       ،      حتفــه ٣/٣٧١      ،     رفع ٢/٣٥٦بيـــــان  *

 أن : يف ص  )١(
 . الوجود : يف ص  )٢(
 . ها هنا : يف ع  )٣(
 . ساقطة من ع  )٤(
 . ساقطة من ع . وهكذا بينه يف التنقيح والتوضيح والتلويح : مجلة  )٥(
  ١/٦٥شرح التلويح على التوضيح  )٦(
 . بعدم : يف ص  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
 . ثبوت : يف ص و ع  )٩(
 . كما يف : يف ص  )١٠(



  

  

٤٥٣                                 املطلق واملقيد                                         جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

لكنه الزم منه ألنه إذا وجب القيد لزم منه احلكم بالعدم وهو ينايف ثبوت حكـم                
  .اإلطالق فليتأمل 
 )١(ال جتزئ العوراء وال العرجاء يف األضحية حكم بعدم إجزائها          :        ومثل  

صصا مما  خميلزم منه مقابل العرج والعور لكن املطلق يصدق على العرجاء والعوراء            
يصدق املطلق عليه ولذا قيل التقييد نوع خاص من التخصيص وكذلك ال تـصح               ٥ 

وإذا كان الشارع يورد النفي إلخراج املنفى عمـا مشلـه           ،  شهادة اخلائن والظنني    
  . أفاده النص ألنه مبني ال حمصل العموم أو صدق عليه املطلق فالقياس يقيد ما

 كما أنَّ األحكام حتصل عن األلفاظ املثبتة حتصل عن النافيـة            : وحاصله  
  . النصوص النافية حكم )٢(نع اخلصم بذلك لزمه أنْ ال حيصل عنتفإنْ مل يق

 ١٠  .احلكم هو ما يلزمها من إثبات أحد األحكام اخلمسة: وإنْ قال  

 يف التحقيق كمبني    )٣(س فهو أحد األدلة وهو     فاسلك ذلك يف القيا    :قلنا   
بعض أفراد عام ، ألنَّ العلة ملا مشلت األصل والفرع كانت كعام ، والقياس مـبني                

  .لشموهلا الفرع 
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  

  

                                           
 . حكم بإجزائها : يف ص  )١(
 .على : يف ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(



  

  
  

  

  بحـــــــــث 
  

المجمــــل 



  
 

٤٥٤                                      امــــل                                          جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]ل ــــث الُمْجمــــبح[ 
٢٢٠-   لهقوله تعاىل حنو  ال إمجال يف    :  قَو  وامسحوا برؤوسكم  )١*(

                      ]٢/١٥٩[  
والرأس اسم  .  أنّ امسحوا برؤوسكم مثل امسحوا رؤوسكم        :حجة مالك  ٥ 

  .)٢(للجميع 
 أنهم موافقون ملالك مع عـدم بـاء         )٣( وظاهر حتقيق السعد ملذهب احلنفية    

نه جممل حيتاج إىل البيان ألن البـاء         إ دية وأنَّ ذلك مقتضاه لغة ، وإمنا قالوا هنا        التع
وإذا تعـذر   ،   )٣(إذا دخلت يف املمسوح اقتضت عدم االستيعاب كدخوهلا يف اآللة         

حصوله يف ضمن غـسل الوجـه       األقل   )٤(االستيعاب ثبت البعض ، لكن منع من       ١٠ 
لى عدم لزوم الترتيـب كمـا هـو         وهذا بناء ع  ،  فكان يلزم سقوط املسح قصداً      

  . مذهبهم

  :عتراض عليهم من وجهني اال:أقول 

 اإلمجال على فرض تعذر األقل والكل بل يبقى مطلقا          )٥(أنه ال يلزم    :األول
 ١٥  . يف األبعاض غري ما ذكر 

  
  
  
  

                                           
  ٦: سورة املائدة آية  )١(

  ٣/٢٦٨       ،      حتفــه ٣/٣٨٦      ،     رفع ٢/٣٦٤بيـــــان  *
  . ٢/٣٠االستذكار  )٢(

   ٢/٤٤ ، فواتح الرمحوت ٢/٣١٨كشف األسرار للبخاري  (3) 
 . لت بامللعقة ، مل تأكل ا كلها أك: كقولك  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . أنه يلزم : يف ص  )٥(



  
 

٤٥٥                                      امــــل                                          جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  
 زيـادة يف    )٢( اجلميع وقد ثبت يف السنة     )١( يلزمهم أنْ يكون نسخ    :الثاين  

 نسخ عندهم وإذا صارت اآلية منسوخة رجـع إىل الـسنة وال             النص القرآين وهو  
  . إمجال فيها فأبطل هذا التدريج أصل املذهب فتأمل 

مع أنَّ دعواهم يف دخول الباء على اآلية واملمسوح غري مسلمة ال لغة وال عرفا  ٥ 
 اإللصاق مع ا حيث جعل معناه)٣(وقد نص الزخمشري على ذلك يف تفسري اآلية

  .ا على السواء مطلقا الباء وعدمه

فظاهر أكثر األقوال دائرة على أنَّ املسح مطلق  وأما مذهب الشافعي 
، فريد عليه أنْ يكون الكل واجبا كما أنَّ األقل واجب وسائر األبعاض كذلك ، 

 ١٠ أعين -ما هنا   ، وظاهر كالمهم يف حلق الشعر يف احلج مثل)٤(ومل يقولوا بذلك
  .ني دخول الباء يف اآلية وعدمها على هذا  فهم مسوون ب-تعني البعض 

مبا عن بعض أصحام وذكر عبارة الشافعي  )٥(وحكى الزركشي    
أنَّ البعضية أمر عريف وأنه أرجح من الكل ، وبعضهم أنَّ الباء للتبعيض  : حاصله

  . وهو أضعف مما سبق 
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
 . مسح : ويف ع . املسح : يف ص  )١(
 . بالسنة: يف ص و ع  )٢(
 املراد إلصاق املسح بالرأس وماسح بعضه ومـستوعبه باملـسح            وامسحوا برؤسكم    قال الزخمشري يف تفسري هذه اآلية        )٣(

 ١/٣٢٥الكشاف . سح برأسه كالمها ملصق للم
 . ساقطة من ص . ومل يقولوا بذلك : مجلة  )٤(

  ٢/٢٦٧ البحر احمليط  (5)



  
 

٤٥٦                                      امــــل                                          جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 -عـيض يف البـاء       يعين التب  - يف الزبدة ثبت ذلك      )١(قال العاملي األمامي  
 موضعا مـن    )٤(وال عربة بإنكار سيبويه وقد انكرها يف سبعة عشر        )٣( )٢(بنص الباقر 

  . كتابه 
لو ثبت عن الباقر لقبلناه من حيث أنه عريب مل يعتر           : فنقول هلذا الرافضي    

 ٥ لكنه مل   هلغته التغيري كيف مع أنه الباقر رضى اهللا عنه ال من حيث دعاويكم املفترا             
يرو ذلك من تقبل روايته ، على أنه لو ثبت عن الباقر لكان خمالفا السـتعماالت                
العرب فغايته أنْ يكون صحيحا شاذا فال حيمل عليه كـالم اهللا سـبحانه ويتـرك          

  . يكون حمتمال مرجوحاً )٥(الشائع الراجح إمنا
عن بعضهم أنه حيتمل الكل والبعض فيكون متـردداً          وحكى الزركشي   

كمـا يف   ،   فيقتصر عليه    )٦(جممالً كأنه يعين والبعض متيقن على كل تقدير       فيكون   ١٠ 
  .دية الذمي وحنوه من اإلمجاع املركب وحنوه 

اقتصر    أنه   )٨( ومل يرو  )٧( ليس لك نفي الزائد بغري دليل سيما       : فيقال  
على البعض إال ومتم باملسح على العمامة ، وإنْ أطلق يف بعض الروايات فهو مقيد               

  .والشافعية أشد الناس مراعاة للتقييد  )٩(ابغريها سيم

                                           
هـ أخذ عن والده وغريه من العلماء ، وجد         ٩٥٣حممد بن حسني بن عبد الصمد اء الدين احلارثي العاملي اهلمداين ولد سنة               )١(

إىل مصر والقدس وحلب مث استقر بأصفهان حيث واله السلطان شاه           يف طلب العلم ، وساح يف األرض ثالثني سنة فحج ورحل            
  . التفسري املسمى العروة الوثقى والتهذيب يف النحو والزبدة يف األصول : وله مؤلفات كثرية منها . عباس رئاسة علمائها 

 . ٦/١٠٢ ، األعالم للزركلي ٥٣٢ ، روضات اجلنات ٣/٤٤٠خالصة األثر :
 . الباقرة : يف ص  )٢(
هـ أخرج حديثه أصحاب الكتب ٥٦أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ، ولد زين العابدين ، ولد سنة  )٣(

وكان أحد من مجع بني العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانه وهو أحد األئمة اإلثين عشر الـذي                  : الستة قال الذهيب    
وشهر أبو جعفر بالباقر مـن      . فال عصمة إال للمالئكة والنبيني      .  األمامية وتقول بعصمتهم ومبعرفتهم جبميع الدين        تبجلهم الشيعة 

تـويف  . بقر العلم أي شقه فعرف أصله وخفيه ، عده النسائي وغريه يف فقهاء التابعني باملدينة ، واتفق احلفاظ على االحتجاج به                      
  . هـ ١١٤سنة 

  .٩/٣٥٠ ، ذيب التهذيب ٤/٤٠١ ، السري ٥/٣٢٠ سعد طبقات ابن:
 . مخسة عشر : يف ص و ع  )٤(

 . مبا : يف ص  (5)
 . حال : يف ص  (6)
 . ال سيما : يف ع  (7)
 . يرد : يف ص  (8)
 . ال سيما : يف ع  (9)



  
 

٤٥٧                                      امــــل                                          جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

والعجب من الشافعية أّم ألغو مسمى املسح يف هذه اآلية واحللق يف احلج                     
وقالوا يكفي أنْ يصل بلل إىل بعض شعره وأنْ يزال بعض شعرات ولو نتفاً وحتريقاً               

 غالـب   )٢(مـا نـشاهد    ، و  )١(فقد سابقوا أهل الرأي فسبقوهم وتركوا إمامهم      ،  
علـى  الشافعية إال مصرين على االقتصار كأنه مل يعلم قطعـا اعتمـاد الـنيب      

 ٥  .االستيعاب 

 لبعض الشيعة القائلني باحتاد وقت الصالتني الظهـر والعـصر           : وقلت  

فعـل ذلـك يعـين        )٤( قد صح أنّ النيب    )٣(وكذلك العشاء واملغرب وقد قال    
  )٥(.حديث ابن عباس 

  . توقيتاً : قال؟غري تلك املرة   صالته )٧( كيف كان :)٦(فقلت له

 ١٠  .وصليتم مرةً مجعا مث صليتم بقية عمركم توقيتاً  -  - هال تأسيتم به :فقلت  

 املقتصرين  )٨(واحلنفية أيضا ،  وكذلك يقال للشافعية يف مسألة املسح واحللق        
 لتتم العصبية وإال فال     على حنو الربع وما اقتصروا إال إلقامة كل منهم شعار مذهبه          

 ترجيحها ظاهر اللغة ، وفعل الـنيب        )٩(وقد توارد على  . ينكر فضيلة التكميل فقيه     
                 مستمرا ، واالحتياط ، ثالثة أدلة إنْ رفضوا األول مل يقدروا علـى رفـض

 ١٥  . اآلخرين 

                                           
 وكان معقوالً يف اآليـة أن       حوا برؤوسكم    وامس قال اهللا تعاىل    " مل يترك الشافعية قول إمامهم ، فقد قال الشافعي رمحه اهللا            )١(

من مسح من رأسه شيئاً فقد مسح برأسه ، ومل حتتمل اآلية إال هذا وهو أظهر معانيها ، أو مسح الرأس كله ، ودلت السنة علـى                           
، ١/٤١ األم. أن ليس على املرء مسح رأسه كله ، وإذا دلت السنة على ذلك فمعىن اآلية أن من مسح شيئاً من رأسـه أجـزأه        

  .١/٣٩٨ وأنظر اموع ٢/٢٣٢
 . شاهدت : يف ص  )٢(
 . ساقطة من ص . قد قال : قوله  )٣(
 .رسول اهللا : يف ص  )٤(

، ومسلم يف صالة املسافرين ، بـاب اجلمـع بـني    ) ٥٤٣(أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة باب تأخري الظهر إلىالعصر       (5)
   ) .٧٠٥(الصالتني يف احلضر 

 .  من ص ساقطة (6)
 . ساقطة من ص  (7)
 . ساقطة من ص  (8)
 . ساقطة من ص  (9)
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 شرط األصول ليكون مثاالً ملمارسة املقصود  منه         )١(وقد خرجنا يف هذا البحث عن     
 وهو مما قيل يف جواب      )٣(مضى وما يأيت   )٢(امم،  ذلك مباحث أخر خنرج فيها      ، وك 

املسترشد غري اادل والكل دين اهللا تعاىل ومقر البحث كله ما يتقوم به دين املرء               
  . وجيلب الصالح ويدفع الفساد 

وقــالوا أتبكــي كــل قــرب رأيتــه     
ــشجى  ــشجى يبعــث ال فقلــت هلــم إن ال

  

ــوى و    ــني الل ــوى ب ــرب ث ــدكاك لق ال

ـّه قبـر مالك   )٤(دعوين فهـــذا كلُــ

      ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  

                                           
 . على : يف ع  )١(
 . فيما : يف ص  )٢(
 .ويأيت : يف ص  )٣(

   ١١٠: الديوان ص .  األبيات ملتمم بن نويره يرثي أخاه مالك بن نويره (4)
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٢٢١ - له١())رفع عن أميت اخلطأ والنسيان (( ال إمجال يف حنو :  قَو*(.
                  ]٢/١٥٩ [  

ما يتوجه اخلطاب إىل   هذه مسألة املقتضى وقد مر فيها ما فيه كفاية وكل
كان   )٢(  عليكم أمهاتكمحرمت ثبت عرف حنو ناألعيان والذوات كذلك فإ

 ٥  . واهللا أعلم  . )٣(ظاهراً وإال فكما مضى

  
  
  
  

                                           
  ٣/٢٧٠       ،      حتفــه ٣/٣٨٩      ،     رفع ٢/٣٦٧بيـــــان  *

وهذا ال يوجد ذا اللفـظ وإن       " رفع عن أميت اخلطأ والنسيان      : " قوله عليه السالم    ) ٢/٦٤(  قال الزيلعي يف نصب الراية       )١(
رواه ابن عدي يف الكامل     " رفع اهللا عن هذه األمة ثالثاً       " كان الفقهاء كلهم ال يذكرونه إال ذا اللفظ ، واقرب ما وجدناه بلفظ              

وكذلك قال احلافظ ابن حجر     " إن اهللا جتاوز ألميت عن اخلطأ والنسيان        " وأكثر ما روى بلفظ     . بكره  من حديث أيب    ] ٢/٥٧٣[
  ) . ١/٥٢٢(والعجلوين يف كشف اخلفاء ) ٢٣٠(والسخاوي يف املقاصد احلسنة ) ٢/٤٦٦(يف التلخيص احلبري 

إن " من حديث ابن عباس بلفظ      ) ١/٦٥٩(ماجه  ابن  ) : ٣٠(قال احلافظ العراقي يف ختريج أحاديث املختصر البن احلاجب رقم           
والبن عدي  .. " جتاوز اهللا   " وصححه بلفظ   ) ٢/١٩٨(واحلاكم  ) ١٦/٢٠٢( رواه ابن حبان ، اإلحسان      " احلديث  .. اهللا وضع   

  . وهو ضعيف " اخلطأ والنسيان واألمر يكرهون عليه : رفع اهللا عن هذه األمة ثالثاً " من حديث أيب بكره 
 والـدار قطـين يف الـسنن        ١١/١٣٤ والطرباين يف املعجم الكبري      ٣/٩٥أخرجه أيضاً الطحاوي يف شرح معاين اآلثار        واحلديث  

وأبو حامت يف ) ٤/١٤٥(وقد أعله اإلمام أمحد كما ذكر ذلك العقيلي يف الضعفاء   . ٧/٣٥٦ والبيهقي يف السنن الكربى      ٤/١٧١
وقـد  ) ٢/٢٥٣( كما ذكر ذلك ابن السبكي يف طبقات الشافعية الكربى           وحممد بن نصر يف اختالف الفقهاء     ) ١/٤٣١(العلل  

األمر يف احلديث وإن تعددت ألفاظه كما قال اإلمامان أمحد بن حنبل وحممد بن نصر               : وباجلملة  : ضعفه السبكي أيضاً حيث قال      
  .إنه غري ثابت 

احلاكم ووافقـه الـذهيب والنـووي يف الروضـة          ولكن للحديث طرقا عديدة يتحسن ا ، وقد حسنه العقيلي وابن حبان ، و             
واحلـافظ  ) ٢٧١(وابن كثري يف حتفة الطالب  ) ٣٩:ح (٣٢٥: ويف األربعني وابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ص          ) ٨/١٩٣(

حيث قال هذا حديث حسن أخرجه ابن ماجه إىل أن ) ١/٥٠٩(وموافقة اخلرب اخلرب ) ٢/٤٦٤(ابن حجر كما يف التلخيص احلبري   
والعجلـوين يف كـشف     ) ٢٣٠(ل ومبجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصالً وكذلك قال السخاوي يف املقاصد احلسنة               قا

وابن ) ١/١٢٣(رواء الغليل   إواأللباين يف   ) ٥/١٤٩(، وكذلك أمحد شاكر يف تعليقه على األحكام البن حزم           ) ١/٥٢٢(اخلفاء  
ق هذا احلديث مسـاه      الفيض أمحد بن حممد بن الصديق الغماري جزء يف طر          وأليب . ١/١٩٢الوزير يف كتابه العواصم والقواصم      

  "  رفع عن أميت اخلطأ والنسيان " شهود العيان بثبوت حديث (
  

  . ٢٣:  سورة النساء آية (2)
 . ساقطة من ص . وإال فكما مضى : قوله  (3)
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٢٢٢- له٢/١٥٩   [ .*)  إال بطهور صالة ال(ال إمجال يف حنو  : قَو[  
 ما جاء به الشارع سواء خاطبنا به بلسان اخلاص به أو بلسان أصل :أقول 

 اعتبارية فتصري له ماهية اللغة فذلك الذي جاء به ملتئم من عدة أشياء حقيقية أو
 معناه ال تصدق الصالة اليت جئت ا )١())ال صالة إال بطهور (( : فقوله متميزة 

 ٥ أي مل يصب فرداً من أفراد )٢())وال صيام ملن مل يبيت الصيام(( بدون هذا القيد 
 ، )٤( كذلك ، وهو نفي معىن الصحة)٣( ))وال عمل إال بنيه(( ماهية ما جئت به 

إنْ دل دليل على الصحة رجع إىل عدم الكمال أو حنو ذلك وقد ورد القبيالن ف
 كما ذكرنا املتضمن لنفي الصحة وما )٥(كثرياً ، واألصل احلقيقة وهي نفي احلقيقة

عداه جماز ، ومل أر من صرح مبا ذكرنا إمنا يعربون بنفي الصحة وما ذكرناه واضح 
 ١٠  . واحلمد هللا 

   ؟ بلسان اللغة )٦(ا ذكرت مع تكلم الشارع كيف ميكن م :فإنْ قلت

                                           
  ٣/٢٧١       ،      حتفــه ٣/٣٩٠      ،     رفع ٢/٣٦٩بيـــــان   *

وإمنا روى أبو   . يشري به إىل حديث ليس هو يف شيء من الكتب الستة ذا اللفظ              ) ال صالة إال بطهور   ( فقوله  : قال ابن كثري     )١(
ال صالة ملن ال وضوء له وال وضـوء          ( قال رسول اهللا    : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        ] ٣٩٩[وابن ماجة   ] ١٠١[داود  

  . ٣٠٧: حتفة الطالب ص . وإسناده ليس بذاك  ) ملن ال يذكر اسم اهللا عليه
والطرباين يف األوسط من رواية عيسى بن سربة        ] ١/٧٣[وذكر احلافظ العراقي أنه أخرجه الدار قطين من حديث عائشة وضعفه            

  ) ٢٠(ختريج أحاديث خمتصر املنهاج ] . ١١١٩[عن أبيه عن جده 
صعد النيب  : إسناده إىل عيسى بن سربة عن أبيه عن جده رضي اهللا عنه قال              وذكر احلافظ ابن حجر أن هذا احلديث ورد وساقه ب         

        هذا حديث غريب   : وقال  ) أال ال صالة إال بوضوء وال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه              : ( املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وقال
  . ١/١٩٤لخيص احلبري  والت٢/٨٧موافقة اخلرب اخلرب . أخرجه أبو علي بن السكن يف كتاب الصحابة 

والترمذي يف أبواب الصوم ، باب ما جاء ال صيام ملـن مل             ) ٢٤٥٤(أخرجه أبو داود يف كتاب الصوم ، باب النية يف الصوم             )٢(
 وابن ماجه يف كتاب الصيام      ٤/١٩٧والنسائي يف كتاب الصيام ، باب ذكر اختالف الناقلني خلرب حفصة            ) ٧٣٠(يعزم من الليل    

وإسناد هذا احلديث جيد لكن له       : ٣٥٦قال ابن كثري يف حتفة الطالب ص        ) . ١٧٠٠(ء يف فرض الصوم من الليل       ، باب ما جا   
  . - أي موقوفاً عليه –عله وهو أن النسائي رواه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله 

شيخ مصري يروي عن نافع بن يزيـد        : م وقال عنه    أخرجه ذا اللفظ ابن حبان بإسناده يف اروحني عن خالد بن عبد الدائ             )٣(
كتاب اروحني من احملدثني والضعفاء واملتروكني      . املناكري اليت ال تشبه حديث الثقات ، ويلزق املتون الواهية باألسانيد املشهورة             

  صلى اهللا عليه وسلم  هذا حديث ال يصح عن رسول اهللا: وقال ١/٨٣٠وكذلك أخرجه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية  .١/٢٨٠
 . وهذا معىن نفي الصحة : يف ص و ع  )٤(
 . ساقطة من ص . وهي نفي احلقيقة : مجلة  )٥(
 . الشرع : يف ص  )٦(
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 )١( إمنا يكون ذلك حيث قد اعترب زيادة قيد نفيي أو ثبويت ومل يصر:قلت 
  .اللفظ بذلك لسانا شرعيا 

 أي مدلول النكاح لغة ال )٢( ال نكاح بني الرجل وامرأة أبيه :هومثال 
اص وكذلك يثبت يف هذا املوضع حبسب حكم الشرع فاحملكوم عليه النكاح اخل

 ٥  .سائر األمثلة فليتأمل 
  

٢٢٣- لهاملختار أنْ اللفظ ملعىن تارة وملعنيني أخرى من غري  : قَو
   ]٢/١٦١      [           * .ظهور  جممل 

 وأهذا ال يتمشى بني حقيقة وجماز لوجوب احلمل على احلقيقة فهو بني حقائق 
 ١٠  . جمازات فقط

هر إيراد ابن احلاجب قول  ظا)٣( وزعم بعضهم أنه أعم من ذلك وهو
اخلصم حيتمل الثالث لوال ذلك لكان حتريره ساملا من اإلشكال ألنَّ فرض املسألة 

  . عدم ظهور أحد األمرين وال يتهيأ إال كما ذكرنا 

                                           
 . يصره : يف ع  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(

  ٣/٢٧٦       ،      حتفــه ٣/٣٩٥      ،     رفع ٢/٣٧٦بيـــــان    *
 . وذلك : يف ص  (3)
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فظ إذا تردد بين المعنى الشرعي والمعنى لحكم ال: مسألة [ 
  ]اللغوي 

٢٢٤-لهالطواف (ي مثل ماله حممل لغوي وحممل يف حكم شرع:  قَو
لنا عرف الشرع تعريف .  ليس مبجمل )١()بالبيت صاله 

 ٥  ]٢/١٦١     [  .ومل يبعث لتعريف اللغة األحكام 

 )٢(أنّ هذه داللة مستقلة على املدعى ويشهد ملا: زعم السعد عن املنتهى 
 مقصد مهم لكن )٤( اجلملة لغري)٣(قال صنعة املصنف يف أنه ال يسمح مبثل هذه

ا بعيدة ألنَّ اخلصم إمنا أراد من حيث أنَّ املعرب ذو اللسان ال ألنه أراد داللته
  .التعريف 

شارك العرب بلسام واختص بلسان ، فعلى    أنَّ الرسول :وحاصله   ١٠ 

  .  ال قرينة )٥(أي لسانيه حيمل وأيهما أظهر حيث

                                           
 والدارمي يف املناسـك ،      ٥/٤٩٦وعبد الرزاق يف املصنف     ) ٩٦٠( الترمذي يف احلج ، باب ما جاء يف الكالم يف الطواف              أخرجه (1)

وابن اجلارود يف املنتقى    ) ] . ٣٨٣٦( االحسان  [ وابن حبان   ) ٢٧٣٩( وابن خزميه يف صحيحه     ) . ١٨٨٩(باب الكالم يف الطواف     
هـذا  :  وقـال  ٢/٢٦٧ ، ١/٤٥٩ك  واحلاكم يف املستدر٥/٢٠٠١ابن عدي يف الكامل و) ٢٥٩٩(وأبو يعلى يف املسند   ) . ٤٦١(

  . حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وقد أوقفه مجاعة ، ووافقه الذهيب 
   . ٨/١٢٨ وأبو نعيم يف احللية ٥/٨٥وأخرجه أيضاً البيهقي 

ال نعرفه مرفوعاً إال مـن  : قال الترمذي . ا مرفوعاً أخرجوه من طرق عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي اهللا عنهم       
: قال ابن عدي ال أعلم روى هذا عن عطاء بن السائب غري هؤالء الذين ذكرم . هـ وعطاء قد اختلط     . حديث عطاء بن السائب أ      

.  منـه قبـل االخـتالط        لكن روى عنه سفيان الثوري كما عند احلاكم وهو ممن مسع          . هـ  . أ  . موسى بن أعني ، وفضيل ، وجرير        
  . واختلف يف رفعه ووقفه والذي يظهر أن الرفع أوىل ، ألن احلديث إذا جاء مرفوعاً تاره ، وموقوفاً أخرى ، فاحلكم للرفع 

   . -  -وجاء من طريق رجل من أصحاب النيب 
عن طاووس عن رجل أدرك      . ٣/٤١٤د  ، وأمحد يف املسن   ) ٢٩٢٢( أخرجه النسائي يف مناسك احلج ، باب إباحة الكالم يف الطواف            

وهذه الرواية صحيحة ، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب ، وترجح الرواية املرفوعه ، والظاهر :  قال احلافظ ابن حجر -  -النيب 
لباين يف إرواء    وصححه األ  ١/١٩٥التلخيص احلبري   . أن املبهم فيها هو ابن عباس ، وعلى تقدير أن يكون غريه فال يضر إام الصحابه                 

  " . الطواف بالبيت صاله " الكالم على حديث : والبن عبد اهلادي جزء يف ختريج هذا احلديث مساه  . ١/١٥٤الغليل 

   . ٢/٤٣٨الذيل على طبقات احلنابلة :
 مبا : يف ص  )٢(
 .نسخ ذه اجلملة : يف ص  )٣(
 . يف غري : يف ص  )٤(
 . من حيث : يف ص  )٥(



  
 

٤٦٣                                      امــــل                                          جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  

حكم ما له مسمى لغوي ومسمى شرعي : مسألة [  
[  

٢٢٥- لهال إ : قَو ومسمى شرعي مجال فيما له مسمى لغوي.*     
]٥  ]٢/١٦١ 

الفرق بني هذه واليت قبلها دقيق إذ املفروض فيهما معاً عدم القرينة اخلاصة 
  .واملفروض عدم العرف اللغوي والشرعي أي عدم ظهور إرادة أحدمها 

  وأما كونه مبعوثا لتعليم الشرائع فقرينة خيتص حمل تعريفها ، أما لو استعمل
 ألنه صاحب اللسانني نهذلك اللفظ يف بعض ألفاظ مجلة خربية ال تعريف فيها فال قري

 ١٠ )١()) غضب الرب ئالصدقة تطف (( كما مضى يف األوىل ، وحيتمل متثيله بقوله 
،  )٢(ألا لغوية وشرعية فلو وقعت يف حمل تعريف األحكام تعني محلها على الشرعية

ى بعض احلنفية أنَّ النهي يدل على الصحة ، دعامث شبهة املخالف مضت حيث 
 وقد بينا يف )٤())ال صيام ملن مل يبيت الصيام ((  املسألة ما مضى قريبا يف )٣(ونظري

  احمللني ما يفهم منه ما حنن فيه 
 ١٥ أنَّ املسمى الشرعي ملتئم من عدة أمور فما زاد أو نقص فليس به :وحاصله 

 الشرعي ألن حاصل النهي ال تطلبوا املعىن ، وحينئذ فال إشكال يف نفي املعىن
  فقوله  .    مضموماً إليه زيادة قيد أو منفياً عنه قيد فإنه ليس به )٥(الشرعي

  . ال تتعرضي هلا فإنك ال تصيبينها وال ميكنك ذلك )٦( ))قرائكأدعي الصالة أيام ((

                                           
  ٣/٢٧٩       ،      حتفــه ٣/٤٠٧      ،     رفع ٢/٣٧٩ــان بيـــ *

) ١٦٣٤(ومن طريقه أخرجه البغوي يف شرح السنة        ) ٦٦٤(احلديث رواه الترمذي يف الزكاة ، باب ما جاء يف فضل الصدقة              )١(
وقال أبو زرعه منكـر     زاز ضعفه احلافظ بن حجر      ـويف إسناده عبد اهللا بن عيسى اخل      ) ٣٣٠٩(وابن حبان يف صحيحه اإلحسان      

  ) . ٨٨٥(وقد ضعف احلديث األلباين رمحه اهللا يف إرواء الغليل . احلديث ، وكذلك عنعنه احلسن البصري 
 ). ١٦٣٦( وقد روى احلديث أبو هريرة ، أخرجه أبو القاسم األصبهاين يف الترغيب والترهيب 

 .الشريعة : يف ص  )٢(
 . ويصهر : يف ص  )٣(
 ٤٦٠ سبق خترجيه ص  )٤(
 . ساقطة من ص . ألن حاصل النهي ال تطلبوا املعىن الشرعي : قوله  )٥(
 ٣٦٢احلديث سبق خترجيه ص  )٦(



  
 

٤٦٤                                      امــــل                                          جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 جتده يف )٨(ظنك سبحانه ما أ)٧( وهذا البحث إنْ تبني لك فوزنا به بفضل اهللا
  . واهللا سبحانه أعلم . كتاب لكثرة ما رأينا من ختبطهم يف شعبه 

                                           
 . فوز أنه بفضل اهللا : يف ع  )٧(
 . ال أظنك : يف ص و ع  )٨(



  
  
  
  
  

  بحـــــــــث 
  

البيـــــان والمبين



  
 

٤٦٤   البيان واملبني                                                                      جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]البيــــــان والمبين [ 
  ] حكم المجمل إذا ورد بعده قول وفعل : مسألة [ 

  

٢٢٦ - لهأو واجب ، متقدماً أو متأخراً فاملختار القول وفعله ندب :   قَو
 ٥  ]٢/١٦٣  [              *.ألن اجلمع أوىل 

  .قد مضى نظري هذه 

لني أو    أنّ الفعل والقول دليالن جيري بينهما ما جيري بني القو:والتحقيق
  .الفعلني ، فهما إذاً كمطلق ومقيد ، وقد مضى ما يرشدك إىل كيفية العمل 

       نسخ الفعل متقدماً- يعين أبا احلسني -ويلزمه : فقوله 
شكاة ظاهر عنك عارها ، وقد حققنا قريباً أنّ ذلك متعني بشرط التراخي ، وأنه  ١٠ 

  .اجلمع على احلقيقة ال ما يدعيه املصنف 

وحمال أن ،  )١(أنَّ معىن البيان تفسري مراد مورد امل: ق البحث  وحتقي
تريد بشيء واحد متنافيني ، فكل بيانني فرضا كذلك ال تنايف بينهما فإنْ فرض 
التنايف كان األول وهو البيان ، واآلخر مستقل له حكمه فليتأمل فإنَّ اخللل جاء من 

إذا فرض أنه غري متناف كان كاملطلق  وهو فرض احملال ، و)٢(فرضه بياناً متنافيا ١٥ 
 حققناه آنفاً فليتأمل ففيه دقة ما ألجل اخللل يف )٤( بينهما على ما)٣(واملقيد خيري

 تصوير املسألة كما مر .  
  
  
  ٢٠ 

  

                                           
  ٣/٢٨٥ حتفــه        ،     ٣/٤١٨      ،     رفع ٢/٣٨٨بيـــــان  *

 . التخصيص وامل : يف ع  (1)
 . بياناً ومتنافياً : يف ص و ع  (2)
 . يتخري : يف ص و ع  (3)
 . ساقطة من ع  (4)



  
 

٤٦٥   البيان واملبني                                                                      جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]المختار أن البيان أقـــوى : مسألة [ 
٢٢٧- له٢/١٦٣[         *.املختار أنّ البيان أقوى :   قَو[  

  .ونقله السعد عن املنتهى .  يف غري امل مث قال العضد إنه
 وذلك ما بني العام واخلاص واملطلق واملقيد ، )١( واحنصر الكالم بالظاهر

 ٥ تقدم أنَّ خرب الواحد )٢(وليس املراد ما زعمه بعضهم من منت الدليلني ، إذ قد
قا خيصص عموم الكتاب ، إمنا الغرض كيفية داللة اخلاص مثال والعام على ما تصاد

 ظاهره ، وال يصلح )٣(فيه من املعىن اخلاص وحينئذ يتوجه كالم ابن احلاجب حبسب
أنه خالف اجلمهور كما يقال ، إال أنّ حاصل املسألة حينئذ قليل وتصويرها ال يكاد 

  .يتمحص فليتأمل 
 ١٠ وكالمهم فيها قليل التحصيل ، غاية األمر أنْ يتكلف ويقال املراد املعارضة 

  . املنت وكيفية الداللة معا وخيتلف حبسب ذلك حبسب احلاصل من

مقتضى اجلمع بني الدليلني أنْ يعمال على وجه التقييد والتخصيص  :فنقول  
ما على وجه النسخ كما قدمناه من كيفية اجلمع ، وال معىن للترجيح مع إمكان إو

  . أعلمواهللا. اجلمع ، فال معىن الشتراط قوة املبني على ما قررناه فيما مضى أصالً 

  ١٥ 

  
  
  
  

  ٢٠ 

  
                                           

  ٣/٢٨٧       ،      حتفــه ٣/٤١٩      ،     رفع ٢/٣٩٠بيـــــان  *

 . ما يف الظاهر : ويف ع . ما الظاهر : يف ص  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 . اقطة من ص س )٣(



  
 

٤٦٦   البيان واملبني                                                                      جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة : مسألة [ 
٢٢٨- لهوز تكليف ما ال تأخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع :  قَوإال عند جم
  ]٢/١٦٤  [             *.، وإىل وقت احلاجة جيوز يطاق 

 ٥ يقل به أحد ، )١( هذا من تكليف ما ال يعلم ، وقد زعم كثريون أنه مل:يقال 
 واللداد جتمعهما )٢(لقول به أشذ وأند ، ولكن القائل به أقوم مبركز الضاللةوا

واختالفهما باعتبار أو ألف اعتبار ال  )٣(االستحالة بالنسبة إىل املكلف وهي منظورة
 املنظورة إىل اإلمكان ، وقد حققناه يف املقدمات ، وكأنَّ )٤(حتيل االستحالة يف اجلهة

د مضى له يف املقدمات نوع اضطراب كما حققناه كأنه املصنف نظر إىل ذلك ، وق
 ١٠ الكون حتت راية مقلده األشعري ، والتقليد والنظر )٥(أراد أنْ يكون ناظراً مع

   . )٦(متنافيان

  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                           
  ٣/٢٨٨       ،      حتفــه ٣/٤٢١      ،     رفع ٢/٣٩٢بيـــــان  *

 . ال : يف ص )١(
 .الضالل : يف ص  )٢(
 .املنظورة : يف ص و ع  )٣(
 . ساقط من ص . واختالفهما باعتبار أو ألف اعتبار ال حتيل االستحالة يف اجلهة : قوله  )٤(

 . إىل : يف ص  (5)
 . النظر والتقييد متنافيان و: يف ص  (6)



  
 

٤٦٧   البيان واملبني                                                                      جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٢٩- لهوأجيب بأن ما ملا ال يعقل ، ونزول :   قَو إن الذين   
  ]٢/١٦٥[     *.مع كونه خربازيادة بيان جلهل املعترض   (1)سبقت

زاع يف التكاليف اليت حيتاج إىل ـوإمنا الن: قال الشارح 
  . سألة يف التأخري إىل وقت احلاجة عقد امل)٢(معرفتها للعمل ا ولذلك

 ٥ هذا طرف سهو وغفلة فإنا مكلفون بتصديق األخبار على )٣(يف:  أقول

مر والنواهي ، فما كان  بالعمل باألوا)٤(حسب داللتها يف القطعية والظنية ، كتكليفنا
  .خرباً ال جيوز تأخري بيانه ، ألنَّ وقت وروده وقت احلاجة 

 أما لو كان جممالً فال يلزم ذلك ألنَّ السامع يتحري )٥( كان له ظاهرإن هذا 
  .ويقف خبالف ما له ظاهر فإنه جيري عليه 

لة بعقب عي كما تسمعه يف القو القط)٦( وسيأيت لنا قريبا أنّ لزوم هذا خيتص ١٠ 
  .هذه

                                           
   ١٠١ : ةيأ األنبياء سورة  (1)

  ٣/٢٩٤       ،      حتفــه ٣/٤٣٣      ،     رفع ٢/٣٩٩ بيـــــان *
 . وكذلك : يف ص و ع  (2)
  . ساقطة من ص  (3)
 . كتكفينها : ويف ع . كتكليفها : يف ص  (4)
 . إن كان ظاهراً : يف ع  (5)
 . ال خيتص : يف ع  (6)



  
 

٤٦٨   البيان واملبني                                                                      جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٣٠- لهويف النسخ يوجب الشك  وأجيب بأن ذلك على البدل:  قَو
   ]٢/١٦٦ [        *  .يف اجلميع فكان أجدر

 باملقتضى حىت يظهر فال شك خبالف تأخري )١( النسخ مانع فيعمل:يقال 

 مراد املتكلم بالعام لتردده بني أفراده ، فالشك حاصل من نفس املقتضى )٢(بيان
 ٥  .العام فال ميكن العمل فافترقا الذي هو 

  .منع الشك لظهور العام  :وإمنا اجلواب الصواب  

 وال تكليف بامل حىت )٣( هذا العام خمصوص صار جممال: نعم لو قال 
  . يبني كما مضى

                                           
  ٣/٢٩٨       ،      حتفــه ٣/٤٣٧      ،     رفع ٢/٤٠٥بيـــــان   *

 .للعمل : يف ص  )١(
 . بيان تأخري : يف ص  )٢(
 . صار مثالً جممالً : يف ع  )٣(



  
 

٤٦٩   البيان واملبني                                                                      جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]حكم تأخير إسماع المخصص الموجود : مسألة [ 
٢٣١ - لهوأيضا فإن فاطمة رضى اهللا عنها مسعت :   قَوصيكم اهللا  يو

قوله     ومسعوا)٢())حنن معاشر األنبياء (( ومل تسمع )١( يف أوالدكم 
سنوا م سنة (( ومل يسمع األكثر  )٣( اقتلوا املشركني ف   تعاىل

 ٥  ]٢/١٦٧ [          . إال بعد حني )٤())أهل   الكتاب 

                                           
  . ١١: سورة النساء آية  )١(
ذا احلديث ذا اللفظ مل أره يف       ه : ٢٥٠قال ابن كثري رمحه اهللا يف حتفة الطالب ص          " حنن معاشر األنبياء ال نورث      " حديث   )٢(

شيء من الكتب السته وإمنا الذي يف الصحيحني من حديث أيب بكر وعمر وعائشة رضي اهللا عنهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه                        
ومسلم ) . ٣٠٩٣(وهو يف البخاري كتاب فرض اخلمس ، باب فرض اخلمس     . هـ  .أ" ال نورث ما تركنا صدقة      : " وسلم قال   

وأما ما اشتهر يف كتب أهل       : ١٢/٨وقال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا يف الفتح         ) . ١٧٥٧( والسري ، باب حكم الفيء       يف اجلهاد 
لكن " حنن  "فقد أنكره مجع من األئمة وهو كذلك بالنسبة خلصوص لفظ           " حنن معاشر األنبياء ال نورث      " األصول وغريهم بلفظ    

 : ٣/٧٨وقال السبكي يف رفع احلاجب      " . إنا معاشر األنبياء ال نورث      " لزناد بلفظ   أخرجه النسائي من طريق ابن عيينه عن أيب ا        
قال شيخنا الذهيب ليس يف شيء من الكتب الستة ، واألمر كما قال بل وال رأيته يف شيء من كتب ، احلديث مث رواه اهليثم بـن                           

" حنـن   " موضـع   " إنا  " وضع  "  األنبياء ال نورث     إنا معاشر " كليب الشاشي من حديث أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ولفظه            
وهو غري معدود عند احملدثني من الكتب الستة ، إمنا يعدون السنن املشهورة اليت              ] ٤/٦٤[ولذلك خرجه النسائي يف سننه الكبري       
 .  هـ.كن يف غري الستة أموجود ول" إنا " غري موجود ،وبلفظ " حنن "هو بلفظ : وباجلملة . له وعليها خيرجون األمساء واألطراف 

  ٥: سورة التوبة آية  (3)
ومن طريقه الـشافعي يف مـسنده يف        ) ٤٢( أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ كتاب الزكاه ، باب جزيه أهل الكتاب واوس               (4)

ا البيهقـي يف   ، ومن طريقهم  ) ٧٨( ، وكذلك أبو عبيد يف كتاب األموال ، باب أخذ اجلزية من اوس               ٢٠٩: كتاب اجلزيه ص    
ما أدري كيف أصـنع يف      :  عن جعفر بن حممد بن علي عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ذكر ا وس فقال                  ٩/١٨٩السنن الكربى   

قال ابن عبـد    " . سنوا م سنة أهل الكتاب      : "  يقول   -  -أشهد لسمعت رسول اهللا     : فقال عبد الرمحن بن عوف      . أمرهم  
عن : رواه أبو علي احلنفي عن مالك فقال فيه         . مد بن علي مل يلق عمر وال عبد الرمحن بن عوف            هذا حديث منقطع ألن حم    : الرب  

 وسـاق   –جعفر بن حممد عن أبيه عن جده ، وهو مع هذا أيضاً منقطع ألن علي بن حسني مل يلق عمر وال عبد الرمحن بن عوف                          
 وكذلك أعله احلـافظ ابـن حجـر         ١١٦-٢/١١٤د  التمهي. ولكن معناه متصل من وجوه حسان       :  مث قال    –إسناد احلدث   

   . ٥/٨٨ وضعفه االلباين يف إرواء الغليل ٦/٢١٦ ، وفتح الباري ٣/١١٩٥باالنقطاع يف التلخيص احلبري 
) " ٣١٥٧ ، ٣١٥٦(ولكن يشهد له ما جاء يف صحيح البخاري يف كتاب اجلزية ، باب اجلزية واملوادعه مع أهل الذمه واحلرب                    

وأيضاً جاء " .  أخذها من جموس هجر -  - اجلزية من اوس حىت شهد عبد الرمحن بن عوف أن رسول اهللا       ومل يكن عمر أخذ   
 أن نقاتلكم حىت تعبدوا اهللا وحده       -  -وأمرنا نبينا رسول ربنا     " أن املغرية بن شعبه قال لعامل كسرى        ) ٣١٥٩(فيه حديث   

.  اإلمجاع على أخذ اجلزية من أهل الكتـاب ومـن اـوس    ١/١أهل الذمه وقد حكى ابن القيم يف أحكام  " . أو تؤدوا اجلزية    
 .  االنفاق على قبوهلا من اوس ٢/١١٧وكذلك نقل ابن عبد الرب يف التمهيد 
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د  كل فرد فرهذا مل يقع موقعه فإنَّ فرض املسألة ليس أنّْ يبلغ الرسول 

فإنه مل يقع ذلك وال يقع ، وإنما املراد أنْ يقع التبليغ جلملة املرسل إليهم ، فلو بلغ 

، واملقصود أنْ يقدر  )١( ]أكثر[ احلكم واحداً قد يكفي ، وقد حيتاج إىل تبليغ 

أال ترى أنه إذا قال هلم تعالوا ألبني هذا امل مثالً مث . املرسل إليهم على حتصيله 

 ٥ )٢(أو مل يبلغوه كان قد بلغ ما أنزل إليه وليس عليه تبليغ األفراد بل يؤخرمل يعوه 

التبليغ إىل اجلملة مل يالم املفرط منهم ، فظهر لك أنه ال معىن لالحتجاج بعدم مساع 

جيوز تأخريه إىل بعد املوت فإنَّ من الناس من ميوت قبل : الفرد وكان يلزم أنْ يقال 

  . غريه معرفة البيان يف نسخ أو

فإيراد مثل هذا ومرور النظار عليه يوجب عليك أن تنقر  : وعلى اجلملة

 ١٠ )٣(على كل موضع شوكة مما يعنيك وإال فليس لك من ذلك املطلب إال األماين

  .والدعوى 
  
  
  
  ١٥ 

  
  

                                           
 . زيادة من ص و ع  (1)
 . يرمي : يف ص و ع  (2)
 .اآلين : يف ع  (3)
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حكم العمل بالعام قبل البحث عن : مسألة [ 
  ]المخصص 

٢٣٢- لهن املخصص ميتنع العمل بالعموم قبل البحث ع:   قَو
القاضي ال بد من القطع إمجاعاً ، واألكثر يكفي حبيث يغلب انتفاؤه ،  ٥ 

  ]٢/١٦٨[                    *بانتفائه
ن غريه لقيل كالم صادر عن غباوة وعناد وليس من مباحث علو صدر هذا 

 يف حق الصرييف املخالف يف أصل املسألة وكأنه لذلك مل )١(العقالء كما قاله اجلويين
على أنَّ خالف الصرييف أقرب إىل املعقول من ،  )٢(صنف فحكى اإلمجاعيعتد به امل

وغري بعيد انعكاس احلقيقة يف ،  رتبيت القاضي والصرييف )٣(خالف القاضي لوال تباين ١٠ 
أما ، مث احلجة أغرب من املذهب . الواقع إنْ كان ال بد من النظر يف من قال 

 )٥(وأما أنه لو أريد اخلاص، ة  الظامل)٤(الدعوى على العادة فمن تلك الدعاوى
  .)٦(الطلع اتهد عليه أي لنصب له مورد اخلطاب دليال كما فسره السعد 

                                           
  ٣/٣٠٥ــه        ،      حتف٣/٤٤٤      ،     رفع ٢/٤١٢بيـــــان   *

  ٣٠٨:  ف ١/٤٠٦الربهان  )١(
وهذا االمجاع مردود ألنـه قـد     : الغزايل ، واآلمدي ، وابن سريج       :  حكى االمجاع من األصوليني غري ابن احلاجب كل من           (2)

وابـن  خالف فيه مجع من األصوليني ممن يعتد خبالفهم مثل الصرييف وأيب اسحاق األستاذ والشيخ والرازي واألرموي والبيضاوي                  
  . السبكي وغريهم 

  : قال احلافظ أبو زرعة العراقي بعد أن ذكر حكاية االمجاع 
   ١/٤٣٧الغيث اهلامع .  وقد سبقه إليه أبو اسحاق األستاذ والشيخ – أي أن ا ملسأله خالفيه –ولكن احلق ما ذكره اإلمام 

ية فرعوا على املسأله املتقدمة احلكم بالعموم والعمل بـه          وليست املسأله إمجاعية كما ذكروه ، فقد تقدم أن احلنف         : وقال العالئي   
   . ١٨٧: تلقيح الفهوم ص . قبل ظهور املخصص 

   . ١/٢٦٧فواتح الرمحوت . بل إن القاضي أيب زيد الدبوسي ذكر أن التوقف مبتدع بعد القرن الثالث 
 . أو لتباين : يف ص  (3)
 . ساقطة من ص . فمن تلك الدعاوى : قوله  (4)
 . ساقطة من ص  (5)
أي لكان من املتكلم إطالع للمخاطب على أنه أريد بالعام اخلاص ألن حكم العام مـع                : ال طلع عليه    : قوله  :  قال السعد    (6)

عدم إطالعه املخاطب على املخصص عموم قطعاً حبيث ال حيتمل اخلصوص ، إذ ال معىن للتخصيص سوى نـصب دليـل يفيـد                       
  . البعض اإلطالع على قصر العام على 



  
 

٤٧٢   البيان واملبني                                                                      جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

   
يلزم على هذه الدعوى أنْ يكون كل جمتهد قد أصاب وكأنه يلتزم  :فنقول 
ويلزمه يف كل مسألة يف أنواع ،  على تصويب اتهدين )١(ذلك بناًء منه
ال مبعىن أنه جيب العمل قطعاً إذ ، ملسائل الظنية قطعية كلها فتكون ا، االستنباطات 

هو مسلم بل مبعىن أنه أصاب حكم اهللا قطعاً ، وال يلزم ذلك سائر املصوبة ألنّ ظنية  ٥ 
املقدمات تستلزم ظنية احلكم ومل يوجبوا أنْ يبني الباري تعاىل للمجتهد مراده بيانا 

.  من وجوب البيان )٤(مقتضي منتف قطعا مبا ذكر املنايف لل: قال )٣( وهو قد)٢(قطعياً
  .فاملقتضي سامل قطعا 

 وقولنا يف العموم مثال أنه ظين إمنا نريد أنّ تناوله حبسب اإلرادة ظين لتجويز 
التخصيص وإال فهو متناول له حبسب الوضع قطعاً وقد زعم انتفاء املخصص بعد  ١٠ 

 كذلك ، مث لزوم أنَّ مورد اخلطاب البحث قطعا فصارت املسألة قطعية وسائر األدلة
إنْ أريد نصب الدليل كما زعمه السعد فمسلم وال . يطلع اتهد على دليل إرادته 

يلزم أنْ يطلع اتهد عليه ، مث قد ناقض السعد حيث جعله من أطلعه يطلعه ال 
 ،  اتهد إذ ال يلزم من نصب الدليل وقوف اتهد عليه مث على مدلوله)٥(]بفعل[

 ١٥ جمردة )٦(طلعه بالفعل كانت الدعوىولو جعل من افتعل لكان أهون وإنْ أريد أل
  . جديرة بعدم االلتفات إليها وال خيفى ذلك على ذي مسكة من عقل 

  
  
  
  ٢٠ 

  
                                           

 . ساقطة من ص  )١(
 . قطعاً : يف ص و ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
 . ذكرت : يف ص  )٤(
 . افتعل : يف ك و ص  )٥(
 . دعوى : يف ص و ع  )٦(
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 أنَّ بعض املتأخرين من حمققي الوعيدية قد نفذ يف هذه احلرجة :واعلم 
رق األفكار حىت قال صاحب مسلكا يف نصرة الوعيدية أقر له النظار وعدوه من خوا

ناقال للفظ الغايات ، وكان صاحب آيات ، وسباق : املعراج يف اثر حكاية كالمه 
فلنحرر قوله مث نريك ضعفه لتنتفع بذلك يف مدارك األنظار ومزال األفكار . غايات 

قال  ما حاصله بعد إيراد أنكم حتتجون بالعمومات مع اعترافكم أنّ داللة العموم  ٥ 
  .  املطلب هنا علمي ظنية وأنّ

  .املطلوب من العموم إما العمل وإما االعتقاد  :فقال 
  . فإذا كان املطلوب العمل كفي الظن يف عدم املخصص 

 فإذا مل جند املخصص بعد - كمسألة الوعيد - وإنْ كان املطلوب االعتقاد 
 ١٠ طلب  الشارع قد)١(بلوغ اجلهد يف البحث علمنا أنْ ال خمصص وإال لزم أن يكون

جهل ، واجلهل  طأمنا الظن يف االعتقاد واكتفى به ، والظن قد خيطئ ، واعتقاد اخل
  .  كما هو الالزم هنا وال جيوز أنْ يطلب منا القبيح - يعين املركب -قبيح 

 اإلمارة )٢(هذا حاصل كالمه وهذا الناظر نفسه قد أورد حصول الظن عقيب
 باختياره وهو التزام )٣(لتزم أنَّ العبد يفعله بقولهومنع أنْ خيلقه اهللا سبحانه ملا ذكر وا

مارة قهري ال يرتاب يف ذلك  اإل)٤(خبالف الوجدان فإنّ حصول الظن عقيب ١٥ 
  . منصف

 إذا أورده على وجه يقتضي رجحان )٥(]للخرب[ أن املورد :واجلواب 
ما تناوله زلته ونقضي عليه بأن مقتضاه رجحان ـزله منـاملخرب به فقد أراد منا أنْ نن

زلته ـزيال له غري منـعند من مسع ذلك اخلرب ، فإنْ قطعنا مبقتضاه كان ظلما منا وتن
 ٢٠  . كما لو قلنا إنه ال يقتضي الرجحان 

  

                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . عقب : يف ع  )٢(
 . ساقطة من ع  )٣(
 . عقب : يف ع  )٤(
 . اخلرب : يف ك و ص  )٥(
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العموم يقتضي دخول زيد ويترجح بعدم ظهور املنايف ، فلو دلَّ  :مثاله 
موم ، وإمنا دليل على خروج زيد مل يناف ذلك رجحان دخوله بالنظر إىل داللة الع

احملال كونه داخال غري داخل يف نفسه ، فلذا يصح تعارض الظنني ألنَّ مقتضامها 
الرجحان ، واملظنون يف نفسه غري خمتلف الختالفهما ، بل قد يكون على خالفهما 
ا ممعاً خبالف القطعيني للزوم تطابق الدليل القطعي ومدلوله ، فيلزم من معارضته ٥ 

  . متنافيني وهو حمال حصول املدلول على حالني

 غري بني إذ كل عمل )١( والفرق بني املطلوب العملي واإلعتقادي:مث نقول 
مترتب على اعتقاد كونه كذلك إذ ليس له احلكم والعمل على احلل واحلرمة حىت 
يعتقد ذلك وال حيل له العمل قبل ذلك االعتقاد فقد طلب منه االعتقاد املذكور كما 

 ١٠  .طلب منه االعتقاد ارد فيقبح بزعمه ال سيما على قوله أنه يفعله املكلف 
 عليه )٢(ا بطالن قول الوعيدية ألنه القطب الذي أدار وقد استفدت ذ

احملقق املذكور ، وإنْ كان بطالنه معلوماً بالتواتر املعنوي من السنة ، ويكفي املناظر 
اادل معهم جمرد املنع والناظر غين بالعقل والكتاب والسنة حبيث ال أوضح من 

صرين منهم وكذلك خصومهم بطالن مذهبهم فيها ، وقد نشأ من مفاسدها توهم القا
يف غري املسألة كاألشاعرة أنْ ظنوا أنَّ القول بالوعيد ناشئ عن إثبات احلكمة ففرعوا  ١٥ 

  . أوضح باطل على أوضح حق واهللا املستعان 
  
  
  

                                           
حلاجب اخلالف يف االعتقاد دون العمل ، وحكوا اإلمجاع يف العمل وأنه ال جيوز قبل البحث عـن                   لقد حصر اآلمدي وابن ا     (1)

املخصص ، وتصور اخلالف يف االعتقاد دون العمل أمر مشكل حيث ال تظهر فائدة لوجوب اعتقاد عموم العام دون العمل به ،                      
  . وأن التفريق بني اعتقاد العموم والعمل به جمرد حتكم 

واتفاقهم على امتناع العمل بالعام قبل البحث عن املخصص مع إجياب بعضهم اعتقاد وجوبه مشكل جـداً ، إذ ال                    : ويف  قال الط 
قاتلوا الكفار أو اقتلوهم واعتقدنا عمومه ، وجـب         : يظهر لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إال العمل به فعالً أو كفاً ، فلو قيل لنا                

ر حىت اليهود والنصارى إىل أن يأيت املخصص هلم ، وإن مل يكن األمر هكذا مل يكـن لوجـوب                    علينا العمل مبوجبه يف قتال الكفا     
   . ٢/٥٤٣شرح خمتصر الروضه . اعتقاد عمومه فائده 

 . دار : يف ع  (2)
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٢٣٣- له٢/١٦٨    [  * .)١(وكذلك كل دليل مع معارضه:  قَو[  
رير املسألة ميتنع العمل كأنه أراد املعارض بالفعل ولكن يتعني حينئذ أنْ يكون حت

بالعموم وقبل النظر يف كيفية العمل مبقتضاه مع التخصيص لكن املسألة شهرية بالعمل 
يف حيز وكذلك كل دليل مع معارضه : قوله  قبل البحث عن املخصص فعلى هذا

املنع ألنَّ الدليل مقتضى ظاهر فتركه ملعارض غري ظاهر من مانع أو غريه معارضة بني  ٥ 
واحلق التفصيل فمسألة العام ، وتسوية بني الراجح واملرجوح ،ري ظاهر ظاهر وغ

واخلاص مما ضعف ظهور الدليل العام لكثرة التخصيص فال جيوز العمل بالعام ألنه ليس 
وما غمض فيه املعارض حبيث ال يقدح ، فما ساواه من األدلة فحكمه حكمه ، بظاهر 

وسيأيت ،  مراراً )٣(وقد تقدم هذا ، الظن احلاصل عن الظاهر فليس كذلك )٢(يف
 ١٠   .التصريح به للمصنف والشارح يف االعتراضات وننبه عليه يف مواضع 

والتجويز البعيد ال يقدح فيه ، أنَّ املدار على حصول الظن بالدليل : وحاصله 
فإنْ قوي التجويز باعتبار ما حبيث مينع الرجحان املعترب ويوجب ، فال عذر عن العمل به 

على أنا قد بينا يف غري هذا املوضع وجوب بلوغ غاية اجلهد ، ق النفس تعني البحث قل
إذا  أمرتكم بأمر فأتوا منه ((    وقوله )٤( فاتقوا اهللا ما استطعتم  لقوله تعاىل
وألن الظن بدل عن العلم فيتعني األقرب إليه وغري ذلك لكن  )٦( )٥()) ما استطعتم ١٥ 

وال ينايف وجوب السعي يف طلب زيادة  )٧(احلاضر  بالظن ال يعذر عن العمل، ذلك 
 يف مواقع استدالالم ما )٨(فليتأمل فهو أصل كبري خطري وحمط كالمهم، الرجحان 

  .   العظم)٩(ذكرنا وإن كانوا هنا قد اكتفوا بالفصم عن القصم ومل تبلغ سكني حزهم
  

                                           
لدليلني بل إنه كما ميتنع العمل بالعام قبل البحث عن املخصص كذلك ميتنع العمل با             فقط   أي أن اخلالف ال خيص هذه املسألة         )١(

  . املتعارضني
  ٣/٣٠٥       ،      حتفــه ٣/٤٤٤      ،     رفع ٢/٤١٢ بيـــــان  *

 . ساقطة من ص  )٢(
 . ذلك : يف ص  )٣(
   .١٦: سورة التغابن آية  )٤(
  ) ٧٢٨٨ (-  -أخرجه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة ، باب االقتداء بسنن رسول اهللا  )٥(

 ) . ١٣٣٧(باب فرض احلج مرة يف العمر ومسلم يف احلج ، 
 . ساقطة من ص ) . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  ( -  -مجله وقوله  )٦(
 .احلاصل : يف ع  )٧(
 . رحاهلم : يف ص  )٨(
 .السكني منهم : يف ص  )٩(



  

  

٤٧٦                             الظاهر واملؤول                                    طالب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح ال



  

  

  

  

  

  

  

  

  بحـــــــــث 
  

الظاهر والمؤول



  

  

٤٧٧                             الظاهر واملؤول                                    طالب ملختصر املنتهى البن احلاجب     جناح ال

  بحث الظاهر والمؤول
  

٢٣٤- لهبعضهم محل مالك :   قَو وعد  إمنا الصدقات للفقراء …  
  ]٢/١٧١ [     *. وليس منه )٢(على بيان املصرف من ذلك  )١(اآلية

 ٥  . إنما الصدقات هلؤالء ال هلؤالء  : )٣(هذا احلصر إضايف كأنه قال

 يلزم منه إال استحقاق اموع ،  األصناف مثالً ال )٤( هلؤالء الصدقات:وقوله 
 املنحصر وصريورة الزكاة بيت )٥(وكان يلزم الشافعي القسمة بني أفراد الصنف يف

فالتعليق بالالم ال . مث مل جتئ قضية تؤيد هذا املذهب . مال يف غريه ومل يقل بذلك 
يفيده ألنَّ معناها أنَّ هذه األصناف أهل للزكاة ، وهذا ال يتعرض للتقسيم 

 ١٠ ، وأكثر ما يقع اإلام من خصوصيات األمثلة فينبغي أنْ يطرح ذلك )٦(والتوزيع

 وال بد من :قالوا ويرجع إىل نفس القاعدة ، وقد سلكوا أعجب من هذا حيث 
ثالثة من الصنف للفظ اجلمع ، وال شك أنه مثل فالن يركب اخليل ، وينكح 

  .النساء ، وال يراد إال اجلنس 
 

                                           
  ٦٠: ة آية سورة التوب )١(
 أي من التأويالت البعيدة : قال العضد  )٢(

  ٣/٣١٧ حتفــه      ،       ٣/٤٧٦ رفع     ،      ٢/٤٢٩ بيـــــان *
 . قبل : يف ص  )٣(
 . هلذه : يف ص و ع  )٤(
 . ساقطة من ع  )٥(
 .  والتنويع : يف ع  )٦(
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٢٣٥ - لهالنساء ناقصات عقل ودين (( وإن مل يقصد فداللة إشارة مثل :   قَو
متكث إحداهن شطر (( قيل وما نقصان دينهن قال عليه الصالة والسالم 

  فليس املقصود بيان أكثر احليض وأقل الطهر ، ))دهرها ال تصلي 
  *ولكنه لزم من أن  املبالغة يف نقصان دينهن تقتضي ذكر ذلك

                ]٥  ]٢/١٧١ 

هذا احلديث جتد تطبيقهم على التمثيل به هنا وتطبيق الفقهاء على االحتجاج 
به على أنّ أكثر احليض مخسة عشر يوماً حىت يظن أنه شبهة متواترة ، مث امسع كالم 

  :احملدثني فيه 

قال احلافظ .  ال أصل له ذا اللفظ  :)١( قال ابن حجر يف التلخيص
 ١٠ عنه ذكر بعضهم هذا )٣( فيما حكاه ابن دقيق العيد يف اإلمام)٢(ندهأبو عبد اهللا بن م

  .احلديث وال يثبت بوجه من الوجوه 

                                           
  ٣/٣١٨       ،      حتفــه ٣/٤٨٨      ،     رفع ٢/٤٣١بيـــــان   *

 ١/٢٥٥التلخيص احلبري  (1)
مل أعلم أحداً كان أوسـع      : قال الذهيب   . أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده العبدي األصبهاين اإلمام احلافظ                  (2)

وكتاب " اإلميان  " ومن تصانيفه كتاب    . حلفظ والثقة فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبع مائة شيخ           رحلة منه وال أكثر حديثاً منه مع ا       
  . هـ ٣٩٥مات سنة " . الصفات " وكتاب " التوحيد " 

 . ٢/١٦٧ ، طبقات احلنابلة ١٧/٢٨ ، السري ٥٢/٢٩تاريخ دمشق :
 وقيل بل هو كتاب كبري      – مطبوع   – يف أحاديث األحكام للمؤلف      كتاب يف األحكام كبري قيل هو شرح لكتاب اإلملام        : اإلمام   (3)

وهـو  . وهذا هو الذي رجحه تلميذه بن رشيد واإلسـنوي          . يف أحاديث األحكام استخرج منه كتاب اإلملام حيث حذف أسانيده           
 ووصفه األدفوي وصفاً بليغاً .لو كمل مل يكن لإلسالم مثله ، وكان جييء يف مخسة وعشرين جملداً : كتاب جليل القدر قال الصفدي    

اشتمل هذا الكتاب من الفوائد النقليه ، والقواعد العقلية ، واألنواع األدبية ، والنكت اخلالفيه ، واملباحث املنطقيـة ،                    : حيث قال   
 بفضله ، وحيكم له بعلـو       واللطائف البيانية ، واملواد اللغوية ، والعلوم احلديثيه ، وامللح التارخييه ، واإلشارات الصوفيه ما يشهد له                

  . واملؤلف أكمل تسويده وبيض منه قطعه . مرتلته يف العلم 

   . ٤/٢١٠ ، الدرر الكامنه ٢/١٠٣ ، طبقات الشافعية لإلسنوي ٥٧٥: الطالع السعيد ص:
 . عامر حسن صربي . ومقدمة حتقيق كتاب االقتراح يف بيان االصطالح البن دقيق العيد حتقيق د
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هذا احلديث يذكره بعض فقهائنا وقد  : )٢( يف املعرفة)١(وقال البيهقي 
  . طلبته كثريا فلم أجده يف شيء من كتب احلديث ومل أجد له إسناداً 

 وهذا لفظ يذكره أصحابنا وال  :)٤( يف التحقيق)٣(وقال ابن اجلوزي
  .                           أعرفه

مل أجده ذا اللفظ إال  : )٧)(٦( يف املهذب)٥(وقال الشيخ أبو اسحق         ٥ 

  .يف كتب الفقهاء 

  . باطل ال يعرف وقال يف اخلالصة باطل ال أصل له  :)٨(وقال النووي يف شرحه

       

                                           
هـ انقطع بقريته ٣٨٤ولد سنة . بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلٍٍسروجردي البيهقي الشافعي اإلمام احلافظ املتقن         أبو   (1)

مقبالً على العلم واجلمع والتأليف وبورك له يف علمه وصنف التصانيف النافعة خاصة يف نصرة مذهب اإلمام الشافعي حىت قال عنه                     
"  وللشافعي يف عنقه منه إال البيهقي فإن له على الشافعي منه لتصانيفه يف نصرته ملذهبه ، فمن مـصنفاته                     ما من شافعي إال   : اجلويين  

  . هـ ٤٥٨تويف رمحه اهللا سنة . وغريها " األمساء والصفات " و " شعب اإلميان " و " دالئل النبوة " و " السنن الكربى 

 . ٤/٨ ، الطبقات ١٨/١٦٣ ، السري ١/٧٥وفيات األعيان :
  . ٢/١٥٤املعرفة  (2)
هــ  ٥١٠أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن علي ابن اجلوزي يرجع نسبه إىل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ولد يف بغداد سنة                         (3)

ـ                     رج منـه عاملـاً     نشأ يتيما فرعته عمته ومحلته على طلب العلم فأقبل عليه بنهم وكثر شيوخه وتنوعت معارفهم مما أثر فيه حىت أخ
واشتهر أيضاً بالوعظ فكانت له االس املشهورة اليت حيضرها اخلليفـة  . موسوعياً ، وصار واحداً من أكثر املصنفني يف علوم العربية     

ومصنفاته أشـهر   . مؤلفات ابن اجلوزي    " ومن دونه ولكثرة تصانيفه قام األستاذ عبد احلميد العلوجي حبصر مؤلفاته يف كتاب أمساه               
  . هـ ٥٩٧يف التاريخ تويف رمحه اهللا سنة " املنتظم " يف احلديث " املوضوعات " يف التفسري " زاد املسري " من أن يشار إليها ومنها 

 . ١/٣٩٩ ، ذيل طبقات احلنابلة ٢١/٣٦٥ ، السري ٣/١٤٠وفيات األعيان :
  . ١/٣٧٣التحقيق  (4)
 الفريوز أبادي الشريازي الشافعي إمام الشافعية ومدرس النظامية كان زاهداً ورعاً متواضعاً أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (5)

املعونة " و  " اللمع يف أصول الفقه     " و  " التنبيه  " و  " كاملهذب  " كرمياً فقيهاً عاملاً باخلالف صنف املصنفات اليت اشتهرت يف الدنيا             
  هـ ٤٧٦تويف رمحه اهللا سنة " . يف اجلدل 

 . ٤/٢١٥ ، الطبقات ١٨/٤٥٢ ، السري ١/٢٩وفيات األعيان :
 . ساقط من ص :. يف املهذب : قوله  (6)
  ١/٦٠: املهذب  (7)
  . ٢/٣٧٧اموع  (8)



٣١٨   ما يشرتك فيه الكتاب والسنة واإلمجاع اجلـرح والتعديل         بن احلاجب     جناح الطالب ملختصر املنتهى ال

 وهذا البخاري وقع له ذلك مع كونه من صميم احملدثني الذي اختصوا بنحو             

ولو تتبع هذا الـشأن      . )٢( إنه يدلس كاتب الليث     :)١(قال الذهيب هذه املسألة     
   . )٤( واإلحالة على خربة املخترب أوىل)٣(وسرد منه لطال الكالم

 )٧( شـيء ممـا ذكـر      )٦(] يف [ ليست    مقاصد )٥(]به  [ ما يقصد    :الوجه الثاين   
 ٥ )٨(كتكثري الشيوخ بتنويع تسمية شيخه وألقابه وكناه يوري بذلك ، وككون شـيخه           

 كنيته لبعض الثقات ، أو إليهام لقاء مـن مل يلقـه ، أو                )٩(الضعيف موافقاً امسه أو   
 ألنه  يف السند أو غري ذلك فالتدليس هلذه األغراض ال يبعد اجلرح به              )١٠(لطلب العلو

خيانة يف األمانة وغش يف الدين وأهواء ليست منه يف شيء بل طلب إقالـة بالـدين                 
  .وهو من الذنوب العظيمة نسأل اهللا العافية 

  ١٠ 

                                                           
  يدلـسه  روى عنه البخاري يف الصحيح علـى الـصحيح ولكنـه            :  قال الذهيب يف ترمجة عبد اهللا بن صاحل اجلهين كاتب الليث             )١(

  ٢/٤٤٢ميزان االعتدال  . حدثنا عبد اهللا وال ينسبه وهو هو: فيقول 
وهو صاحب  .  كاتب الليث هو أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل بن حممد بن مسلم اجلهين املصري كاتب الليث بن سعد على أمواله                       )٢(

حديث وعلم مكثر وله مناكري أخرج حديثه اإلمام البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة ووثقه أئمة مثل أيب حـامت وأيب زرعـه                       
   . ٢٢٣ن عدي ، وضعفه آخرون مثل النسائي وابن املديين وصاحل جزره تويف سنة واب

   .٤/٤٤٠ ، ميزان االعتدال ١٥/٩٨ ، ذيب الكمال ٩/٤٧٨تاريخ بغداد :
  . أو :  يف ص )٣(
  . ساقطة من ص )٤(
  . زيادة من ص )٥(
  .  زيادة من ع )٦(
  .ن ص ساقطة م. ليست يف شيء مما ذكر : مجلة  )٧(
  .ساقطة من ع . وألقابه وكناه يوري بذلك وككون شيخه : مجلة  )٨(
  . و :  يف ص )٩(
  .  ساقطة من ص )١٠(
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مث ذكر حديث . يوجد له إسناد حبال انتهى كالم ابن حجر مل  :  )١(وقال املنذري
متكث الليايل ما تصلي وتفطر ((  وحديث )٢())أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم ((

إحداهن تقعد ما شاء اهللا من يوم وليله فال تسجد هللا ((  وحديث )٣())شهر رمضان 
  .  أكثر احليض ، مث قال وال داللة يف شيء مما ذكر على ذلك يعين)٤())سجدة

 ٥ إال )٦( اللفظ على هذا العدد املخصوص اللهم)٥( مث ال داللة لذلك:أقول 

على فرض مقدمة هي أنَّ أقل الطهر مخسة عشر يوماً ودون إثبات ذلك خرط القتاد 
فاضمم أصل الدليل إىل وجه داللته مث انظر على أي شيء ارتفع ذلك البنيان املشيد 

 يف مدارك ينبين عليها فالحك )٨( سبحانه يستدركك عسى اهللا)٧(واجعلها عربةً
   . )٩(وجناتك نسأل اهللا التوفيق

والذي يف كالم ابن احلاجب هنا أنَّ احلديث املفروض يدل على أكثر احليض  ١٠ 
 وهذا عجيب فإن مدلوله انقسام وقت املرأة فيحتمل )١٠(أيضا وقد ذكر ذلك غريه

األقوال يف احليض وهو األصل ومل يتبني حينئذ أن يكون حلظة وحلظة على ما هو أحد 
   . هسنودليل للموقنني وكذلك يكون االنقسام على شهر فشهر أو سنة 

                                           
 هـ كان رمحه اهللا أحفظ    ٥٨١ولد سنة   . أبو حممد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا بن سالمه املنذري الشافعي زكي الدين                  (1)

خترج به مجع من العلماء من أجلهم احلافظ        . أهل زمانه ، له القدم الراسخ يف معرفة صحيح احلديث وسقيمه ، وحفظ أمساء الرجال                
  . هـ ٦٥٦تويف رمحه اهللا سنة . ما كان يف زمانه أحفظ منه : قال الذهيب . الدمياطي وابن دقيق العيد رمحهم اهللا 

  . وغريها " خمتصر صحيح مسلم " ، " خمتصر سنن أيب داود "  ، "الترغيب والترهيب " ومن مؤلفاته 

  ٢/٣٦٦ ، فوات الوفيات ٨/٢٥٩ ، الطبقات ٢٣/٣١٩السري :
  ) . ٣٠٤(أخرجه البخاري يف كتاب احليض ، باب ترك احلائض الصوم  (2)
 ) . ٧٩(أخرجه مسلم يف اإلميان ، باب نقصان اإلميان بنقص الطاعات  (3)

 .  ، وقال الذهيب عنه صحيح ٢/١٩٠جه احلاكم يف املستدرك أخر )٤(
 . بذلك : يف ص و ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 . عباره : يف ص  )٧(
 . أن يستدركك : يف ع  )٨(
 . فالحك وجنارتك إن شاء اهللا التوفيق : يف ص  )٩(
 . وقد ذكر غريه أيضاً : يف ص  )١٠(
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 هنا مقدمة هي أنَّ الشهر غالب يف عادات النساء ولذا أحال :فإنْ قلت 

  .  يف املستحاضة عليه  

ه ،  على طرف الشيء الذي بولغ في)١(املبالغة ال تبىن على العادة بل: قلت 
 املبالغة نادرة غري غالبة على أنَّ اللفظ املذكور مل يتعرض لكمية املقسوم )٢(وصور

أصال بل لكيفية القسمة ، ونظريه قولك املال بني الذكر واألنثى أثالثاً ، فإنَّ كيفية  ٥ 
  .القسمة ال تشعر بكمية املقسوم 

يض وهو  أنَّ مبىن االستدالل على لزوم أقل الطهر ال أكثر احل:واحلاصل  
ممنوع أال ترى أنَّ الطهر يف الشهر يف العادة ثالثة وعشرون يوماً أو أربعة وعشرون 

 غاية )٤(هواتفاق االستواء في، املستحاضة على ذلك لغلبته   )٣( ]الأح[ ولذا 
 ١٠ منه وإمنا هو من االتفاقيات املفروضة ، وما  )٥( النفيمن البعد بل مل يعثر على واقعة

وقوعه ، فلو سلمنا مثال وقوع احليض مخسة عشر يوماً فمن شرط كل ممكن يلزم 
 ليصح )٨( أيضا)٧(]يوماً[ استدالهلم أنْ يكون الطهر يف تلك الواقعة مخسة عشر )٦(متام

 بينهما غاية )١٠( حليض زينب وسعاد أو يف زمن)٩(]وأما أنْ جيعل التشطري[التشطري ، 

    .بيان نيب الرمحة  االبتعاد فشيء يتحاشا عنه قانون احلكمة و

  ١٥ 

  
  

                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . ورة ص: يف ص و ع  )٢(
 . قال : يف ك  )٣(
 . فيه : يف ص و ع  )٤(
 . ساقطة من ص و ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 . زيادة من ص وع  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
 .زيادة من ص وع  )٩(
  . زمنني : يف ص و ع  )١٠(
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٢٣٦ - له٢/١٧٣     [        *.مفهوم املخالفة  : قَو[  
قد عرفت أنهم شرطوا لألخذ به أنْ ال يكون للمتكلم به غرض غري املفهوم 

  . وغرض وفائدة  )١(] احلكيم عن حكمة [ فيؤخذ به لئال خيلو كالم 

عرفة حكمه إال  الوحي خمتص بعالم الغيوب وما عندنا من م:فيقال هلم 

قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب لنفد البحر   يأخذ املخيط من البحر )٢(كما ٥ 

 ولو أمنا يف األرض من شجرة  )٣(قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً  

 )٤(أقالم والبحر ميده من بعده سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا إن اهللا عزيز حكيم 
 يف )٦( نعلم أو نظن نفي مجيع حكمه)٥( حالنا الذي ال ننفك عنه كيففإذا كان هذا

  .أمرٍ ما 
 ١٠  .حمال   )٧(] لىع[  هذا اإلحالة 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  

                                           
  ٣/٣٢٤       ،      حتفــه ٣/٤٩١      ،     رفع ٢/٤٣٦بيـــــان  *

 . احلكمة : يف ك  )١(
 . مثل ما : يف ص و ع  )٢(
  . ١٠٩:  سورة الكهف آية )٣(
  . ٢٧:  سورة لقمان آية )٤(
 . فكيف : يف ص و ع  )٥(
 . احلكمة : يف ص  )٦(
 . على : يف ك  )٧(



 ٤٨٣            املنطوق واملفهوم                                                 جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]مفهوم الصفة [  
٢٣٧ - لهمن أهل اللغة بأنَّ اللغة تثبت بقول األئمة  : قَو*.   

]٢/١٧٤[  
 ٥  .  فمسلم ، وال رواية هنا )١(إنْ أراد فيما رووه

  .اد فيما رأوا فممنوع كما يف آرائهم الشرعية والعقلية وإنْ أر
 يوضحه أنه إذا اختلف عربيان سليقيان يف معىن جعلنا كالمهما لغتني ، ولو 

 لغتني ، بل جيب الترجيح بني قوليهما إما بترجيح )٢(اختلف إمامان مل جنعل كالمهما
فإذا هو  ( )٤(نصب يف حيث ادعيا قاعدة مستنبطة حنو الرفع وال)٣(القول بشواهد

 ١٠   .)٥(يف مسألة العقرب) فإذا هو إياها ( أو ) هي
 فتارة جنمع )٦(]فقط[ترجيح رواية الراوي حيث اختلفا يف معىن لفظ بما إ و

 ، وتارة نثبت أحدمها وننفى اآلخر حيث تعذر اجلمع خبالف )٧( ]همايقول[ بني 
  .  قول السليقيني )٨(العربيني فلو كان قول األئمة مقبوال مطلقا لساوى

  
  ١٥ 
  
  

                                           
  ٣/٣٣٣       ،      حتفــه ٣/٥١١      ،     رفع ٢/٤٤٩بيـــــان   *

 .رووا : يف ص و ع  )١(
 .اختالفهما : يف ص  )٢(
 . بشواهد : يف ص  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(

كنت أظن أن العقرب أشد لسعة : وهي مناظرة وقعت بني الكسائي وسيبويه يف مثل قوهلم : مسألة العقرب أو املسأله الزنبوريه  (5)
  أيهما أصح ؟  " فإذا هو هي "  أو  "فإذا هو إياها" من الزنبور 

  . فإذا هو هي : وذهب البصريون إىل أنه جيب أن يقال . ا هو إياها فإذ: فذهب الكوفيون إىل أنه جيوز أن يقال 

  ٢/٨٧٤مايل البن احلاجب  ، األ١/١٧٩ ، مغين اللبيب ٢/٢٠٩االنصاف :
 .زيادة من ع  (6)
 .قوهلما : يف ك  (7)
 . ساوى : يف ع  (8)



 ٤٨٤            املنطوق واملفهوم                                                 جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٣٨  - لهمل يكن لتخصيص حمل النطق وأيضاً لو مل يدل على املخالفة  : قَو
  ]٢/١٧٤      [          *.بالذكر فائدة 

 قلت أكرم زيداً التميمي فقد أردت أن يوقع اإلكرام على زيد املقيد )١(فإذا
ال مل يكن لتخصيص بكونه متيمياً ففائدة ذكر الصفة تعيني من أريد إكرامه فكيف يق

 ٥ وهل )٣( ]ضعالو[  وكيف يطلب فائدة زائدة على فائدة )٢(حمل النطق بالذكر فائدة
     زلة قولنا هذا املعىن وضع له هذا اللفظ ومل يوضع له ألنه جزء ـهو إال مناقضة مبن

على أنه ،  يزعمه )٥(ما  بزعمه ألن املوضوع له هو ذلك مع فائدة)٤( ]وضوعامل[ 
  .ر زعمه ال يلزم صحة إرادة تلك الفائدة حني نعدم غريها على تقدي

  : زيد القيسي يف مثالنا حيتمل ثالثة أحوال :مثالً 
 ١٠  .أنْ يكون مأموراً بإكرامه   
  .أو منهياً عن إكرامه   

  . بإكرامه إتفاقاً اً عنه ليس مأمور)٦(]اً سكوتم[أو    
  .ومدعى املفهوم يقول هو منهي عن إكرامه 

  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
  ٣/٣٣٣       ،      حتفــه ٣/٥١٣      ،     رفع ٢/٤٥٤بيـــــان   *

 . فإن : يف ص  )١(
 . من أول املسألة إىل هنا ساقطة من ع  )٢(
 .أو وضع : يف ك  )٣(
 . موضوع : يف ك  )٤(
 . ساقطة من ع  )٥(
 . سكوت: يف ك  )٦(



 ٤٨٥            املنطوق واملفهوم                                                 جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 لو دلّ على النهي عن إكرامه يف حال عدم فائدة أخرى لدلّ على :فنقول 
 الفائدة ، إذ معىن الداللة هنا التالزم ، وتعدد الفوائد ال )١(ذلك مع وجود تلك

  .ينافيه

 أن اللوازم العقلية للموضوع له إذا مل تتناىف خارجاً مل يلزم من  :هوحاصل 
 ٥ املفهوم على فرض الفوائد األخر وعدمها )٢(دوجود أيها نفي اآلخر فكان يلزم وجو

  .فلم فرقتم بني األمرين ؟ . 
 بلزوم اخللوّ عن الفائدة ساقط إذ وضع الصفة )٣( ]تعلقالف[  : وعلى اجلملة

لتقليل االشتراك وقد حصل ، فلزم أنّ زيداً القيسي مسكوت عنه وهو مرادنا بنفي 
 وأنه خيتل الكالم عند )٤(ه ملفهوم اللقبوقد عرفت من هذا التحرير مساوات، املفهوم 

 ١٠ )٥(إسقاط الصفة ألن الكالم الذي يعني زيداً التميمي من شرطه وجود هذه الصفة
وقد تبني بذلك أيضا سقوط سائر ما تعلقوا به وما تركنا التعرض لبيان ضعف كالمه 

 عن كلها ، ومن ضعف)٧(يفهمه كل ناظر أردنا تنبيهه لظهور ضعف أدلته)٦(إال أنه
  . معرفة ضعفها مع الوضوح فال نضع هذه احلواشي ملثله 

  
  ١٥ 

                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . ثبوت : يف ع  )٢(
 . فتعليق: يف ك )٣(

  . ومل يقل به إال الدقاق وبعض احلنابلة . ه املذكور عما عداه هوداللة اسم اجلنس أو اسم العلم على انتفاء حكم: مفهوم اللقب (4)
   ١/٦٩٢تفسري النصوص 

تقييـد  : يف سائمه الغنم زكاه واملراد بالصفه عند األصوليني         : هو تعليق احلكم على الذات بأحد األوصاف حنو         :  مفهوم الصفه    (5)
   . ٤/٣٠البحر احمليط . يدون به النعت فقط كالنحاه لفظ مشترك املعىن بلفظ آخر خمتص ليس بشرط وال غايه ، وال ير

والسبب يف ذلك هو تصورهم هلذا املفهوم وقد نقل عن الشافعي رمحه اهللا حتديـد               . وقد اختلف األصوليون يف حجية مفهوم الصفه        
 أن مامل يكن فيه تلـك       ومعقول يف لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان ، فوصف أحدمها بصفه             : دقيق هلذا املفهوم حيث قال      

  . الصفة خبالفه 
  .  وعدم اعتداد املؤلف مبفهوم الصفه وإحلاقه مبفهوم اللقب ناتج عند عدم تصوره لكالم هذا اإلمام اجلليل ٤/٣٠البحر احمليط 
 واسـتقر   –وصاف   بل إنه فصلها كما مر معنا فيما له وصفان ، وليس متعدد األ             –واعترب الشافعي الصفه ومل يفصلها      : قال اجلويين   

   ٣٧٧:  ، ف ١/٤٧١الربهان .  ي على تقسيمها ، وإحلاق ما ال يناسب منها باللقب ، وحصر املفهوم فيما يناسب يرأ
 . ألنه : يف ع  (6)
 . داللته : يف ع  (7)



 ٤٨٦            املنطوق واملفهوم                                                 جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  

٢٣٩ - لهيف قوله عليه الصالة والسالم مل تكن السبع لو مل يكن خمالفاً : قَو
مطهرة  )١("طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً " 

   ]٢/١٧٦[         *. ألنّ حتصيل احلاصل حمال
 ٥  .ه وأمثاله مما ال حيصى مل نتعرض لتزييفه وحتقيق

 الرضاع حمرم مطلق يصدق على الرضعة واخلمس والعشر وال :إنَّ قولنا مثالً  
   آخر ؛ )٢(يلزم من حصول احلكم من بعض ما صدق عليه املطلق عدم حصوله من بعض

 يقتل  ال فإنك إذا قلت درهم من هذا السم يقتل بعد قولك هذا السم يقتل ال يلزم أن
  . هم مخسة درا

 ١٠ رضعة حترم ال يلزم منه أنَّ اخلمس ال حترم وإال لصح أنْ نقول اخلمس :وقولنا 

ال حترم أو الست ال حتّرم بل يكون األكثر باألوىل واألقل حمتمل وهو معىن نفي    املفهوم 
، وقد تقدم لنا يف املطلق واملقيد ما يوضح هذا املعىن وأنَّ املقيد فرد من أفراد املطلق 

حيرم من الرضاع ما حيرم من ((     مس هنا فرد من أفراد مطلق الرضاع يف قوله فاخل

وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم  : قوله تعاىل يف  وحنوه بل )٣())النسب 
فالنص على اخلمس ال يتعرض ملا عداها مع وجود املطلق ومع  )٤(   من الرضاعة ١٥ 

  .األقل مسكوت عنه االقتصار عليها مثال يكون األكثر أوىل و

  .ب ي قد حيصل االستغناء باألقل لعارض الترت:نعم  

 ضربة بسيف تقتل زيداً تستقل باحلكم وضربات بعدها ال أثر هلا ، ولو :مثاله  
  . وقعت الضربات يف آن واحد حلصل احلكم باموع فليتأمل 

                                           
   ) . ٢٧٩(  أخرجه مسلم يف الطهاره ، باب حكم ولوغ الكلب  (1)

  ٣/٣٤٢ حتفــه      ،       ٣/٥٢٥ رفع     ،      ٢/٤٦٧ بيـــــان *
 . ساقط من ع . ما صدق عليه املطلق عدم حصوله من بعض :قوله  (2)
  ) . ٢٦٤٥( رواه البخاري يف الشهادات ، باب الشهادة على األنساب والرضاع  (3)

 ) . ١٤٤٥(ومسلم يف الرضاع ، باب حيرم من الرضاعة ما حيرم من الوالده 
  . ٢٣:  سورة النساء آية (4)



 ٤٨٧            املنطوق واملفهوم                                                 جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  

  ]ر ــــوم الحصـــمفه[ 
٢٤٠ - له٢/١٨٣ [*؟فأين احلصر  الغةوالالم للمب: يف احلصر   قَو[   

 ٥  .فأي الم هي ؟ .  إذا مل تكن الم اجلنس :يقال 

 للمبالغة وقد علم )٢( ]أنه[  كلمام يف هذا التركيب )١( وكأنه ملا رأى
بالضرورة عدم احتاد األعم باألخص حبسب احلقيقة مساها الم املبالغة وهذا ميكن من 

 أا جتئ مبعىن كذا ومبعىن كذا وعند النحوي البحث كما تراهم يدعون للحروف
احملققني كصاحب الكشاف أنَّ ذلك على التضمني بل زعم بعضهم أنه مذهب مجيع 
البصريني ألنَّ التصرف يف األفعال أهون من التصرف يف احلروف كما ذكره القاضي  ١٠ 

   .)٤( يف شرح اللب)٣(ازكري
  . )٥( غاية الكالم إن حبث املصنف هنا كما ذكره السعد 

 
 

                                           
  ٣/٣٦٠ حتفــه      ،       ٤/٢١ رفع     ،      ٢/٤٨٦ بيـــــان *

 . ساقطة من ع  )١(
 . زيادة من ع  )٢(
هـ وأخذ عن شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر        ٨٢٣أبو حيىي زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري القاضي شيخ اإلسالم ولد سنة               )٣(

آالا واملعقول واملنقول وأقبل عليه طالب العلم ينهلون من حبره وذلـك لكثـرة               و يةالعسقالين وكان بارعاً يف سائر العلوم الشرع      
شرح الروض وشرح البهجة واملنهج وشرحه يدرسها الناس ويرجعون إليهـا يف            : وكانت مؤلفاته   . إطالعه وحتصيل الكتب الواسعة     

غاية األصول شرح لـب     " ن مجع اجلوامع وشرحه يف      اختصره م " لب األصول   : " هـ ومن مؤلفاته    ٩٢٦حياته تويف رمحه اهللا سنة      
  . وغريها . وشرح الفية العراقي يف احلديث " فتح العالم بأحاديث األحكام " و " األصول 

 .١/٢٥٢ ، البدر الطالع ١٢٠:  ، النور السافر ص ١/١٩٦الكواكب السائرة :
  ٥٨: غاية الوصول شرح لب األصول ص  )٤(
اعلم أن ما ذكره يف حبث مفهوم احلصر يشهد للمصنف بقلة التدرب يف علم املعاين ، والشارح احملقق إمنا حـاول                     و: قال السعد    )٥(

 ] .٢/١٨٥[تقرير كالمه بقدر اإلمكان 



 ٤٨٨   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 



  

  

  

  

  

  

  

  
  بحث النســــــــخ 



 ٤٨٩   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  خـــــــــــالنَّس
  

٢٤١ - لهونعين باحلكم ما حيصل على املكلف بعد أن مل يكن  : قَو.*   
      ]٢/١٨٥ [  

 ٥  )١(. الكالم يف النسخ مناقض للقول بقدم احلكم :حاصله 

 أنا نريد باحلكم ما أراد غرينا ممن مل يقل احلكم قدمي فهو :وحاصل جوابه  
فهو أصرح مناقضة ، وال نزيدك يف هذا ، اطل اعتراف باحلق مع اإلصرار على الب

على حتكيم عقلك إذ ال أوضح منه ولكن أرادوا جللجة األمر ففضحهم عمود الصبح 
  . ، فاعبد ربك أو سلفك واحلكم هللا العلي الكبري 

  ١٠ 

  
  
  
  

                                           
  ٣/٣٦٦       ،      حتفــه ٤/٣٣      ،     رفع ٢/٤٨٩بيـــــان   *

شاعره حيث يصفون احلكم أو اخلطاب الشرعي بأنه قدمي وال يتعلق مبشيئة اهللا وقدرته بل هو صفه ذات مثل احلياه  هذا عند األ (1)
، وجعلوا مجيع ما تكلم اهللا به مما أنزله على أنبيائه مثل التوراة واإلجنيل والقرآن وغريها ، أو خاطب به مالئكته هو عـني الكـالم                          

وخطاب اهللا هو كالمه ويدخل فيه األمـر والنـهي واخلـرب            . هم غري خملوق فالبد وأن يكون قدمياً        القدمي ، ألن القرآن وغريه عند     
  . واالستفهام وعلى هذا يرد عليهم قول املؤلف أن النسخ مناقض للقول بقدم احلكم 

وإمنا قصدهم أن اهللا خيلـق       وال يعين حادث أنه يتكلم مبا شاء مىت شاء           –أما املعتزلة فإن احلكم أو اخلطاب الشرعي عندهم حادث          
كالماً منفصالً عنه ، ألن الكالم عندهم صفة فعل منفصل عن املوصوف ال صفة ذات ، ألن الرب سبحانه وتعاىل بزعمهم ال تقوم به                        

  . صفه ، ألن ذلك عندهم يستلزم التجسيم والتشبيه املمتنع يف حقه سبحانه وتعاىل إذ الصفة عرض ، والعرض ال يقوم إال جبسم 
ومذهب السلف أن ا خلطاب الشرعي كالم اهللا ، وأن اهللا سبحانه وتعاىل يتكلم مبا شاء مىت شاء ، وإن الكالم صـفة ذات ، وهـي      
صفة كمال ، ومن يتكلم أكمل ممن ال يتكلم كما أن من يعلم ويقدر أكمل ممن ال يعلم وال يقدر ، ومن يتكلم مبشيئته وقدرته أكمل                          

  . لذاته ، وهو صفة فعل ألنه سبحانه يتكلم مبا شاء مىت شاء سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً ممن يكون الكالم الزماً 

   ، ٥٢٨:  شرح األصول اخلمسة ص ١٢/٣٤٠، ٧/٩٤ ، ا ملغين للقاضي عبد اجلبار ٩٨: االنصاف للباقالين ص :
   ١٠٨ ، ٥٧/ ١امللل والنحل 

  " . قاعدة أن القرآن كالم اهللا "  ، اجلزء الثاين عشر من الفتاوى ٦/٣٢٤يميه الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن ت
   ٢٢٥ ، ٢١٧ ، ٢٠٥: املسائل املشتركة ص 
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٢٤٢ - له٢/١٨٦     [      .  ما ثبت على املكلف : قَو[   

التنجيز وهو ذا املعىن إمنا يعين اخلطاب املتعلق تعلق : قال السعد 
والقدمي إمنا يتعلق تعلقا معنويا ، حيدث بعد حدوث شرائط التكليف 

 ٥  . انتهى . هو ضروري للطلب على ما مر يف مسألة تكليف املعدوم 

  . هذا اخلطاب احملكوم حبدوثه هل هو صفة للباري تعاىل كالقدمي ؟ :يقال 
  . لزم كونه تعاىل حمال للحوادث 

  . حمل له ؟  أم ال
  . كان عرضاً ال يف حمل كقول اجلبائية يف اإلرادة 

 ١٠  . أم هو مدلول احلروف واألصوات ؟ 
 فإن  ، ويراد به احلروف واألصوات، كما قالوا القرآن يراد به الصفة األزلية 

هذا عني قول املعتزلة لكنهم ينفون صفات األفعال الذي هو احلكم عند املعتزلة 
فيكون إثباتكم حلكم قدمي ال دليل عليه وال حاجة إليه [ .  قطعاً )١(فليس مبراد هلم

  )٤(أقيموا الصالة   َ )٣(، مع أنّ )٢(]كإثباتكم لصفة مسيتموها كالماً بال دليل 
إلقامتكم إياها فاحلكم كونه طالباً فقط )٥(]منكم [ليس حبكم إمنا دل على أنا طالب  ١٥ 

  . فقط )٦(، والكالم دليله

  . فكل حكم شرعي جماز :قلنا .  مسيناه حكماً جمازا :فإن قالوا  
 إذاً فالشريعة اليت هي عبارة عن األحكام جماز وكون احلكم هو هذه العبارة 

  .ضروري البطالن عند العاقل املتشرع 
 ٢٠  .  فإنْ التزموه فليس بأول خرافام  ومكابرم 

                                           
 . فليس ذلك مبراد هلم : ويف ع . فليس مبرادهم : يف ص  )١(
 . فهي يف ع فقط . بال دليل : زيادة من ص و ع إال قوله  )٢(
 . ة يف ص كأا بداية مسألة جديد )٣(
  .٤٣:  تكررت يف القرآن يف عدة مواضع أوهلا يف سورة البقرة آية )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . دليل : يف ص  )٦(
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٢٤٣ - له٢/١٨٦    [       *. فعل ب واملقيد باملرة : قَو[  
  . جيب عليكم احلج مرة يف العمر وزيد قد حج :فسره العضد بأنْ يقول 

 -  أعين لفظ مرة - بأنَّ الناسخ هو القيد : وفسر هذا التفسري السعد 
 فقد نسخ يف حق زيد ، ويلزم على هذا أنْ يشمل - أعين عليكم -واملنسوخ املقيد 

 ٥  . بعد التقييد هذا االعتراض كل مقيد وهو واضح البطالن ألن احلكم
  . وقد اعترضه السعد ذا بعد الثناء اجلميل على الشارح ذا التدقيق 

 حيتمل أنَّ مراد الشارح أنَّ املنسوخ الدليل املتقدم الذي استند :فإن قلت 
  . زيد يف حجه إليه إذ لو حج بغري دليل فال ناسخ وال منسوخ 

 ، وإنْ كان )١(ا نسخ حمقق إن كان ذلك املتقدم ظاهر االستمرار فهذ:قلت 
 ١٠ ليس بتكليف فال ناسخ وال منسوخ فهذا اإللزام  مؤكد  املتأخر)٢(مقيداً باملرة فهذا

  .  هيام يف ظالم ، والسالم )٣(وتفسريه وتفسري تفسريه جمرد

                                           
  ٣/٣٧٣       ،      حتفــه ٤/٣٧      ،     رفع ٢/٤٩٥بيـــــان   *

 .حملقق : يف ع  )١(
 . فهو : يف ص  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
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٢٤٤ - لهيف اجلواز ، وخالفت اليهود واالمجاع على اجلواز والوقوع :   قَو
  ]٢/١٨٨    [      *.لوقوع وأبو مسلم األصفهاين يف ا

حيتمل أنه قول بعضهم من أهل املكابرة والبله ، وقد ذكرت ذلك لبعض 
 لكثرة الناسخ واملنسوخ يف التوراه ، )١(ال يقع هذا: علماء اليهود فعجب وقال 

 ٥  .)٣( مكابرة )٢(وزعم أنه ما مسع بذلك يف فرقهم ، وأنه لو وقع كان

                                           
  ٣/٣٧٥       ،      حتفــه ٤/٤٠     رفع       ،٢/٥٠١بيـــــان   *

 . ذلك : يف ص  (1)
 . يف ع لكان  (2)
ال تزيدوا على الكـالم  : ( نعم إنه مكابرة منهم وليس هذا بغريب عليهم وقد زعموا أن هذا من وصايا موسى هلم حيث قال هلم        (3)

 نقالً عن بذل اهود ٤/١سفر التثنيه ) م اليت أنا أوصيكم ا الذي أنا أوصيكم به ، وال تنقصوا منه ، لكي حتفظوا وصايا الرب إهلك  
 مجهور األصوليني وكذلك من ألف يف امللـل         - أي إنكارهم النسخ     – احلاشية ، وقد ذكر ذلك عن اليهود         ٤٠يف إفحام اليهود ص     

 ، ٣١٧ي إىل اإلسـالم ص   وابـن األنبـاري يف كتـاب الـداع    ١/١٧٩والنحل كابن حزم يف الفصل يف امللل واألهواء والنحل       
 بل قد أثبت هذا عنهم أحبارهم الذين أسلموا مثـل           ٢٢٦ ، والبغدادي يف أصول الدين ص        ١/٢٥١والشهرستاين يف امللل والنحل     

وعبـد احلـق    . يف كتابه بذل اهود يف افحام اليهود حيث جعله أول باب يف كتابه              ) ٥٧٠ت  (احلكيم السموءل بن حيىي املغريب      
ولعل املؤلف  . يف كتابه احلسام املمدود يف الرد على اليهود حيث جعله الباب الثاين يف كتابه               ) هـ  ٧٦١ت بعد   ( املغريب  اإلسالمي  

 لكن إىل العرب خاصة     -  -لقي املثبتني للنسخ منهم وهم العيسيون من اليهود وهم أتباع عيسى األصفهاين املعترفون بنبوة حممد                
  . قالً ووقوعه مسعاً وهؤالء قالوا جبواز النسخ ع

  : أما املنكرون للنسخ فهم طائفتان 
  . الشمعونية وذهبت إىل امتناعه عقالً : األوىل 
  . العنانية وذهبت إىل امتناعه مسعاً وعقالً : الثانية 

ه اهللا كما ذكره    واحلق أن إيراد خالف اليهود يف هذه املسألة موضعه أصول الدين وليس أصول الفقه كما نبه على ذلك البلقيين رمح                   
نبه البلقيين على أن حكاية خالف اليهود يف كتـب          :  حيث قال    ٢/١٢١عنه العطار يف حاشيته على شرح احمللي على مجع اجلوامع           

أصول الفقه مما ال يليق ، ألن الكالم يف أصول الفقه فيما هو مقرر يف اإلسالم ، ويف اختالف الفرق اإلسالمية ، أما حكاية خـالف                          
 . فاملناسب ذكرها يف أصول الدين الكفار
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   .)٣( لفظي ألنه رآه ختصيصاً يف األوقات)٢( ]الفهخ[  فإمنا )١(وأما أبو مسلم 

 من خالف يف النسخ على احلقيقة فهو مكابر ال ينبغي ذكره : فعلى اجلملة 
، وعلى التجوز كأيب مسلم ال ينبغي إيهام وقوعه يف احملظور بل يبني مراده واهللا 

  .  أعلم
  ٥ 
  
  
  
  
  ١٠ 
  
  

                                           
هـ ، وله كتاب كبري ٢٥٤أبو مسلم حممد بن حبر األصفهاين املعتزيل املتكلم املفسر األديب ، كان كاتباً مترسالً بليغاً ولد سنة  )١(

  هـ ٣٢٢ويف سنة ت" الناسخ املنسوخ " وله أيضاً كتاب " جامع التأويل حملكم الترتيل " يف التفسري على مذهب املعتزلة مساه 

  . ٩١:  ، طبقات املعتزلة ص ٢/٢٤٤  ، الوايف بالوفيات ١٨/٣٥معجم األدباء :
 وشـرح   ٢٥١: والتبصرة للشريازي ص     ٤/١٩٧وقد اختلف يف اسم أيب مسلم فقيل هو عمر بن حيىي كما يف الواضح البن عقيل                 

وقيل هو اجلاحظ كما يف اية الـسول         . ١/٤٠٣ يف املسودة     ، وقيل هو حيىي بن عمر كما جاء        ٣٠٦: تفتيح الفصول للقرايف ص     
والصواب ما أثبتناه من غالب كتـب        . ٢/٧٣ ونسبه للتلمساين يف شرح املعامل ومل أجده فيه ، وكذلك يف مسلم الثبوت               ٢/٥٦٠

 . واهللا أعلم . األصول وكتب التراجم 
 . خاليف : يف ك  )٢(
   : ٤/٤٧يف رفع احلاجب قال تاج الدين السبكي رمحه اهللا  )٣(

اإلنصاف أن اخلالف بني أيب مسلم واجلماعة لفظي ، وذلك أن أبا مسلم جيعل ما كان مغياً يف علم اهللا تعاىل كما هو مغيا بـاللفظ ،                           
طلقاً ، صوموا م: وأن يقول ] ١٨٧: البقرة آية  [ وأمتوا الصيام إىل الليل ويسمي اجلميع ختصيصاً ، وال فرق عنده بني أن يقول          

  . ال تصوموا وقت الليل : وعلمه حميط بأنه سيرتل 
 ، وإمنا   -  -ولو أنكر أبو مسلم النسخ ذا املعىن لزمه إنكار شريعة املصطفى            . واجلماعة جيعلون األول ختصيصاً ، والثاين نسخاً        

 اخلالف الذي حكاه بعضهم أن هذه الشريعة        كانت شريعة السابقني مغياة إىل مبعثه عليه الصالة والسالم ، وذا يتضح لك            : يقول  
 . وهذا معىن اخلالف . خمصصة للشرائع السابقة ، أو ناسخه 
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٢٤٥ - لهتكن ظاهرة له ، قالوا إن نسخ حلكمة ظهرت له مل :  قَو 
أا ختتلف أجيب بعد اعتبار املصاحل و .فهوالبداء ، وإال فعبث 

باختالف األزمان واألحوال ، كمنفعة شرب دواء يف وقت أو حال 
  ]٢/١٨٨  [*.وضرره يف آخر فلم يتجدد ظهور ما مل يكن 

 ٥ اجلواب إنا ال نعترب املصلحة فإنْ عنيتم بالعبث ما ال مصلحة :ولفظ الشارح 

  ] ٢/١٨٩[        .أو غريه فال يلزم يه فهو ملتزم ف
 بلفظ املصلحة ، واملصلحة    )١(بدلوهاأ املذكور يف السؤال لفظ احلكمة ف

أخص ، وإمنا فعلوا ذلك ليمكنهم اللواذ واملغالطة لئال يصرحوا مبا هو الزم هلم على 
 املصلحة مل  إنا ال نعترب احلكمة فإنّ)٢(]أنْ يقولوا[أصلهم فكان قياس اجلواب 

 ١٠  . ومن مل يعترب احلكمة فقد جوز العبث ،يذكرها  السائل 
فهو احلسن والقبح ؟  ويا عجباً من هذا الشراد وهل بني العبث واحلكمة فرق 

  . فدعوا التستر ببيت العنكبوت إن كنتم تعلمون ؟أم ال فرق
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٣/٣٧٧       ،      حتفــه ٤/٤١      ،     رفع ٢/٥٠٦بيـــــان   *

 . فأوردوها : يف ص  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
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  ]النسخ قبل وقت الفعل حكم : مسألة [ 
٢٤٦ - له٢/١٩٠     [*.املختار جواز النسخ قبل وقت الفعل  :  قَو[  

يصح التكليف مبا علم : مسألة وقد تقدم له يف األحكام من املقدمات 
: ومرجع املسألتني إىل أمر واحد وهو  . اآلمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته ٥ 

هل جيوز من الباري تعاىل تكليف من علم سبحانه أنه ال يتمكن مما كلف به لعارض 
   ؟ت أو غريه من املوانع مو

  . هل جيوز أنْ ينسخ قبل التمكن ؟ :ويتفرع عليه
  . وليست مسألة النسخ مسألة برأسها إمنا هي أحد لوازم األوىل نفيا وإثباتاً 

 ١٠ كلف )١(امل ومن أصول املعتزلة أنه ال بد يف التكليف من إرادة املكلف تعاىل 
 ، خبالف ما يتركه املكلف )٢(ل، وإرادة حصول ما علم استحالة حصوله حما به

  . فمنعوا املسألة بفرعها ، باختياره ، فإرادته جائزة 
إذا حققت هذا علمت أنّ املصنف خبط املسألتني خبط عشواء وجال معهم يف 

  .زاع ـكالم أجنيب عن حمل الن

زاع انتفاء شرط وقوع الفعل ـ أنه يف املسألة األوىل جعل حمل الن:وبيانه  ١٥ 

أراد بوقته وقت املباشرة ال الوقت الذي ضربه الشارع للفعل مث جعل و، عند وقته 
من الشرائط إرادة الفعل وكذلك قال يف الفرع جواز النسخ قبل وقت الفعل وأراد 

  . به وقت املباشرة 
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٣/٣٨٣حتفــه        ،      ٤/٤٨      ،     رفع ٢/٥١٢بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
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غاية ما ،        إذا عرفت هذا فقد عرفت سقوط االلزامات اليت ذكرها باملرة 
  م عليه الصالة والسالم ومع معرفة حمل الرتاع ال يرد يتصور وروده فعل إبراهي

وأيضا يقطع بذلك لقطعية ،  شاور ولده عليهما السالم )٢( قد متكن أال تراه)١(ألنه
 عدم صراحة قصة إبراهيم يف حمل )٤( مع)٣(الدليل املانع من التكليف املذكور سيما

مث بعد هذا ال معىن للتعرض الرتاع وقطعيتها فيه إذاً لكان من تعارض القواطع ،  ٥ 
لكالم املصنف مع كثرة وجوه االعتراض على حتريره أيضا فلقد أوغل يف التخليط 
  .حدا شبه هندي خياطب عربياً ويغضب ويرضى بناء على ما يتخيله من خماطبة العريب

 ومن أعظم االعتراض عليه االعتراض على نقله عن املعتزلة أنَّ اخلليل عليه 
الم توهم الذبح ومل يؤمر به وهذا ت حبت وال يقبل مثل هذا على الصالة و الس

 ١٠ الغلط )٥(مسلم إال بيقني وهذه كتب املعتزلة فليأتنا بشيء منها من ذلك ، وقد جربنا
وسائر املختلفني كذلك خال أنَّ نقل ،  الكتاب وغريه فال يوثق به )٦(عليهم يف هذا
فليخترب ذلك من كان يعبد اهللا ال من . جداً  املعتزلة كثر فيه الغلط )٧(األشاعرة عن

  . يعبد املذاهب وأرباا
الذي وه مالزنديق وقد أطال نع م اخلليل عليه الصالة والسالم هو ابن عريب

يف حكاية مقاالته اخلبيثة يف قصيدة  )٨(عنه املقرئيف خياالته يف ذلك وقد ذكر ذلك  ١٥ 
   : )١٠(ته فقال فيها شيئاً كثرياً من كفريا)٩(طنانة مجع

                                           
 . ال يرد ألن :ويف ع . ال ير ألنه : يف ص  )١(
 . ترى أنه : يف ص و ع  )٢(
 .ال سيما : يف ع  )٣(
 . من : يف ص  )٤(
 مر بنا : يف ص  )٥(
 .يف مثل هذا : يف ص  )٦(
 . على : يف ص  )٧(
قرأ يف عدة   . هـ  ٧٥٤ن إبراهيم الشرجي اليماين الشافعي املعروف باملقرئ الزبيدي ولد سنة           إمساعيل بان أيب بكر بن عبد اهللا ب        )٨(

فنون وبرز يف مجيعها وفاق أهل عصره ، ومهر يف صناعة النظم والنثر ، واله امللك األشرف تدريس ااهدية بتعز ، والنظامية بزبيد ،     
ه املعروف بعنوان الشرف الوايف التزم أن خيرج من أوائله ووسـطه وأواخـره              وويل عدة واليات ، وله الكتاب الذي مل يسبق إىل فن          

علوماً غري العلم الذي خيرج من مجيعه وهو الفقه ، فإذا قرأه القارئ مجيعاً وجده فقهاً وإذا قرأ أوائل السطور فقط وجد رسـالة يف                         
وله .  ففيها رسالتان أحدامها يف التاريخ والثانية يف النحو          العروض وإذا قرأ أواخر السطور وجد رسالة يف القوايف أما أواسط السطور           

  . هـ ٨٣٧تويف سنة . الروض يف خمتصر الروضة للنووي واإلرشاد يف اختصار احلاوي . مؤلفات أخرى منها 

  . ١/١٤٢ ، البدر الطالع ٧/٢٢٠ ، شذرات الذهب ٢/٢٩٢الضوء الالمع :
 . ساقطة من ص  )٩(
 .  ص ساقطة من )١٠(



 ٤٩٧   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  )٢(ورؤيا ابنه حتتاج تعبري عابر     يف الذبح واهم )١(وقال خليل اهللا
 )٣( منه هلم واهللا عند قولفاًًاخفوكأن املصنف رأى هذا النقل فصرفه يف املعتزلة است

وفيه نصح ،  مبثل هذه الضالالت ىوالغرض من هذا التحذير أنْ يقتد، كل قائل 
  . حلوق وبال ذلك له لكثرة املقلدين  عليه رجاء أن يقل لللمتقو

  ٥ 
  
  
  
  

  ١٠ 
  
  

                                           
 . ساقطة من ص  )١(
 . ٥٩٧: وانظر القصيدة بكاملها يف العلم الشامخ ص . البيت كما ذكر املؤلف المساعيل املقرئ  )٢(
 . لسان : يف ع  )٣(



 ٤٩٨   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٤٧- لهإن كان مأموراً به ذلك الوقت توارد النفي واالثبات ، : قالوا  :  قَو
وأجيب بأنه مل يكن بل قبله وانقطع التكليف . وإن مل يكن فال نسخ 

  ]٢/١٩١     [          *.عنده كاملوت 
  . ت ألنه رفع خبالف املوت الشارح بأن النسخ يتقدمه الثبو)١(فرق بينهما

ودفعه السعد بأنه إلزام للمعتزلة حيث قالوا بالتكليف قبل الفعل من غري  ٥ 
  .  انتهى . تفرقة بني من علم اهللا أنه ميوت أو ال ميوت

 نظري هذا يف األخذ بأعم العام ما جرى لبعضهم وهو الفضل بن :أقول 
ل من بين آدم فخرج إليه  الرجل فقا)٣( أنه ضرب بابه رجل فقال ممن)٢ (دكني

 ، وكان )٤(احلمد هللا ما ظننت أنه بقى أحد من أهل هذا النسب: والتزمه وقبله وقال 
 ١٠  . له دعابة 

وقد حققنا مذهب املعتزلة يف احلاشية املارة ويف حبث مبادئ الكالم فعاوده 
  . تعرف صحة هذا املثال إنْ كنت تنظر إىل ما قال وال تعرف احلق بالرجال 

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
  ٣/٣٨٧       ،      حتفــه ٤/٥٦      ،     رفع ٢/٥١٧بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
ه عمرو بن محاد بن زهري القرشي التيمي موىل آل طلحة بن عبيـد اهللا ، أخـرج لـه                    أبو نعيم الفضل بن دكني وهو لقب وامس        )٢(

أمجع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية يف        : قال يعقوب بن سفيان     . أصحاب الكتب الستة واإلمام أمحد وهو من كبار شيوخ البخاري           
  . هـ بالكوفة ٢١٩مات سنة . ينه وثقته وأمانته كان أبو نعيم مزاحاً ذا دعابة مع تد: وقال اخلطيب البغدادي . االتقان 

 .٢٣/١٩٧  ، ذيب الكمال ١٢/٣٤٦ ، تاريخ بغداد ٦/٤٠٠طبقات ابن سعد :
 . من : يف ص  )٣(
  . ١٠/١٥٤    ،    السري ٢٣/٢١٦أنظر القصة يف ذيب الكمال  )٤(



 ٤٩٩   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

   ]حكم نسخ الحكم المقيد بالتأبيد : مسألة  [ 

٢٤٨ - لهخبالف صوموا أبداً ، : اجلمهور على جواز نسخ مثل  :  قَو
  ]٢/١٩٢[            *. الصوم واجب مستمر أبداً 

 إمنا هو من العوارض فهو )٢( جيئ من نفس الذات أبداً)١( التعميم ال:يقال 
زمانية ومعناه أوجبت الصوم يف كل وقت فهو مثل  بالنظر إىل عارض الظرفية ال)٣(هنا ٥ 

غريه من العمومات يقبل التخصيص والنسخ وكذلك إذا أخرب بأن الوجوب ثابت يف 
كل وقت صح أنْ يقال إال عشرة أوقات من أوله أو من آخره أو من وسطه وحنو 

  .  فيصح أن يدخله النسخ ألنه يف التحقيق ختصيص يف األوقات )٤(ذلك

 فرق املصنف بني األمرين ألنَّ الذي منعه خرب فيمتنع نسخه :م قال بعضه
 ١٠  . والذي أجازه إنشاء 

 اجلملة اخلربية نصاً )٥(]خرب[ أنه إمنا ميتنع يف اخلرب حيث يكون :واجلواب 
 فتبني لك أنَّ )٦(أما إذا كان عموماً فال تناقض، ومعىن حمدوداً حبيث يلزم التناقض 

 منع نسخ كل ما هو خرب بأي )٧(رق متسع إذ جيري يفالفرق مبين على وهم وهو خ

                                           
  ٣/٣٨٨       ،      حتفــه ٤/٥٧      ،     رفع ٢/٥١٨بيـــــان   *

 . ملا : يف ع  )١(
 . ساقطة من ص و ع  )٢(
 . ها هنا : يف ع  )٣(
 . ساقطة من ص .وحنو ذلك  )٤(
 . اخلرب : يف ك  )٥(
. هكذا عرب املؤلف واملعروف عند األصوليني أن االنشاء إذا جاء بصيغة اخلرب يلحقه النسخ ، وأما اخلرب ارد فال يلحقه النسخ                       )٦(

: البقرة آيـة     [واملطلقات يتربصن    حنو   –ينسخ اإلنشاء ولو كان بلفظ اخلرب سواء كان مبعىن األمر أو النهي             : قال ابن النجار    
  . قال اجلمهور جيوز نسخه باعتبار معناه، فإن معناه اإلنشاء ] . ٢٣٣: البقرة آية  [ ال تضار والدة بولدها وحنو ] ٢٢٨

  . ٣/٥٣٨شرح الكوكب املنري 
 . ى عل: يف ص  )٧(



 ٥٠٠   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 ولذا جازت على الشارح وشارحه وتبعهم )١(وقد غلط يف مثله ناس كثريون، عبارة 
  .  وشرحها كعادته ألنهم حمققون فكيف جيوز خمالفتهم)٣( يف الغاية)٢(حسني بن القاسم

                                           
 . غلط يف مثله كثري : يف ع  (1)
 وقرأ ٩٩٩احلسني بن القاسم بن حممد بن علي بن حممد ينتهي نسبه إىل احلسن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما ولد سنة  (2)

احلديث والتفسري ، قائق األصولية والبيانية واملنطقية والنحوية والفقه ودعلى مجاعة من علماء عصره وبرع يف كل الفنون وفاق يف ال
يف األصول وشرحها شرحاً " الغاية " كانت له حروب مع األتراك حىت دانت له البالد ومع هذا كان مشتغالً بالعلم والتأليف ، ألف 

  . هـ مبدينة ذمار ١٠٥٠بديعاً حىت صار هو املرجع هلذا العلم يف صنعاء وجهاا تويف سنة 

  . ٢/١٠٧٢ ، هجر العلم ومعاقلة ٢/١٠٤ األثر  ، خالصة١/٢٢٦البدر الطالع :
قال " هداية العقول إىل غاية السؤل      " وشرحها املؤلف بكتاب أمساه     . غاية السؤل يف علم أصول الفقه تأليف احلسني بن القاسم            (3)

  . هـ١٣٩٥مطبوع يف صنعاء مطبعة وزارة املعارف املتوكلية .  وهو مطبوع يف جملدين ٢/١٠٧٣يف هجر العلم 



 ٥٠١   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٤٩ - لهم غداً مث ينسخ قبله :   قَو٢/١٩٢     [  *.ال يزيد على ص[  
  . فمن منع ذلك ماذا يقول ؟ :إنْ قلت 

 كل )١( معىن التأبيد تعميم األوقات ال يزيد على ذلك مبرتلة قوله يف:قلت 
  . وقت من األوقات املستقبلة وكل عام من حيث هو جيوز ختصيصه 

 ٥   )٢( فأين أنت عن تأبيد أحوال اآلخرة ؟:فإن قلت 

 ال عقلية فال يقطع مبدلوهلا إال بالقرائن  وضعية)٣(اللفظية[ الداللة :قلت 
 يضطر السامع معها إىل مراد املتكلم ولوال ذلك لناقض )٤(]الذياحملتفّة باخلرب 

التخصيص التعميم يف مجيع املوارد وهذا هو ما أراده الرازي فيما شبوا عليه النار 
لم أصالً وهو مبني  الغارة وال معدل عنه وليس مراده إا ال تفيد الع)٥(]عليه[وشنوا 

 ١٠  .يف كالمه يف أول اية العقول
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
  ٣/٣٨٨       ،      حتفــه ٤/٦٠      ،     رفع ٢/٥١٨بيـــــان   *

 . ساطقة من ص . قوله يف : مجلة  )١(
 .؟ ساقطة من ص . فأين من تأبيد أحوال اآلخره : فإن قلت : مجلة  )٢(
 .القطعيه : يف ص  )٣(
 . زيادة من ص و ع )٤(
 . زيادة من ع  )٥(



 ٥٠٢   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]بنقيضه الخبر التكليف بحكم نسخ : مسألة [ 

 ٢٥٠- لهخبار بنقيضه  املختار جواز نسخ التكليف باإل :  قَو*  
]٢/١٩٥[  

املسألة منحلة إىل أنه هل جيوز التكليف بالكذب كما صرح به العضد ، وال  ٥ 
له وجتويز األشاعرة  نظراً إىل أصل كلي فال معىن للمجمجة  )١(لةشك يف منع املعتز

وتصوير مسألة قد عرفت من القاعدة وليس هلا حاصل غري ذلك عند من عرفها 
  .وقشع زخرفها 
خبار بإميان زيد فإنْ احتد وقت متعلق اخلرب فكذب وال يقوله معتزيل ،  واإل

 ١٠  .وإنْ اختلف فال وجه ملنعه 

ذه املسألة تكلف ال يعين ، وحاصلها مسج يعينّ وال فه: وعلى اجلملة 
  .يغين

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  
  

                                           
  ٣/٣٩٩       ،      حتفــه ٤/٧٤   رفع       ،  ٢/٥٣٣بيـــــان   *

  ١/٣٨٧ املعتمد  (1)



 ٥٠٣   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]حكم نسخ السنة بالقرآن : مسألة [  
٢٥١- لهقالوا :  قَو   نلتبي )٢/١٩٧[     *.ال بيان والنسخ رفع )١[  

 أن يكون البحث يف عكس املسألة أي نسخ القرآن )١(هذا ال يصلح إال على
 ٥  .بالسنة 

مبين    دلّ على أن الرسول  :)٢(ف الشارح وقال وقد تكل
وهو أشد قلقاً إذ يلزم أن ال يقع  اخل ……لألحكام وهو الغرض من بعثته 

  .نسخ أصال  
 يف تصحيح كالم الشارح وأنه لغرض رد االعتراض خالف )٣(وأغرب السعد

 ١٠  .  كالم املصنف )٤(ظاهر
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  

                                           
    الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم  وأنزلنا إليك: وهي قوله تعاىل ٤٤:  كلمه من آية من سورة النحل آية (1)

  ٣/٤١٠       ،      حتفــه ٤/٨٩      ،     رفع ٢/٥٤٥بيـــــان   *
 . ساقطة من ص . إال على  )١(
  : هذا ليس كالم الشارح بل هو كالم املعترض حيث قال  )٢(

 مبني لألحكام وهو الغرض من دل على أن الرسول  ] ٤٤: النحل آية  [  لتبني للناس ما نزل إليهم قال تعاىل : أوالً : قالوا 
  . كون بياناً له بعثته فلو نسخ مبا جاء به لكان رافعأً ال مبيناً ألن نسخ احلكم رفع له ، ورفع الشيء ال ي

أن املعىن بالبيان يف اآلية تبليغه إليهم ألنه إظهار ، ولو سلم فالنسخ أيضاً بيان النتهاء أمد احلكم ، ولو سلم فكونه مبيناً ال                        : اجلواب  
  .ينفي كونه ناسخاً أيضاً ألنه قد يكون مبيناً ملا ثبت من األحكام ، ناسخاً ملا ارتفع منها ، وال منافاة بينهما 

يعين لو نسخ الرسول بعض األحكام مبا جاء به من القرآن لكان رافعاً ال مثبتاً ، وذا يندفع مـا                    : فلو نسخ   : قوله  : قال السعد    )٣(
يورد على اجلواب من أنه مغالطة ، الن املستدل ينفي كون املنسوخ بياناً للناسخ ، واملعترض أجاب بأن الناسخ بيان للمنسوخ ، نعم                       

 . و استدل باآلية على أن السنة ال تصلح ناسخاً للقرآن يصح ذلك ل
 . ساقطة من ص  )٤(



 ٥٠٤   النســــــــــــــــــــــــــــــخ                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  

  ]اتر حكم نسخ القرآن بالخبر المتو: مسألة [  
٢٥٢ - لهوهو خالف  وأجيب بأنه يلزم نسخ املعلوم باملظنون :   قَو

 ٥  ]٢/١٩٧ [               *.الفرض 

هذه القضايا وغريها تدل على نسخ املعلوم باملظنون ووجهه ما تقدم أنه لقطع 
خذوا عين خذوا عين قد جعل ( االستمرار وهو مظنون ومن أوضح القضايا أنه نسخ 

   . )٢( مل يورده عبثا)١( ) اهللا هلن سبيال

  .  هو معلوم للمشاهدين :فإن قلت 

 ١٠  . ليس احلكم مقصوراً عليهم بإمجاع من عدا اخلوارج :قلنا 

فالوقائع ظاهرة فيما ذكر مع عدم لزوم معارضة املظنون :  وعلى اجلملة 
باملقطوع وتصرف املستدلني كثرياً على ذلك وإنْ مجد األصوليون بناء على توهم 

  .تعارض ال
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٣/٤١٣       ،      حتفــه ٤/٩١      ،     رفع ٢/٥٤٧بيـــــان   *

 ) .١٦٩٠(أخرجه مسلم يف احلدود ، باب حد الزىن  )١(
يهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن يف البيوت حىت          والاليت يأتني الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عل       هذا بيان لقوله تعاىل      )٢(

 . وليس نسخاً  ] ٥آية : النساء  [ يتوفاهن املوت أو جيعل اهللا هلن سبيالً 
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  ]حكم النسخ باإلجماع : مسألة [  
٢٥٣ - لهاجلمهور على أن اإلمجاع ال ينسخ به ألنه إن كان عن :   قَو

نص فالنص الناسخ ، وإن كان عن غري نص واألول قطعي 
 ٥ *.وهو رجحانه أو ظين فقد زال شرط العمل به فاالمجاع خطأ 

              ]      ٢/١٩٩[  
 ظين بقاطع ، وقد تقدم يف       )١(ملغالطة ويلزم منه أنْ ال ينسخ      هذا شبه ا   :يقال  

 املتحقق ظنـاً    )٢(]احلكم[نسخ السنة بالكتاب مثل آية القبلة ، فال مانع من تسمية            
منسوخاً بإمجاع قطعي والناسخ يف التحقيق مستند اإلمجاع ، وقد يكون أصله ظنيـاً              

 ١٠  . وإنْ صار العمل به قطعياً 

د يف اإلمجاع صحة اإلمجاع ال عن مستند فيتفرع عليه  للسع)٣(نعم تقدم
 ، )٤(عدم صحة كون اإلمجاع ناسخاً لتجويزه كذلك ، لكنا قد أبطلناه هناك

  .)٥(فيصح النسخ باإلمجاع ، واإلمجاع يف التحقيق دليل الناسخ 
  

  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
  ٣/٤١٩       ،      حتفــه ٤/١٠٠      ،     رفع ٢/٥٥٥بيـــــان   *

 . أن ينسخ : يف ع  )١(
 . زيادة من ع  )٢(
 . قد تقدم : يف ص  )٣(
 . هنالك : ص يف  )٤(
 . النسخ : يف ص  )٥(
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٢٥٤- له٢/١٩٩     [      . خبالف التخصيص  :  قَو[  
  )١(تخصيص فرقوا بني النسخ وال

  .  مراد املتكلم باحلكم بيان : بأنَّ التخصيص

 ٥  . )٢( رفع احلكم املراد باللفظ املنسوخ :والنسخ 

، وهو يقال التعميم من باب إطالق لفظ الكل على البعض :معناه 
  .والتخصيص قرينة تلك اإلرادة 

نَّ قوله  ، أل)٣( واملنسوخ من باب املطلق الذي أُريد به املقيد وقرينته الناسخ
  . إىل ما ال آخر له والناسخ مقيد له  ببعض األوقات )٤(]فأكثر[إفعل يصلح للمرة 

 ١٠ )٥(]إنما هو ختصيص يف األوقات :  ولذا نفى أبو مسلم هذا الرفع وقال [
حىت كان خالفه مع بشاعته لفظياً وإذا كان كما ذكرنا فأي فرق بني التخصيص 

  . والنسخ 

 كان )٦(العام على اخلاص ال بد له من إرادة ذلك وإال أنَّ مطلق :واجلواب 
كذباً ألنَّ  احلقيقة مدلول العام ، وأما املنسوخ فال يلزم إرادة مجيع األوقات ملا قدمنا 

وأما الفرق بينهما يف . عقلية ال وضعية عليه وأنَّ داللته أيضاً ، أنه مطلق يف الوقت  ١٥ 
  . املخصص فقد كررنا أنه ال فرق ألنه ال تعارض اشتراط قطعية الناسخ للقطعي دون

   .)٧( وإذا تتبعت املوارد وجدت التصرف من السلف مطابقاً ملا ذكرنا
  . والذين تومهوا التعارض يتعسفون كما فعله املصنف 

  
  ٢٠ 

                                           
 . من قوانني النسخ والتخصيص : يف ص  )١(
 ٣٦٨: ملعرفة الفرق بني النسخ والتخصيص انظر ص  )٢(
 . الذي أريد به باملقيد والناسخ مقيد : يف ص  )٣(
 . زيادة من ص و ع  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . وإن : يف ص  )٦(
 . قطة من ع هذه اجلملة بكاملها سا )٧(
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  ]العبادات المستقلة ليست نسخًا : مسألة  [ 

٢٥٥- له٢/٢٠١  [   *.رفع مباح األصل ليس بنسخ  :   قَو[  
زمانا مع السكوت عن ذلك املباح كان تقريراً    إذا لبث النيب :ال يقال 

 ٥  . فإذا عقبه نص خمالف كان نسخاً 

 ال يكون السكوت مبجرده تقريراً حىت يكون ظاهرا يف التقرير بقرائن :قلنا 

ن  ب)٤( زيد)٣( قضايا كثرية منها دعاؤهم)٢( ويشهد ملا قلنا)١(  بهرضى الرسول 

ذلكم قولكم  :  وقال )٥(حممد  يف مسألة التبين مث أنكره اهللا سبحانه عليهم
فلو كان حكماً  )٦(  بأفواهكم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل
 ١٠  . متقدماً بالتقرير لكان قول اهللا و رسوله ال قوهلم بأفواههم 

 شرعاً مل يكن كذلك ومنها الظهار مساه اهللا سبحانه منكراً من القول وزورا ولو كان
  .مع أنها متأخرة مدنية وكانوا يفعلونه قبلها 

  )٧(ما كان للنيب والذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركني : ومنها مثل 
   حبال)٨(أي ال يصح وال يستقيم فال يكون شرعا

 ١٥ 
                                           

  ٣/٤٣٠       ،      حتفــه ٤/١٣٠      ،     رفع ٢/٥٧٠بيـــــان   *
 . ساقطة من ع  )١(
 . ذكرنا : يف ص  )٢(
 . إدعا : يف ص  )٣(
 أسر وهو صغري وبيع بسوق عكاظ فاشتراه حكيم بن     -  -زيد بن حارثة بن شراحيل الكليب الصحايب اجلليل حب رسول اهللا             )٤(

 -  -وملا علم أبوه حارثه مبكانه جاء إىل رسـول اهللا           .  وهبته له    -  -ه خدجية بنت خويلد فلما تزوجها رسول اهللا         حزام لعمت 
 فاختار البقاء مع الرسول فتبناه ومن يومها دعي ابن حممد حىت جاء الوحي بإبطـال التـبين      -  -عارضاً فداءه فخريه رسول اهللا     

    اآلية  ...  ادعوهم آلبائهم ]      فدعي زيد بن حارثة أمره رسول اهللا         ] ٥: سورة األحزاب آيه-  -     على اجليش بغزوة مؤته 
  . فاستشهد ا سنة مثان للهجرة 

 ٢/٥٩٨ ، اإلصابة ٣/٤٠طبقات ابن سعد :
 . ساقطة من ص  )٥(
  ٤: سورة األحزاب آية  )٦(
  ١١٣:  سورة التوبة آية )٧(
 . ساقط من ص . رعاً فال يكون ش: قوله  )٨(
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  ] حــــد القيــــاس [
٢٥٦ - لهويف االصطالح مساواة فرع . التقدير واملساواه : القياس  : قَو

  ]٢/٢٠٤[                  *.يف علة حكمهألصل 
فال  بد أن تعلم علة احلكم يف األصل ويعلم ثبوت : قال الشارح

 ٥ ال يتصور ألن املعىن )١(مثلها يف الفرع إذ ثبوت عينها مما

ه مبحلني وبذلك حيصل ظن مثل احلكم يف ن يقوم بعيالشخصي ال
  ]٢/٢٠٥[                    .الفرع 

والظاهر أنه ال حاجة إليه ،  زعمه الشارح )٢(]كما[هكذا حيترزون بلفظ مثل 
وإمنا ، وال وجه له ألن القدر املشترك كلي فهو مع احمللني يف نفس األمر على السواء 

 ١٠ يف حمل )٣(وحني يعرف ثبوته، طريقة وكذلك يف الفرع وقع تعريف ثبوته يف األصل ب

 معه احملالن وهو التحرمي مثال أو يستوييلزمه معرفة ثبوت احلكم، واحلكم أيضا 
غريه من اخلمسة، والتحرمي شيء واحد كما أنَّ اإلنسان املشترك بني زيد وعمرو 

رب ويف الذرة شيء واحد وإمنا تغايرا باملشخصات وكذلك تعدد حترمي الربا يف ال
باعتبار احمللني وإال فهو يف ذاته واحد أال ترى أنَّ السكر يف اخلمر والنبيذ واحد 
والتحرمي كذلك ال تعدد يف مفهومها وإمنا عرف الدليل صدق الكلي على هذا  ١٥ 

  . اجلزئي فيهما
وبني هذا [  يف هذا القدح )٥( اخلمر)٤(]بني هذا[نعم لو كان القياس 

ال يشترك حينئذ [ الحتيج إىل لفظ املثل لكنه  )٦(]لقدح النبيذ يف هذا ا
   . )٧(]فليتأمل

                                                           
  ٤/٥       ،      حتفــه ٤/١٣٥      ،     رفع ٣/٥بيـــــان   *

 . ساقطة من ص  )١(
 .عما : يف ك و ص  )٢(
 . ساقط من ص. وكذلك يف الفرع ، وحني يعرف ثبوته يف األصل بطريقة : قوله  )٣(
 .ذا : يف ك  )٤(
 . ساقطة من ص و ع  )٥(
 . زيادة من ص و ع  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(
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  ]لــــم األصـــروط حكـــش[
  

٢٥٧ - لهفرعاً خالفاً للحنابلة والبصري وأن ال يكون .... ومنها  : قَو
  ]٢/٢٠٩[          *.، لنا إن احتدت فذكر الوسط ضائع 

 ٥  .بعباراا املستحقة هلا بل )١(كان ينبغي أنْ ال يعرب عن هذه بالشروط

 توسيطه )٤( ووجهه أن.)٣(كون فرعاي أن ال )٢(اومنه: مثال قوله
عبث ال فائدة فيه ألن توسيطه مينع حتصيل احلكم إذ قد حتقق الوصف فيه 

  .كما حتقق يف أصله وكذلك سائرها فتأمله
   .)٦(مثال وصفاً ضابطا حلكمه،وكونه ثبوتياً ال عدمياً )٥( ]كونه[ إمنا الشرط حنو 

  ١٠ 

                                                           
  ٤/١٦       ،      حتفــه ٤/١٥٨      ،     رفع ٣/١٥بيـــــان   *

 . بالشرط : يف ص و ع  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(

أي أن ال يكون ذلك األصل فرعاً ألصل آخر ، ألن العله اجلامعة .  األصل مثبتاً بالقياس ، بل بالنص أو اإلمجاع  أي أن ال يكون (3)
بني القياسني إن احتدت كان ذكر األصل الثاين تطويالً بال فائدة ، ألنه ميكن أن يلغى الواسطة وأن يقاس الفرع الثاين على األصـل                        

  . ح القياس الثاين وإن اختلفت العله مل يص. األول 
جيوز القياس على ما ثبت بالقياس ، ألنه ملا ثبت صار           : املعتزلة حيث قالوا    ووقد خالف يف ذلك كما ذكر ابن احلاجب بعض احلنابلة           

  . أصالً يف نفسه فجاز القياس عليه كاملنصوص 
ما ذكره األصوليون من أن شرط حكم األصـل          : لكن ابن السبكي ذكر أن املنع إذا مل يظهر للوسط فائده وإال فال مينع حيث قال                 

لبتة ، كما مثل يف قياس السفرجل على التفاح ، والتفـاح            ا مبا إذا مل يظهر للوسط فائدة        – عندي   –أن يكون غري فرع ، خمصوص       
  . على الرب 

ى فرع ، فالعلة فيه إما متحدة إن كل فرع قيس عل:  أن يقاس فرع على فرع ، فقوهلم         – عندي   –أما إذا ظهرت له فائدة ، فال مينع         
أن يكون حكم الفرع املقيس عليه الذي هو وسط أظهر          : بني األمرين واسطة ، وهي    :  نقول عليه    –فيكون حشواً ، أو ال ، فيفسد        

  . أو أوىل ، وظهوره إما لشهرة أو لغريها ، وأولويته ممكنة أيضاً 
نه ال يلزم من ثبوت احلكم لألوىل به ، ثبوته ملا ليس بأوىل ، لعدم املساواة ، ألن                  لو كان أوىل مل جيز قياس الفرع عليه ، أل         : وال يقال   

  . جواب هذا قد عرف عند تقسيم القياس إىل أوىل ومساو وأدون 
إذا عرفت هذا ، فرب فرع ألصل ذلك األصل يظهر فيه احلكم أقوى من ظهوره فيه ، وهكذا إىل أن يتناهى احلال إىل مراتب كثرية                         

خبالف ما إذا جعل مندرجاً     ،  ذي هو فرع الفرع على األصل األول ، ال ستنكر يف بادئ الرأي جداً               لث لو قيس الفرع األول ا     ، حبي 
  ٤/١٦١رفع احلاجب . هـ . أ .  هكذا ، وهذا  مكان دقيق جداً ، ال يفهمه إال اجلامعون بني دقائق الفقه وحقائق األصول 

 . وجهه وأن : يف ص  (4)
  كر :يف ك  (5)
 . ساقطة من ص  (6)
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٢٥٨ -لهومنها أن ال يكون دليل حكم األصل شامال حلكـــم  :قَو
   ]٢/٢١٣[                      *.الفرع

احلق أنه إنْ استوى التناول فهو كذلك، وإنْ اختلف كمثال الطعام 
الذي يعلم تناوله للرب دون الذرة فللقياس فائدة أي فائدة إذ قد عرض الشك 

 ٥  . وبعد النظر إىل مآخذ االشتقاق أعين الطعميف التناول للعرف الطارئ

 إنْ صح التناول وإال فالقياس صحيح، فيكون معنا دليل حمقق :فيقال
هو القياس وآخر قد منعه اخلصم أو ضعف يف النظر فيتعاضدان فهي فائدة 

  .أي فائدة كعدة أدلة قوي وضعيف
   .)١(وقد أشار السعد إىل حنو ما ذكرنا

                                                           
  ٤/٢١       ،      حتفــه ٤/١٧٣      ،     رفع ٣/٢٤بيـــــان   *

قد جياب بأنه جيوز أن يكون داللته أقوى فيكون باألصالة أوىل ، فإن تعاضد األدلة مما يقوي الظن ، وقد كثر يف : قال السعد  )١(
 ] . ٢/٢١٣[ كتب الفقه إثبات حكم واحد بأنواع من األدلة 
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  ] األصــلةـــــروط علـــش[
٢٥٩ - له٢/٢١٣[      *.أن تكون مبعىن الباعث : قَو[  

  .أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع احلكم
 ٥  )١(.على هذا من قال باستحالة تعليل أفعال الباري تعاىل ميتنع القياس عنده

وكأم هنا بل ويف مجيع الشريعة ، )٣( مناقض )٢(ومن مجع بينهما فهو العب

 وإذا مسكم الضرُّ : لضرورة إىل االعتراف بنحو ما قال تعاىل أجلأم ا
وهو من نصرة احلق منه  )٤( يف البحر ضلَّ من تدعون إال إياه 

 دكآسبحانه أنْ يقيض للمبطل ملجأً يلجئه إىل االعتراف باحلق ليكون 
 ١٠  .كشهادة اجلوارح واحلمد هللا ، وأسد تنقيحا للطريق املعوجة ، للحجة 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ٤/٢٤       ،      حتفــه ٤/١٧٤      ،     رفع ٣/٢٥بيـــــان   *

  .  يقصد بذلك الظاهرية ومن وافقهم الذين قالوا بأن أفعال اهللا غري معلله ومنعوا القياس يف ا ألحكام الشرعية  (1)

  ٨/٧٦األحكام البن حزم :
  .مالعب : يف  (2)

قهم القائلني بأن أفعال اهللا غري معلله ولكنهم اضطروا إىل إثبات التعليل يف أحكامه وجعلوا ذلك  يقصد بذلك األشاعرة ومن واف (3)
  وانظر الصفحة التالية . للمصلحة وهي  تعود على العباد أنفسهم دون أن تعود على اهللا سبحانه وتعاىل 

  ١٣٠ ص وقد سبق التعليق على هذه اجلزئية 
  . ٦٧: سورة اإلسراء آية  (4)
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٢٦٠ - لهومن شروط علة األصل أن تكون مبعىن الباعث ، أي مشتملة  :قَو
ألا إذا كانت جمرد أمارة على حكمة مقصودة للشارع من شرع احلكم 

  ]٢/٢١٣[     *. من حكم األصل كان دوراً وهي مستنبطة
هذا كالم متناقض يف نفسه ألن شرط املستنبطة املناسبة، واردة ال 

اخلمر : وإال لكانت باعثة، وأما لو كانت منصوصة كأن يقولمناسبة هلا  ٥ 

حرام ألنه مائع أمحر يقذف بالزبد ألمكن تعديته ألن املراد معرفة حكم 
  .الفرع، وأما حكم األصل فهو معروف بدليله

ليس على ما ينبغي ألن تصريح حبرمة اخلمر  :فقول العضد

  . اخلمر أصل يف املثال
مثل  يوجد فيه ذلك من أفراد اخلمر  كل ما)١(يف: وقول السعد ١٠ 

 حكم على )٢(وهم العضد إذ كل مخر ثابت حكمه بالنص ألن دليل اخلمر
  . .املاهية، واملطبق للماهية على جزئياا هو العقل فليتأمل

   )٣(.وأما الدور فمدفوع كما ال خيفى 

                                                           
  ٤/٢٤       ،      حتفــه ٤/١٧٤      ،     رفع ٣/٢٥بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
 . ساقطة من ع . مثل وهم العضد إذ كل مخر ثابت حكمه بالنص ألن دليل اخلمر : قوله  )٢(

يعرف ـا احلكـم إذا مل تكـن          لو كانت جمرد أمارة مل تكن هلا فائدة إالتعريف احلكم ، وإمنا              – أي العله    –ألا  : قال العضد    (3)
احلرمة يف اخلمر معللة باإلسكار تصريح حبرمة       : منصوصه أو جممعاً عليها ، وإال عرف احلكم أيضاً بالنص أو اإلمجاع ال ا فإن قوله                 

وت احلكم ، فلو    اخلمر فال يكون قد عرف بالعلة ، بقي أن يعرف ا وهي مستنبطة وحينئذ يلزم الدور ألن املستنبطة ال تعرف إال بثب                     
  . عرف ثبوت احلكم ا لزم الدور 

لعله تتفرع على حكم األصل لكوا مستنبطة منه ، وإذا كانت جمردة ال فائدة هلا سوى تعريف احلكـم ، كـان                      اإن  : وقال السعد   
  .احلكم متفرعاً عليها فيلزم الدور 

 به عن مسلك أئتمنا إلفضائه إىل تعليل أفعال الرب بـاألعراض            وأما تفسري العلة بالباعث فشيء قاله اآلمدي ، وحاد        : قال السبكي   
  . فلو عرف قائله غائلته ألبعد عنه ألنه شر من مذهب القدرية فإن الرب ال يبعثه شيء على شيء 

وقوهلم مقصودة للشارع من شرع احلكم    أي ألجلها شرح احلكم وهذا هو الغرض فإن قيل يفعله الرب لغرضهم ال لغرضه نقول                        
  . إن فعله ليحصل غرضهم فهذا معىن االستكمال 

 مل يعـن    – أي السبكي    –فإن قلت اشتهر قول الفقهاء علة احلكم الفالين كذا فما اجلامع بني وبني قول املتكلمني بعدم التعليم قلت                   
اعثة للمكلف على االمتثال فحفـظ      ب الفقهاء بالعلة كما عناه املعتزلة وال الباعث على التشريع كما عناه اآلمدي وإمنا عنوا أن العلة               

  . النفوس يبعث املكلف على فعل القصاص الذي حكم به اهللا تعاىل لباعث بعثه فيه 
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٢٦١ -لهكان دوراًوهي مستنبطة من حكم األصل: قَو     . 
]٢/٢١٣[  

 أن املتوقف على وجود :رد السعد الدور مبا حاصلهقد و
وهو كما قال أال ترى أنَّ وجودنا متوقف . احلكم نفس اإلمارة ال داللتها

على وجود الباري تعاىل وال يلزم منه أن ال يكون وجودنا معرفا لوجوده  ٥ 

  .تعاىل
وهاهنا وجه آخر واضح مل يظهر يل وجه غفلتهم عنه وهو أنَّ 

 لإلمارة اردة )١(متكن إال مع املناسبة كما عرف وال مناسبةاملستنبطة ال 
  . ستحيل أن تكون أمارة جمردة يفاملستنبطة 

  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  
  
  ٢٥ 

                                                           
 . ساقط من ص . كما عرف وال مناسبة : قوله  )١(
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٢٦٢- لهكون عدماً يف احلكم الثبويتتومنها أن ال  : قَو.*  
                       ]٢/٢١٤[  

      ناظر غايته أنه، غري جدير بالتطويل ، الكالم يف هذه املسألة عليل 
 ال يفعل هل يترتب عليه شيء ويكون حامال عليه وال شك )٢( أن )١( ]إىل[ 

 ٥ ال يعسر على )٣(يف ذلك وإمنا يلوذون بالعبارات الثبوتية وهذا شيء سهل

أحد يف أي موضع كما قد يتيسر عكسه، وكذلك أن ال يفعل يؤلونه بالكف 
مل يصل مثال عند القائل به  ألنه )٥(ومن املعلوم أن الذي يقتل،  )٤(كما مضى

 ألنه كف نفسه )٦(]ال[مل يقتل ألنه قعد أو أضطجع أو مشى أو غري ذلك، و
 عن الصالة، ال فرق بني تلك األضداد يف العلم بأنه مل يقتل ألجل ذلك الضد

 ١٠ بل ملدلول مل يفعل، أي ملا أفاده حرف النفي الداخل على الفعل )٧(للصالة

 يفيد معىن فعل )٨(الثبويت إذا دخل عليه آلة نفيالثبويت، وجعلوا الفعل 
 افتراء على اللغة بال ريب فإمنا )١٠(ا ثبويت أبداً هو لفظ كف، وهذ)٩(آخر

تفيد آلة النفي سلب ما دخلت عليه، وإنْ مل يكن بطالن ما قالوا معلوماً من 
 ألا )١١(اللغة فما منها معلوم، وال فرق بني الطلب وغريه لغة فيما ذكر

 ١٥  . طريقة واحدة فال يقال كالمنا يف النهي ال يف النفي 

                                                           
  ٤/٢٨       ،      حتفــه ٤/١٧٨      ،     رفع ٣/٢٧بيـــــان   *

 .على : يف ك  )١(
 .مكرره يف ك و ع . أن  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
 . ساقطة من ص . كما مضى : قوله  )٤(
 . يقول : يف ص  )٥(
 .زيادة من ص و ع  )٦(
 . ساقطة من ع  )٧(
 .النفي : يف ص  )٨(
 . ساقطة من ص  )٩(
 . وهو : يف ص  )١٠(
 . ذكرنا : يف ص  )١١(
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٢٦٣ - لهوالدوران عدمي ألنه عبارة عن الوجود مع : يف الشرح قَو
  ]٢/٢١٧[.        ، فأحد جزأيه عدم فهو عدم والعدم مع العدمالوجود 

 قول و هذا عني القول بأن عدم العلّة علة لعدم املعلول؛ وه:إنْ قلت
ال حيتاج العدم إىل علة :  وقلت)١( خالفه يف العلم الشامخفلسفي وقد قررت

ال يفعل يترتب عليه أن  قد أكثرت من تقرير أنَّ )٢(مطلقاً كان أو مقيداً، مث ٥ 

  . األحكام 

 فرق بني قولنا وقف العدم املخصوص على اختيار زيد :واجلواب
 يف ذلك  لو شاء ألبدله بنقيضه، وبني قولنا أثَّــر زيد)٣( ]أنه[ مبعىن 
  .العدم

 ١٠ ال يقبل األثر فال يتأثر حبال فال يؤثر فيه )٤( أن العدم:وحاصله

موجب وال خمتار لكنه يقف حتققه على اختيار املختار فإذا كان هناك حوامل 
مدح وذم وحنو ذلك فيصح كون زيد مل يقتل قاتل أبيه منشئاً إلكرامه وإثابته 

اته، وكذلك عدم اتصال النار  هو املؤثر يف حي)٥(لكن عدم قتله له ليس
أن العدم ال يؤثر وال : باخلشب ليس هو املؤثر يف عدم إحراقها فصح قولنا

أنه يترتب على العدم أحكام، وينحصر الترتب يف باب : يتأثر، مع قولنا ١٥ 

االختيار، وأما باب اإلجياب فال يترتب إال باألثر وقد امتنع كما مسعت، وهذا 
  .  رناه يف أحباثنا فعليك حبفظه ومراعاته واهللا اهلادي زمام مجيع ما ذكروه وكر

                                                           
   ٣٣: ص  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 . زيادة من ع  )٣(
 . د فال يوصف بعدم األثر ، وإمنا يوصف بذلك املوجود العدم غري موجو )٤(
  . ساقطة من ص  )٥(
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  وال خيفى أنَّ نفس التحدي ال يستقل :  قَوله  يف الشرح أيضاً - ٢٦٤
  ]٢/٢١٧[                 .         بتعريف املعجز

 أنَّ اإلعجاز حيصل بنفس )١(زهون هللا عن العبثـاحلق عندنا أيها املن
، )٢(ة إذ ال جيوز من احلكيم تصديق الكاذبظهور اخلارقة على مدعي النبو

فالتحدي يقطع جلاج اخلصم ال لتجويز معارضة املعجزة فليس انتفاؤها شرطا  ٥ 

  .وال جزاء
 اهللا فال )٣(ويلزمهم أنْ ال يقطعوا بنفي املعارض أبداً ألنه إذا جاز أنْ يفعله

عفونات  مذهب نفاة احلكمة جديرا ذه ال)٤( ]كان[ فرق بني األزمنة وإنْ 
 قصور من املصنف طول ذيله )٥(فهذا. لكنهم مسلمون أن الواقع كما نقول

 ١٠  . الشارح 

  
٢٦٥ - له٢/٢١٧[            . )٦*(وهو املعىن بصحتها : قَو[  

  هلا يف شرع احلكم؟  )٧(]احلكيم [ زاع يف اعتبار ـيقال هل الن
ذلك أم يف جواز عثورنا على . أو ملا اشتملت عليه؟ فذلك واجب البته

وطلبه باألدلة املعينة له مث اعتقادها؟ فذلك من التفكر يف حكمة احلكيم ال  ١٥ 

  .مينع منه إال ي أو حنوه فليت شعري ما حاصل هذا العالج واللجاج 
  
  
  

                                                           
 . أي القائلون باحلكمة  )١(
 .الكذاب : يف ص  )٢(
 . مثله : يف ص  )٣(
 . زيادة من ع  )٤(
 . فهو : يف ص  )٥(

  ٤/٣٣       ،      حتفــه ٤/١٨٣      ،     رفع ٣/٣٤بيـــــان   *
 .  من ك هذه املسألة ساقطة (6)
 . يف مجيع النسخ احلكم  (7)
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  ] نقض العلة المستنبطة : مسألة [  
٢٦٦ - لهواملختار إنْ كانت مستنبطة مل جيز إال ملانع أو عـدم    : قَو
  ]٢/٢١٨[                    *.شرط

حاصله حتقق املانع أو عدم الشرط يف املستنبطة : قال العضد
 ٥  .ويكفي تقدير ذلك يف املنصوصة

 جمرد دعوى وال نسلم بطالن الظن باملستنبطة، يوضحه )١( هذا الفرق:أقول
مثاله يف الفقري فإنه إذا مل يعط اآلخر ال يتوقف الظن بعد حصوله بل يلتفت الذهن 

 أول من سأله أو لعدم ما يتصدق )٥( إما ألنه)٤( شرط حنو)٣( مانع أو عدم تقدير)٢(إىل
به على اآلخر أو لزيادة استحقاق يف األول أو لصارف يف اآلخر أو ألنه ال بد من 

ومنع ، استيعاب أشخاص املعطى أو حنو ذلك عن االقتصار يف حق املخلوق العاجز  ١٠ 

   .)٦(لشرط مكابرة فال تسمعبقاء الظن مع االلتفات إىل املانع أو عدم ا

  
  
  

                                                           
  ٤/٣٨       ،      حتفــه ٤/١٩٠      ،     رفع ٣/٣٧بيـــــان   *

 . أي الفرق يف ختلف العلة بني العلة املنصوصة واملستنبطة  )١(
 . على : يف ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
 . لو أسقط كلمة حنو لكان أفضل  )٤(
 . ساقطة من ص  )٥(
 أي العلـة   –أن استمرار الظن بصحتها     :  الفقري املذكور هو ما ذكره ابن احلاجب يف جتويز ختلف العلة املنصوصة حيث قال                مثال )٦(

 عند التخلف يتوقف على املانع ، وحتقق املانع يتوقف على ظهور الصحة فال دور ، كإعطاء الفقري يظن أنه لفقره فإن مل                       –املنصوصة  
  . بني مانع عاد ، وإال زال يعط آخر توقف الظن ، فإن ت

 فقرياً فظن أنه إمنا أعطاه لفقره ، فإن مل يعط فقرياً آخر توقـف               أن من أعطى  :  احملقق يف العرفيات     مثاله: وقال العضد شارحاً لذلك     
 وإال زال ظـن     الظن جلواز وجود املانع وعدمه ، فإن تبني مانع كفسقه عاد ظن أنه كان للفقر وههنا مع ذلك الباعث مل يعطه لفسقه                     

واعلم أن هذا مشكل إذا كان العلم بالتخلف مقارناً ال متأخراً ، فاألصوب أن املانعية كونه حبيث إذا جامع علة باعثه                     . كونه للفقر   
عل منعها مقتضاها ، والفسق لإلعطاء كذلك وجد الباعث أوال ، ووجود املانع املتوقف عليه العلية وهو هذا القدر ال كونه مانعاً بالف                     

  ] . ٢/٢٢٠. [ الذي يتوقف على العلية فال دور 
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٢٦٧ - له٢/٢١٨     [*. لبطل املخصص)١(لنا لو بطل: يف النقض قَو[  

اعلم أنَّ جواز التخصيص يف العام ألنه كاشف عن أنه أريد بلفظ العام معىن 
 استعمل كذلك جمازا كثرياً وال كذلك اللفظ الدال على العلية وإنْ )٢(اخلاص ألنه
ام متعدد ومعىن التعليل شيء واحد وهو أنَّ احلامل على كذا معىن الع: شئت قلت ٥ 

 فيلزم أن حيمل على مساوٍ له وهو القياس، وال بد من التزامه وإال لنقض كونه )٣(اكذ
احلامل، مث إنه إذا ختلف بال تقدير شيء فال شك يف نقضه للتعليل ألن معىن احلامل 

الفالين مناسب وحكمة حتمل احلكيم والباعث أنَّ  ترتيب األمر الفالين على الوصف 
على ذلك الترتيب، فإنْ كان غري حكيم جاز إخالله باحلكمة يف بعض املواضع 
لسفهه، وإنْ كان واجب احلكمة فال جيوز خلو موضع وإال خلرج عن احلكمة، فإذا  ١٠ 

وجد البعض علمنا أن هناك ما هو أليق أعىن حكمة أخرى مع أن ذلك يرجع إىل 
 تقدير مانع أو عدم شرط وقد اتفق على ذلك وال بد منه وإال لنقض قولنا ال بد من

 أعىن )٤(أصل التعليل كما عرفت، مث نقول ومن املعلوم أن ذلك مأخوذ يف أصل اللغة
 حاصل )٥(وجود الشرط وعدم املانع وال حيتاج إىل ذكره فإن كل دليل كذلك، وهذا

 ١٥  . مذهب أيب احلسني ودليله 

                                                           
 بطلت : يف املطبوعة  )١(

  ٤/٣٨       ،      حتفــه ٤/١٩٤      ،     رفع ٣/٣٧بيـــــان   *
 . ال : يف ع  )٢(
 على على كذلك : يف ع  )٣(
 . اللغة : يف ص و ع  )٤(
 . وهو : يف ع  )٥(
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 أنه لو دخل وجود الشرط وعدم املانع يف املقتضى :رتضىامل     واجلواب    
ن مل إكون لنا مانع أو عدم شرط يف أي دليل، ومعلوم أنه يتم املقتضى ويلزم أن ال 

 الشرط بالبال بل لو ذكرا قلنا ال بد منهما ويلزم أبا احلسني )١(خيطر املانع وعدم
ث املعىن إذ ال يدل عدم بطالن كل دليل من حيث اللفظ ألما ال يذكران ومن حي

 ٥  .الوجدان على عدم الوجود فيهما

فحاصل املسألة لزوم أن جيري مقتضى التعليل يف حمل النقض حبسب الظاهر 
فلما جاء النقض علمنا أنه مل جير فيصري كما قلنا يف العام واخلاص، إذا أريد بالعام 

ص، وبني البابني اخلاص فبحسب الظاهر عام وخاص، وحبسب التحقيق ال عام وال خا
الفرق الذي قدمنا وهو أن اخلاص من أجزاء مدلول العام والعلة ال عموم هلا وإمنا 
يلزم من اعتبارها يف احملل اعتبارها يف املساوي وإال لكان الفرع قد مشله دليل  ١٠ 

  . قد دخل حىت يكون ختصيصاً)٣( لشيء )٢(]إخراجاً [ األصل، فليس النقض 
لو كان التخلف بدليل متأخر كنص :  حمل النقضومع هذا التلخيص نقول يف

 وقد -)٤(مثال كان ناسخا ألنه قد كان وجب علينا العمل بالقياس وأمكننا فجاء املانع
إنْ مسي ختصيصاً ، ف فإن كان دليل النقض غري متراخ عمل به -تقدمت يف النسخ
 ١٥  .فبنوع من التشبيه

  . رفعوإنْ كان الناقض متقدماً فمنسوخ كما تقدم ألنه
  . هذا واألمر يف التسمية االصطالحية سهل إمنا الكالم يف حتقيق املعاين 

                                                           
 . وعد : يف ع  )١(
 . إخراج : يف مجيع النسخ  )٢(
 . الشيء : يف ص  )٣(
 . فأمكننا يف املانع : يف ص  )٤(
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٢٦٨ - له٢/٢١٩           [        *.وهذه بالوضعالعقلية بالذات  : قَو[  
هذا من مناقضام يف هذه املسألة اليت هي أصل احلكمة وأصل الدين كله 

وقالوا ال تكفي األمارة اردة فهو  املسمى بالباعث )١(وهم قد اعتربوا احلكمة وهي
اعتراف أي اعتراف بلزوم احلكمة وقد كررناه، وهنا قالوا العلة بالوضع فإما أنْ 

 ٥ أو الوصف املشتمل عليها وعلى كل ال تكون العلة بالوضع إذ )٢(يريدوا احلكمة

الوصف من مالزمات الباعث ال باختيار خمتار وكذلك احلكمة وهي الباعث ليست 
ختيار خمتار بل كماهية الواجب واجلائز واملمتنع وسائر املاهيات، فماهية املناسب با

 كما كررناه، فماهية اإلحسان حتمله على )٣(تبعث احلكيم على الفعل ومقابله يصرفه
إنَّ العلّة الشرعية بالوضع : ، فقوهلمهت ابفعله، وماهية اإلساءة تصرف، واملانع م

وإمنا )٥( أمر عقلي -)٤(أي كونه ينبغي أن تعترب-رهانعم اعتبا، مناقضة ظاهرة  ١٠ 

خبار عن متامها وعدم املانع فإنه إذا اعترب الشارع مقتضاها الشرعي يف التحقيق اإل
علمنا ذلك وإال قطعنا بعدم متام املقتضى أو وجود املانع ومن املانع إيثار احلكيم 

فالعقل قد أدرك  )٦(احقه حكمة أخرى ولو مساوية كما حققناه يف العلم الشامخ ولو
 جاء بالتفصيل وسره أن العقل ال يدرك االعتبارات اليت )٧( ]قد[ الكلية والشرع 

 ١٥  .تلتئم منها احلكمة فلو استقل ا لكفى كما صرح به املصنف فيما مضى

  
  
  

                                                           
  ٤/٤٢       ،      حتفــه ٤/١٩٥      ،     رفع ٣/٤١بيـــــان   *

 . وهو : يف ص  )١(
 . احلكم : يف ص  )٢(
 . يصرفه : يف ص  )٣(
 .أن تعترب ساقطة من ص  )٤(

  . مثل حركة املتحرك . جاعل بل بنفسها هي اليت ال تصري علة جبعل :  العلة العقلية (5)
هي اليت صارت عله جبعل الشارع مثل اإلسكار يف اخلمر فإنه موجود قبل جميء الشرع لكن الشارع جعله علـة                    : والعلة الشرعية   

  . للتحرمي 
   ١٨٠: مباحث العلة يف القياس عند األصوليني ص 

  ٢٤٠: العلم الشامخ ص  (6)
 . زيادة من ع  (7)
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         إذا حققت هذا علمت أنَّ بعض القائلني باحلكمة قد اغتر وفرق بني العلتني 

لألشاعرة وذلك يف املتأخرين اآلخذين من كتبهم والسبب هو عدم التحقيق تقليداً 
  .وال فرق إال باالعتبار الذي ذكرنا

 ٥   أنَّ كل شرعي لو أدركه العقل حلكم به، فكل شرعي عقلي ذا :واحلاصل

، وسره أن احلقائق يف ذاا   كما أن كل عقلي شرعي يف التحقيق)١( ]االعتبار[ 
 أو املعرف كذلك فخذها كليةً -اسم فاعل-ختتلف باختالف املدرك متحدة فال 

  .وشد يديك ا فقلَّ ما جتدها ومل أر من تنبه هلا واهللا اهلادي وله احلمد والثناء
مث رأيت ابن تاج الشريعة قد صرح بعدم الفرق بني العلة العقلية والعلة : نعم

ر أو عندها كذلك وجوب القصاص فكما أنَّ االحتراق يقع بالنا: الشرعية فقال ١٠ 

 ما ذكرت يف هذا البحث بعد أنْ )٤(وهو عني.  )٣( القتل العمد العدوان)٢(عقيب
مع  )٥(]واجلربية [ كنت برهة أظن انفرادي به حني رأيت اتفاق اجلمهور من املعتزلة 

  . أن مقتضى القول باحلسن والقبح ما ذكرنا 

                                                           
 . ادة من ص و ع زي )١(

 عقب : يف ع  (2)
  ) . احلاشية  ( ٢/٦٢ التلويح على التوضيح  (3)
 . وهي : يف ص  (4)
 . زيادة من ص و ع  (5)
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٢٦٩ - لهوز يف املستنبطة  : قَوعــام: ا فال املنصوصة دليلها نص 
  ]٢/٢٢٠[                         *.تقبل 

أنه نص على كوا عله هلذا : هذا الكالم فيه نظر ألن معىن كوا منصوصة
  .احلكم وهو األصل

 ٥  وختلفها [  يف تركيب القياس وإثباا يف عدة فروع بالقياس :مثالً 

ا فال معىن  )٢(]األصل معلل [ على أن هو النقض فدليلها مل يدل إال  )١(]يف فرع 
 ىن ثبوت أحكام الفروع بنفس ولو كان العموم هنا ثابتاً مبع    [ لعموم النص

من باب العموم ال من  )٥(]لكان  [  )٤("كل مسكر حرام: "كأن يقول )٣(]النص
ك باب القياس وإنْ أراد بالعموم صالحية اطراد العلة فيما عدا حمل النقض فهو كذل

 ١٠  .يف املستنبطة

 )٦(]إال[ فالكالم بظاهره غري صحيح وال يلتئم له مبحل معىن  :وعلى اجلملة
  .وخيتل واهللا أعلم 

                                                           
  ٤/٤٥       ،      حتفــه ٤/١٩٦      ،     رفع ٣/٤٥بيـــــان   *

 . وتفرعها يف عدة فروع : يف ك و ص  )١(
 . البعض املعلل : يف ك و ص  )٢(
 . ادة من ع زي )٣(
  ) . ٢٤٢(وهذا نص حديث رواه البخاري يف الوضوء ، باب ال جيوز الوضوء بالنبيذ وال املسكر  )٤(

 )٢٠٠١(ومسلم يف األشربه ، باب بيان أن كل مسكر مخر وأن كل مخر حرام 
 . كان : يف ك  )٥(
 . زيادة من ع  )٦(



 ٥٢٤   القيــــــــــــــــــــاس                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٧٠ - لهعله بدليل ظاهر وختلف احلكم اخلامس املستنبطة : قَو 
  ]٢/٢٢٠[              *.مشكك فال يعارض الظاهر

يتها للمناسبة واطرادها قد آل الكالم إىل أنَّ املستنبطة بعد حصول الظن بعل
بني  )٢(]التردد [ دعى أنه حيصل به ا النقض و)١(فيما عدا حمل النقض يبطلها ظهور

مقتضى العلة ومقتضى ختلفها وهو الشك وهذا نفس املدعى فكيف جيعل دليال واملانع  ٥ 

يقول ال أسلم حصول الشك بالتخلف وهل ذلك إال أول املسألة وقد أوضح ذلك 
 )٣(والشك ال يزيل الظن، الظن ال يقابل اليقني : قاعدة كلية أعىن قوهلمالشارح بأا 

  . وحمال اجتماع أمرين مما ذكر 

إذا [  انفراده عن األقوى )٤(فرضال أن حكم األضعف على :واجلواب
 ١٠ يوجد مث حيكم عليه بأنه )٧( منه ألنه)٦(ملانع الإمع وجود األقوى ال يتحقق  )٥(]كان

  .رح وأوضح منهاذا قريب من جواب الشال يزيل األقوى وه
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

                                                           
  ٤/٤٥فــه        ،      حت٤/١٩٦      ،     رفع ٣/٤٥بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
 . الرد : يف ك  )٢(
 . ساقطة من ع  )٣(
 .فرض : يف ص و ع  )٤(
 . زيادة من ص و ع  )٥(
 . للمانع : يف ع  )٦(
 ال أنه : يف ص و ع  )٧(
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الكالم هاهنا يف : ما حنن فيه بقوله )١(بني      وأما فرقه بني الكلية و    
 فمجرد كالم ال معىن له يعترب ألن حمل النقض لو نظرنا نفس ظن العلية

وجدنا فيه املناسبة للحكم الفالين لكن مل يوجد : فيه قبل ظن العلّية لقلنا
حلكم فيحتمل أنَّ التخلف ملانع أو عدم شرط، فغايته حيتمل أنْ حيصل الشك ا ٥ 

      إنْ ضعفت املناسبة، وحيتمل ثبوت حكم أليق، وحيتمل أنْ حيصل الظن بالعلية 
مع قوة املناسبة والتخلف ملا ذكر، وأما إذا تقدم حتصيل الظن  )٢(]سيما [ 

ة واضحة فال نسلم زوال الظن باملناسبة وقوي بتتبع الفروع وكانت املناسب
 أنَّ التخلف مبجرده مع االنفراد  : العضدعند التخلف، وأما قول 

فغري مسلم أيضا وال فرق بني حالة االجتماع وبني تقدم ظن  نيوجب الظ ١٠ 

 يف حمل النقض أو تقدم ختلف احلكم على ظن العلية اللهم رظنالعلية على ال
  .إال بزيادة قوة الظن وضعفه فليتأمل

 العلية، أو )٣( ]بعدم[  منع أن التخلف يثري ظنا :وحاصل الكالم
ذلك مذهباً مث جعلوه دليالً مث  )٤(]دعوى [ يزيل ظن العلية وهم جعلوا 

فرعوا على ذلك، فهو تفريع على املصادرة الواضحة، واحلق يف مجيع الصور  ١٥ 

لى أنه ال يضر، وقد تبني لك ذلك من جمموع املناقشة من أول الكالم ع
  .النقض واهللا املوفق

هذا منا مسايرة على تسليم استقالل املناسبة بتعريف العلة وسيأيت 
  .البحث على ذلك إن شاء اهللا

  ٢٠ 

  
  
  

                                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(
 بعد : يف ك  )٣(
 . زيادة من ع  )٤(
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٢٧١ - لهوهو وجود احلكمة املقصودة مع ختلف ويف الكسر : قَو 
  ]٢/٢٢١[               *.ال يبطل : املختار . احلكم 

 فخالف )١(ادة مث أخذ ينازع يف وجودهقد فرض الكالم مع حصول احلكمة املقصو
فقد اعترف باإلبطال يف . لو سلمنا حصول املفروض مع بعده أبطل:  مث قال)٢(الفرض

إال أنْ يثبت حكم آخر أليق ا : )٢( ]أعين قوله[ أصل املسألة واالستثناء أيضاً   ٥ 

  .صحيح يف نفسه غري صحيح استثناؤه وقد أشار إىل ذلك الشارح آخراً

 منضبطة فقد صارت هي العلة كما )٣( ]حاصلة[  إنْ كانت احلكمة :وحاصله
  .هو النقضوصححه املصنف وهو احلق لكن عاد الكسر 

وإنْ فرض أنَّ احلكمة غري معلومة التمام واالنضباط وال يرتاب أن ذلك ال يضر فال 
 ١٠   . )٤(حاصل للكسر إذاً واهللا أعلم

    على رأي :فإنْ قلت من مل جيعل احلكمة املنضبطة صاحلة  لعل الكالم مبين 
  .ألن يناط ا احلكم

 ذلك ال يفرق بني املنضبطة وغري املنضبطة فكيف جيعلها مبطلة للمعترب :قلت
  .  معىن عنده)٥(فهو أحق أن ال يكون للكسر

 لهوكذلك ذكر قطعا  )٦(]موجودة [  والعلة يف األصل :وقَو ١٥ 

هره وجه صحة أعين اشتراط القطع بل الظن القطع يف حصوهلا يف الفرع ال يظهر لظا
كاف.  

                                                           
  ٤/٤٨       ،      حتفــه ٤/٢١٠رفع       ،     ٣/٤٧بيـــــان   *

قدر احلكمة املساوية يف حمل النقص مظنون ولعله ملعارض ، والعلة موجودة يف األصل قطعاً فال يعارض الظـن      : قال ابن احلاجب     )١(
 .القطع حىت لو قدرنا وجود قدر احلكمة أو أكثر قطعاً وإن بعد أبطل إال أن يثبت حكم آخر أليق ا 

 . املفروض : يف ع  (2)
 زيادة من ص و ع  )٢(
 زيادة من ص و ع  )٣(
 . لكسر واهللا أعلم : يف ع  )٤(
 . لكسر : يف ع  )٥(
 .والعله موجوده يف األصل قطعاً : ويف املطبوعة . مأخوذة : يف ك  )٦(
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٢٧٢ - لهوهو أن العلة إما ويصري حاصله سؤال ترديد: يف الشرح قَو 
  ]٢/٢٢٣[             .اموع أو الباقي وكالمها باطل 

قد أمهل الشارح قسماً ثالثاً هو مذهب اخلصم وهو أن العلة البعض 
 اخلصم بالربهان أو يرد )١( يطالبلكن امللغي يدفع النقض فكان الواجب أنْ

 ٥ ال يعترب يف الدفع كما قال املصنف فيما )٣( له يف العلة)٢(بأن ال مدخل: قوله

  . يأيت أنه من جنس اللعب 

                                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . بأن ما ال مدخل : يف ص و ع  )٢(
 . العلية : يف ع واملطبوعة  )٣(
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٢٧٣- لهمبين  فاشتراطه – وهو انتفاء احلكم النتفاء العله –وأما العكس : قَو 
                 *.تفــاء دليلهتعليل احلكم بعلتني النتفاء احلكم عند انمنع على 

]٢/٢٢٣[  
مث فسر انتفاء احلكم بانتفاء العلم أو الظن . يعين مع لزوم احتاد العلة

 ٥ موردا على )٢(مث قال السعد.  لزوم انتفاء املدلول عند انتفاء الدليل)١(مبعد

خصوصية يف  )٣(]هناك [ ذلك إمنا يلزم ذلك يف مطلق الدليل ال لو كان 
 كذلك ألن دليل احلكم هنا العلة وال بد )٤(الدليل أو يف املدلول وهو هناك

من اشتماهلا على الباعث فكل حكم له يف نفس األمر علة، فما ال علة له ال 
وقال أيضا .  يكون إال لباعث)٥( ]ال واحلكم ال[ وكيف : قال. ثبوت له

 ١٠ )٧( ]يلزم[  األمر لئال  بسقوط احلكم يعين يف نفس)٦(كونوميكن أن ي

التكليف باحملال ويرد عليه نظراً إىل قواعد األشعرية أنه ال يلزم تعليل 
على أنه .  إنْ صح له معىن وليس التفضيل بواجب)٨(األحكام، غايته التفضيل

فهل هذه إال . يستحيل تعليل أفعاله تعاىل: ال ميكن اجلمع بني هذا وبني قوهلم
  .على أبلهمناقضة حمضةً ال ختفى 

  ١٥ 

  
  
  
  

                                                           
  ٤/٥٢       ،      حتفــه ٤/٢١٦      ،     رفع ٣/٥٢ــــان بيـ  *

 . بعد : يف ع  )١(
 .الشارح : يف ص و ع  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
 . هنا : يف ص و ع  )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
 . يقال : يف ع  )٦(
 . يكون : يف ك  )٧(
 . التفضل : يف ع  )٨(
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وأيضا احلكم نفس الطلب القدمي وال مالزمة بينه وبني إبالغ املكلف، 
وال فرق بني التكليف مع عدم الشعور وبني التكليف خبلق ما مل خيلق له قدرة 
عليه كاألجسام، بل يصح عند األشعرية أن يكلفه أن خيلق مثل ما خلق اهللا 

فغري [  بالنسبة إىل املكلف )١(يلتعاىل و أضعافه ألنه ممكن يف نفسه مستح ٥ 

  . )٢( ]ممكن يف نفسه مستحيل بالنسبة إىل املكلف: املعلوم مثله
عدم من  يلزم )٣(ويف أصل املسألة حبث آخر ما زال النظار يقولون ال

ومنه تعليل احلكم بعلة ،  )٤(السبب عدم املسبب جلواز أن خيلفه سبب آخر
إنْ أردمت السبب املعني لزم من عدمه عدم املسبب : وهو يقال )٥(أو علتني 

عنه، وإنْ أردمت مطلق السبب فعند عدم كل سبب يعدم كل مسبب، وإنْ  ١٠ 

 املعني ال يلزم أن يعدم مطلق ما يصلح سبباً فهذا ليس )٦(أردمت عند السبب
ومن عدم املطلق ، يلزم من عدم املعني عدم مسببه  )٧(]نقول [ بشيء بل 

حبث عنه ومل أر هلم أ البحث )٨(فما زلت منذ مسعت هذا. فليتأملعدم مسببه 
  . ما يصرح خمضه عن زبده واهللا أعلم

  ١٥ 

                                                           
 . وإن استحال : يف ص و ع  )١(
 . ادة من ص و ع زي )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
  ٤٢١:  على هذه القاعدة ص قسبق التعلي )٤(
 . بعلتني : يف ع  )٥(
 عند عدم السبب : يف ع  )٦(
 . زيادة من ع  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
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  ]تعليــــل الحكـــــم بعلتين أو أآثر [ 
٢٧٤ - لهأو علل ، كل مستقل ، ثالثها ويف تعليل احلكم بعلتني : قَو 

  *.هجيوز يف املنصوصة ال املستنبطة ، ورابعها عكس:للقاضي 
]   ٢/٢٢٣[  

قد علمت أن العلة ال بد أن تكون مبعىن الباعث أي تقتضي حبسب  ٥ 

الغرض : احلكمة أن يترتب عليها احلكم وتبعث على ذلك وهو املراد بقولنا
  .حكمة أي أمر هو يف نفسه أوىل:  وأحسن منها قولنا)١(والباعث واحلامل
احنصار  املعتزلة يف )٢(مصلحة ومفسدة فمبين على أصل: وأما قوهلم

  . الغرض فيهما
أن احلكمة أعم من منفعة املكلف ومضرته وهو ما يريدون باملصلحة  : واحلق ١٠ 

  . فال بأس)٣( ]مثال[ واملفسدة، وإنْ أريد ما احلكمة ومقابلها 
 أن ترتب احلكمة على املصلحة أمر ثابت يف نفس )٤(إذا عرفت ذلك فال شك

الشارع : له ونفر طبعه جلهله عن قولنا األمر والشارع مبينه، وإن أنكر ذلك من جه
والواجب واملستحيل وسائر  )٥(]واملمكن [ ويلزمه أن جيعل القدمي واحلادث ، مبني 

 ١٥ مثل سائر )٦(ااملاهيات واقفة على اختيار املختار، أو يقر بكون احلكمة ومقابله

  .املاهيات
 ، وأما األدلة  أنه ال فرق بني العلل العقلية والسمعية)٧(إذا علمت ذلك عرفت

فهي أيضا كذلك ألنه يلزمها املدلول على أي مذهب يف وجه اللزوم، فالذي حصل 
عن هذا الدليل من علم أو ظن هو أثر مترتب على دليله ذا املعىن فإما أن حيصل 

 ٢٠  . شيئاً واحداً يلزمهما مدلول واحد)٨(بأحدمها ما حيصل باآلخر أو غريه أو يصريا

                                                           
  ٤/٥٣       ،      حتفــه ٤/٢١٨      ،     رفع ٣/٥٢بيـــــان   *

 . ساقط من ع . رض والباعث واحلامل الغ: وهو املراد بقولنا : قوله  )١(
 . زعم : يف ع  )٢(
 . زيادة من ع  )٣(
 . تشك : يف ع  )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 . إذا عرفت ذلك علمت : يف ص و ع  )٧(
 . ساقطة من ص  )٨(
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 )١( ]واحد[ هذا فأعم منه أن جيتمع مؤثران على أثر         إذا حققت 
زاع مث ال حتيد عنه والدليل على ـلست حتتاج يف ذلك إال إىل معرفة حمل الن

  .زاعـ خالف حمل الن)٢(غرضلاملانع، وهم ينفون االجتماع 

 هذا الشيء خرج من العدم إىل الوجود عن سببه وعلته :وحاصله
أي ، ا أو عاديا كل على زعمه بكل من املؤثرين فاعلةً أو موجبة إجياباً ذاتي ٥ 

وكل منهما يف حال االجتماع ، صادرا عنهما على حد صدوره عن الواحد 
يلزم اجلزئية يف املؤثر والتعدد يف األثر : وقوهلم. كهو يف حال االنفراد
،   ال يلزم إال على مذهب املانع)٣( ]ملا[ زاع و إلزام ـإعراض عن حمل الن

 عقلت تأثري هذا املؤثر يف هذا األثر اعقل تأثري )٤(اكم: ز فيقولوأما اي
 ١٠ فهلم دليال أيها )٥(املؤثرين فيه أي خروجه من العدم إىل الوجود به أو ما

مستغن غري مستغن وحنو ذلك وهو : املانع ومل يقيموا دليال إال حنو قوهلم
  .زاع ليس إال كما ذكرناـخروج عن حملّ الن

 أنه كما ينسب إىل الواحد ينسب إىل )٦( ]العادي[ يف السبب ومعىن الترتب 
االثنني تلك النسبة فال يدق عليك ويلتبس بأنَّ املوجد هو املختار فذلك غري 

 ١٥  .حمل النسبة

 فالنسبة إىل املؤثر الواحد هي النسبة إىل املؤثرات :وعلى اجلملة
لى املانع الدليل  املتعددة، واملؤثرات على مراتبها، ومذاهب الناس فيها، وع

ودونه خرطُ القتاد وكالم املانعني ال شيء ومن أعجبه اتفاقهم على صحة 
  .تعدد األدلة دون غريها، وال فرق عند التحقيق البتة واهللا املوفق واهلادي
 ٢٠  . وأرجو أن جمموع هذا البحث مما مل أُسبق إليه على هذا الوجه واحلمد هللا

                                                           
 . زيادة من ع  )١(
 . بغرض : يف ص و ع  )٢(
 .كما : يف ك  )٣(
 . كم : يف ع  )٤(
 . الوجه ما : يف ص  )٥(
 . زيادة من ع  )٦(
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٢٧٥ - لها ال تتأخر عن حكم :يف شروط العلة قَوومنها أ   
  ]٢/٢٢٨[                   * .األصل  

  ؟. أتريد يف علمنا أم يف نفس األمر :يقال
فإنْ أردت يف نفس األمر فهذا تكرار إذ قد مضى اشتراط الباعث فال يتهيأ 

هذا، فهذا االشتراط  )١(]على [ أنْ يلزم حصول احلكم بغري باعث إال  ٥ 

  . ضائع
 فال وجه له أيضا بل كل عله مستنبطة كذلك وإنْ أردت يف علمنا

  .  على حكمها)٢(لنصا اواملنصوصة ال يلزم مقارنة النص عليه
 إرادته قبل أن يصري األصل مسلما حكمه مل يكن -مع أنه بعيد–وإن أردت 

 ١٠ يف الباعثة واألمارة معىن كما ال خيفى ويأتيك قريباً من هذا النمط )٣(إللزاما

 اعتبار الثبوت يف نفس األمر وعند الناظر وقد تبني لك شيء كثري أعين خلط
أنه ال يصح هنا واحد منهما سواء أردت الباعثة ألا الزمة يف نفس األمر 
غري الزم ظهورها لنا البتة ال سيما قبل النظر أو األمارة إذ هي دليل فلو 

  . تأخرت لكانت شهادة ثانية كما مضى له وقد ذكر هذا اآلخر السعد

                                                           
  ٤/٦٥       ،      حتفــه ٤/٢٩٠      ،     رفع ٣/٦٧بيـــــان   *

 . زيادة من ص و ع  )١(
 . للنص : يف ص  )٢(
 . لأللزام : يف ع  )٣(
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٢٧٦ - لهاً : قَو٢/٢٢٩[          *.ومنها أن ال ختالف نص[  
 أن القياس دليل كالنص وكم قياس أقوى من النص )١(قد قدمنا لك

لغموض داللته ألن املراد بالنص هنا الدليل اللفظي ظاهراً كان أو نصا، وقد 
يضعف ألجل طريقه وكذلك الكالم يف اإلمجاع يدخله الضعف للطريق 

 ٥  .)٢( ]للمقصود[ وله ولكيفية تنا

 إن القياس أحد الدليلني، وكل دليلني جيري بينهما :واحلاصل
  .التعارض

  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  
  
  
  

                                                           
  ٤/٦٥       ،      حتفــه ٤/٢٩٤      ،     رفع ٣/٦٩بيـــــان   *

 . ساقطة من ص و ع  )١(
 . للمقصد : يف ك  )٢(



 ٥٣٤   القيــــــــــــــــــــاس                                                                    جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٧٧ - لهقَو : ٢/٢٢٩[  *.وأن ال تتضمن املستنبطة زيادة على النص[  
 فرقوا بينها وبني املنصوصة بأن احلكم الزائد يف املنصوصة يثبت بالنص

بطة فيلزم الدور ألا أخذت من حكم يف األصل فال على العلة وأما املستن
  .)١(يؤخذ منها حكم يف األصل وإال فيكون دوراً

تكون بينها وبني مطلق يثبت ا  ال بعد يف أن املناسبة اليت :فيقال ٥ 

احلكم على  إذ املناسبة ال تتعرض للجزئيات بل للمطلق ويكون )٢(هاحلكم
تبينه مع غريه، والقياس إمنا  )٣(]نبطة واملست[ قد بني بعض ما ناسبته، النص 

  .هو مبني ال مثبت، فال فرق بني شاهد وشاهد
بعد التخصيص ألن  )٤(]النسبة بني الزائد واملزيد عليه إمنا هي التعميم [ مث 

 ١٠  . النص يثبت بعض ما أثبتته العلة منصوصة كانت أو مستنبطة 

                                                           
  ٤/٦٥       ،      حتفــه ٤/٢٩٤      ،     رفع ٣/٦٩بيـــــان  *

 . وإال كا دوره : يف ع  )١(
 . احلكم : يف ع  )٢(
 . واملناسبة : يف ك وص  )٣(
 . بني النسبة الزائد واملزيد عليه إمنا هي تعميم : العبارة يف ك  )٤(
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٢٧٨ - له٢/٢٢٩[             *.وقيل إنْ نافت مقتضاه:  قَو[  
مستنبطه كانت أو منصوصه وفرض التناقض فرض احملال ألن كل علة 

فالباعث مقارن للحكم أبداً يف نفس األمر، ففرض ، مشتملة على الباعث 
كون الباعث منافيا فرض اجتماع النقيضني أعين مناسب غري مناسب بل مناف 

 ٥  .باعتبار واحد ألنه املفروض فليتأمل

له يف نفسه و حكم ظهرت لنا علته أو مل تظهر أال ترى أنا نقطع أن كل
مناسب باعث فإذا ظننا ذلك الباعث أو علمناه بنص أو استنباط كيف ينقلب 
بتعلق العلم به أو الظن منافيا، وانقالب الذوات حمال يف نفسه كيف بالنظر إىل 

ذات نقلبت تعلق العلم الذي ال حييل معلوماً أبداً إمنا يتبعه ويؤمه ولو غريه ال
العلم أيضا وخرج عن كونه علما إىل كونه مؤثرا، ومثل هذا ال حيتاج إىل البيان  ١٠ 

  .لكن كثرة األوهام أجلأت إليه واهللا اهلادي

 بني الناسخ واملنسوخ كأن يتأخر )١( فليكن التنايف هو التنايف:فإن قلت
  . مورد النص على احلكم  )٣(]عن  [ )٢(]العلة [ النص على 

فيد جوابه مما مضى إذ كل نسخ ال يتحد الباعث عليه وعلى  قد است:قلت
 ١٥ يف الناسخ مناسباً منافيا ملناسب املنسوخ وهو )٤(املنسوخ بل قد اعترب احلكم

  .ظاهر

  
  
  
  ٢٠ 

  
  

                                                           
  ٤/٦٥       ،      حتفــه ٤/٢٩٥      ،     رفع ٣/٧٠بيـــــان   *

 . ساقط من ص . هو التنايف  )١(
 . العلم : يف ك و ص  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
 . احلكيم : يف ص  )٤(
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٢٧٩ - لهأو انتفاء شرط مل يلزم وجود إذا كانت وجود مانعو : قَو 
  ]٢/٢٣٢[              *.املقتضى 

ا احلجر لعدم الوضوء أو للجمادية  ال تصح الصالة من هذ:إذا قلت
  . كان من أشد اللغو مساجة )١(]اوحنومه[ املانعة حلركات الركوع والسجود 

 ٥ ال تصح من هذا الرجل لعدم الوضوء، أو ألنه يف :)٢(فإذا قلت

  .زل غصب، كان من أحسن الكالمـمن
ث املفروضة من القسم األول وهو من فيض كالم املناطقة حي )٣(]واملسألة [ 
يصح ما قتل ولدي ولدك مع أنه ال ولد لكما وليس باستعمال عريب : قالوا

زلة الثابت وإمنا مل تصح العبارة ـزل منـ هو ثابت أو من)٤(فإنه ال ينفي إال ما
 ١٠   . )٥(لعدم صحة مدلوهلا عند العقول وقد بسطنا هذا يف األحباث املسددة

                                                           
  ٤/٧٤       ،      حتفــه ٤/٣٠١      ،     رفع ٣/٨١بيـــــان   *

 . زيادة من ع  )١(
 . ولو قلت : يف ع  )٢(
 . زله ـواملن: يف ك  )٣(
 . من : يف ع  )٤(
  ٣٤٦: ص )٥(
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  ]روط الفــــــــــــــــرعــــش[ 
٢٨٠ -له٢/٢٣٢[ *وال متقدماً على حكم األصل:شروط الفرع يف قَو[  

 عن علته )١(]حكم الفرع [ يعين ملا يلزم من خلو.  

 ٥ إنْ أريد يف نفس األمر فليس بالزم إذ القياس مبني وكاشف ال :يقال

  .مثبت وحمصل
وإنْ أريد عندنا فال يضر، وهذا أيضا جار يف املناظر كالناظر إذ يقول إنْ كان 

 الفرع مانعا من التعدية فهو عذر ما بيين وبينك وإنْ مل يكن مانعا تقدم حكم
  .  وبني ربك فال فرق بني الناظر واملناظر)٢(فليس بعذر فيما بينك

  ١٠ 

 

                                                           
  ٤/٧٧       ،      حتفــه ٤/٣١٠      ،     رفع ٣/٨٥بيـــــان   *

 . الفرع حكم : يف ك  )١(
 . بيين : يف ص  )٢(



  ٥٣٨   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ةــــالك العلـــث مســـبح
٢٨١- له٢/٢٣٣[               *.اإلمجاع:  األول: قَو[  

 )٢( كيف يتصور اإلمجاع مع نفاة القياس فإم ال ينظرون يف العلة: )١(]يقال[ 
نفيا وال إثباتاً ولعله مبىن على عدم اإلعتداد م كما صرح به بعضهم وهو من تلك  ٥ 

وقالت اليهود ليست النصارى على شيء  )٣( ]شات[ الدعاوى اليت 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء

 إذ هم من مسمى أمة حممد )٤(
٦(. كررنا هذا)٥( فال يتم دليل اإلمجاع مع خالفهم كما(   

  

                                           
  ٤/٧٩       ،      حتفــه ٤/٣١٢      ،     رفع ٣/٨٧بيـــــان  *

 . زيادة من ع  )١(
 . العلم : يف ص  )٢(
 . نشأت : يف ك وص   )٣(
   . ١١٣:  سورة البقرة آية )٤(
 . وكم : يف ع  )٥(

حيث ذكر ) ٢/٢٨٩( نت آراء العلماء يف االعتداد خبالف الظاهرية وقد أمجل األقوال يف ذلك ابن السبكي يف الطبقات  تباي (6)
  : فيها ثالثة أقوال 

  . إنه الذي استقر عليه األمر آخراً : قال ابن الصالح . اعتباره مطلقاً  -١
قال اجلمهور إم ال : قيق وقال أبو اسحاق االسفراييين عدم اعتباره مطلقاً وهو اختيار أمام احلرمني وعزاه إىل أهل التح -٢

 . إين ال أعدهم من علماء األمة وال أبايل خبالفهم وال وفاقهم : يبلغون رتبة االجتهاد ، وقال القاضي أبو بكر الباقالين 

 .أن قوهلم معترب إال فيما خالف القياس اجللي  -٣

وعدم االعتداد خبالف داود مع علمـه وورعـه   : يظهر فيه اإلنصاف حيث قال  مجيل يف هذه املسألةاهللا كالموللشوكاين رمحه  
وأخذ مجاعة من األئمة األكابر مبذهبه من التعصبات اليت ال مستند هلا إال جمرد اهلوى والعصبية وقد كثر هذا اجلـنس يف أهـل      

 علماء املسلمني فإن كان ملا وقع منـه مـن           املذاهب وما أدري ما هو الربهان الذي قام هلؤالء احملققني حىت أخرجوه من دائرة             
املقاالت املستبعدة فهي بالنسبة إىل مقاالت غريه املؤسسة على حمض الرأي املضادة لصريح الرواية يف حيز القله املتبالغة ، فـإن                 

 إال القليل النـادر ،      التعويل على الرأي وعدم االعتناء بعلم األدلة قد أفضى بقوم إىل التمذهب مبذاهب ال يوافق الشريعة منها                
وأما داود فما يف مذهبه من البدع اليت أوقعه متسكه بالظاهر ومجوده عليه هي يف غاية الندرة ولكن هلوى النفوس سريرة ال تعلم   

 .وذكر الشاطيب أن القاضي عياض نقل عن بعض العلماء أن مذهب داود بدعه ظهرت بعد املئتني  . ١/١٠٣نيل األوطار ) 

جلميع ولو أن كل عامل أخطأ أسقطنا علمه ومل نعتد خبالفه ملا بقي لنا من علماء األمة أحد ألنه من الزم عقيدة أهل الـسنة                         فرحم اهللا ا  
   . واجلماعة أن العصمة ليست إال لألنبياء والرسل عليهم صلوات اهللا وسالمه وكل يؤخذ من قوله ويرد إال رسول اهللا 

 ، اإلمام داود وأثره يف الفقه       ٢/٤٢٢ ، لسان امليزان     ٣/٤٢٠ ، املوافقات    ٢٠/٢٠٢ري   ، الس  ١٠/١٠٨عارضة األحوذي   :
   . ١٤٣: اإلسالمي ص 



  ٥٣٩   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٨٢ - له٢/٢٣٦[                *.السرب والتقسيم: الثالث : قَو[  

يعده صاحب التنقيح يف كون هذا الطريق يفيد ظن العلية نظر، ومل 
على تقدير : وقال. علماؤنا مل يعتربومها: طريقاً، وكذلك تنقيح املناط، وقال

  .قبوهلما يرجعان إىل النص واإلمجاع انتهى

 ٥ )٢(إما أنْ يراد بكون األوصاف صاحلة العلية )١(]أنه [ ووجه النظر 
مع  رجع الطريق إىل املناسبة واإلخالة وحينئذ يرجح بني تلك األوصاف
  .التنايف ومع عدمه يصح كل منهما على الصحيح من جواز تعدد العلل

وإما أنْ يراد بكوا صاحلة أي ببادي الرأي دون التحقيق مث نبطلها إال 
  . واحدا حبسب التحقيق

 ١٠ )٤(]ظهور [  اإلبطال عدم )٣( ]وجوه[  قد جعلتم من :فيقال

 .رجع إىل املناسبة؟ قيق املناسبة فهل ظهرت املناسبة يف املستبقي حبسب التح
فقد فرضنا أن ؟ أم مل تظهر بل اكتفى مبا كان عليه من املناسبة ببادي الرأي

  . تلك الصلوحية ال تفيد ظن العلية وسيأيت يف الطرد والعكس زيادة بيان هلذا

 جتدد للمستبقي حصول ظن العلية بعد إبطال سائر :فإن قلت
 ١٥  .  احلكم عن العلةاألوصاف وإن مل يظهر مناسبة لئال خيلو

                                           
 
 
 

  ٤/٩٠       ،      حتفــه ٤/٣٢٥      ،     رفع ٣/١٠٢بيـــــان   *
 . زيادة من ع  )١(
 ولعل كلمة ظن مقحمة . صاحلة ظن العلية : يف مجيع النسخ  )٢(
  . زيادة من ع )٣(
  .زيادة من ص و ع  )٤(



  ٥٤٠   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 ظهور تعليل احلكم املعني يف )١( فهل توجبون قبل السرب لزوم:قلت 
 هذا احلكم مما ال )٢(اجلملة، والسرب إمنا هو لتعيني العلة إنْ مل توجبوه فلعل

، وإنْ أوجبتموه فإما يف نفس األمر كما هو قول  )٣(]لنا[ يلزم ظهور علته 
ال يلزم منه ظهورها لنا، وأما إن توجبوا مثبيت احلكمة وهو حق قطعاً لكن 

ظهورها لنا فهلم دليال، واألدلة اآلتية إمنا تقتضي اللزوم حبسب نفس األمر  ٥ 
  .وسنبني ذلك قريباً

  
  
  
  ١٠ 

  
  

                                           
 . لزم : يف ص  )١(
 فعلًّ: يف ع  )٢(
 . زيادة من ع  )٣(



  ٥٤١   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٨٣ - لهفإنحبثت ، : ومنها أن ال تظهر مناسبته ، ويكفي املناظر  : قَو 
   *.للتعديةادعى أنَّ املستبقي كذلك يرجح سرب املستدل  مبوافقته 

 ] ٢/٢٣٧[  
الترجيح إمنا يكون بعد تسليم كون الدليل دليال على تقدير : يقال

انفراده، وأيضا الترجيح بالتعدية وكثرة الفائدة إثبات للشريعة بكثرة الفائدة  ٥ 
  .وهو باطل كما قلنا يف وضع اللغة سواء

 أنَّ الواضع أراد أن يدل هذا اللفظ على عدة معان :وحاصله
 )٢(]ة عد[ واز إرادته أقل من ذلك، وهنا أراد بدليل األصل  ج)١(لىع

أحكام بواسطة القياس مع جواز اقتصاره على األصل، والتجويز ال يكفي 
 ١٠  .  )٣(املدعي، واحلق املنع يف املوضعني كما ترى

                                           
  ٤/٩٣       ،      حتفــه ٤/٣٢٧      ،     رفع ٣/١٠٧بيـــــان   *

 . مع : يف ص و ع  )١(
 عدم : يف ك و ص  )٢(
 كما ترى ساقطة من ص  )٣(



  ٥٤٢   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٨٤ - لهوختريج املناط وغريمها أنه البد من ودليل العمل بالسرب : قَو
  ]٢/٢٣٨  [         *.ى ذلك علة إلمجاع الفقهاء عل

، إما أنْ يريد أنَّ هذه األدلة على أنه ال بد من علة يف نفس األمر 
.  إال حلكمة)٢( علمي عقلي وهو أنَّ احلكيم ال يفعل)١(فاألمر كذلك، ودليلَ

غايته أنَّ األشاعرة ناقضوا هنا ألم مينعون تعليل أفعاله تعاىل، وقول العضد  ٥ 
 وتفضالً عند غريهم كالم غري صحيح، وكيف التفضل وجوبا عند املعتزلة

باحملال؟ هل هو إال كالتفضيل خبلق إله ثان بزعمهم كما عرفت من قوهلم 
يلزم االستكمال بالغري، وقول بعضهم لفائدة ال لغرض ترويج باطل أيضا ألن 

 التعليل ا )٣(حلالفائدة إنْ قصدت فهي الغرض وإنْ مل تقصد فاتفاقية ال يص
يقة وقد نبهنا يف املقدمات على أنَّ ذكر الوجوب والتفضل مغالطة مبغالط حق ١٠ 

  .االشتراك، وال نقول غلطا فحاشا احملقق العضد من ذلك
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٤/٩٤     حتفــه        ، ٤/٣٢٨      ،     رفع ٣/١٠٨بيـــــان   *

 . ودليله : يف ع  )١(
 . ساقطة من ص . ال يفعل  )٢(
 . يصح : يف ع  )٣(



  ٥٤٣   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  
   فكيف يتم اإلمجاع من دوم )١(       وإذا عرفت خالف األشاعرة املستقر

اإلمجاع ما مل فرقة من فرق املسلمني ومناقضتهم هنا ال تصحح  )٢(]وهم [ 
يرجعوا ويتوبوا عن نفي تعليل أفعاله تعاىل، وهم يقيدون إطالقام يف الفقه 
والتفسري واألصول بأنه بنوع من التأويل واملعترب القاعدة الكالمية كما بينه  ٥ 

 كثرياً وكذلك غريهم، وقد حكينا )٣(البيضاوي يف كتابه، ونبه عليه الصفوي
  .)٥)(٤(وحواشيه األرواح ويف األحباث املتفرقةمن ألفاظهما يف العلم الشامخ 

 اليت ال حتصى فبألفاظ تفيد احلكمة ال سيما املفسرين )٦(فصاووأما سائر األ
املذكورين وكذلك غريمها الذين حذوا حذو الكشاف وتعلموا منه التعبري عن 
فعل احلكيم وكان غرضهم يف األصل نقض احلكمة فما قدروا على ذلك ألنه  ١٠ 

 )٨( يضاد اإلسالم فبطل أصل غرضهم والفوائد يف كتبهم كمن)٧( ]انتهاك[ 
  . )٩( ]العذر عنها[ يأخذ مال الغري ويتصدق به وهذا من العوارض اليت قدمنا 

                                           
 . ساقطة من ص  )١(
 . وهي : يف ك  )٢(
أبو اخلري عيسى بن حممد بن عبيد اهللا بن حممد السيد الشريف قطب الدين احلسيين األجيي الشافعي املعروف بالصفوي نـسبه إىل                       )٣(

  .  هـ ٩٠٠ي الدين ، ولد سنة جده ألمه السيد صف

  . ٥/٨١٠ ، كشف الظنون ٢/٢٣٣الكواكب السائرة :
 ٤/٥٥اية السول  )٤(
 . ساقطة من ع. وحواشيه األرواح ويف األحباث املتفرقة وأما : قوله  )٥(
 . التصرفات : يف ص و ع  )٦(
 انتها : يف ك  )٧(
 . كما : يف ص  )٨(
 . زيادة من ص و ع  )٩(



  ٥٤٤   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٨٥ - لهولقوله  : قَو وما أرسلناك إال رمحة للعاملني  )والظاهر )١
  ]٢/٢٣٨[             *.فهو الغالبالتعميم ، ولو سلمنا 

يف نفس األمر الزم مستوعب، وظهورها لنا غري  )٢(] العلة ثبوت[ 

 لنا، )٣( على فرض أن مراده ظهورههو الغالب: وأما قوله. الزم وال غالب
فإنْ أراد بعد اعتبار طريق السبر واإلخالة والشبه والدوران فمسلم لكن  ٥ 

  طرقا فلو ترتب كوا طرقا على العلية)٤( ]كوا[ ذلك يترتب على صحة 
فارجع إىل االستقراء إنْ  )٥(]املسالك [ لدار، وال نسلم العلية فيما عداها من 

 ظن عليه الوصف )٦(رتبت فهو احلكم، وإنْ سلم العلية فال نسلم حصولا
 بعينه بل إمنا يقتضي ذلك العلية يف اجلملة وهو أمر معلوم قبل العلية )٧(املعني

 ١٠  . ملا ذكرنا من دليل احلكمة 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                           
   ١٠٧:  سورة األنبياء آية  (1)

  ٤/٩٤       ،      حتفــه ٤/٣٢٩      ،     رفع ٣/١٠٨بيـــــان   *
 . زيادة من ع  (2)
 . ظهورها : يف ص و ع  (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)
 املسائل : املراسيل ويف ص : يف ك  (5)
 . ساقطة من ع  (6)
 . املعني به : يف ع  (7)



  ٥٤٥   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٨٦ - له٢/٢٣٨[  *.ألن التعقل أقرب إىل االنقياد فليحمل عليه : قَو[  
ذا اللفظ من التصريح . علله العضد بأنه أفضى إىل غرض احلكيم

  .بالغرضية واحلكمة

 هذا اإلنقياد قد حصله العلم بأنَّ احلكيم ال بد لفعله من حكمة :يقال
الالزم أنْ حيمل عليه يف ذلك على ظهورها لنا، مث إنْ سلمنا فإمنا يقف وال  ٥ 

نفس األمر لوجوب احلكمة وال يلزم أكثر من ذلك ولو على قول من يوجب 
اللطف ألن املصلحة قد تكون يف عدم الظهور، ولذا وقع ما مل تظهر علته 

  . )١(اتفاقاً وهو املسمى بالتعبدي فال حيصل الغرض وهو علية الوصف املعين 

  
٢٨٧ - له١٠  ]٢/٢٣٨[                   **.اوقد ثبت ظهوره : قَو 

 ألن الدليل مل يقع ههبأي مبا ذكر وقد عرفت أنه ال ظهور وال ش
موقعه، ألن نفس األمر والظهور متغايران وال تفيد أدلته إال ما يف نفس األمر 

  . وغرضه الظهور لنا فال ظهور لظهورها لنا 

                                           
  ٤/٩٤       ،      حتفــه ٤/٣٢٩         ،     رفع   ٣/١٠٨بيـــــان   *

 . ساقطة من ع  )١(
  ٤/٩٤       ،      حتفــه ٤/٣٢٩      ،     رفع ٣/١٠٨بيـــــان   **



  ٥٤٦   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٨٨ - لهاألحكاملإلمجاع على وجوب العمل بالظن يف علـل  :  قَو.*        
                    ]٢/٢٣٨[  

قد عرفت تغاير حمل دليله ومدلوله ألن الظن املطلوب هو أن هذا 
الوصف علة هلذا احلكم وهذا هو الذي زعم اإلمجاع عليه، والذي حصلته 
األدلة هو حصول العلة يف نفس األمر، وقد أطلنا وأكدنا يف هذا املقام ألنه  ٥ 

ء على غري أساس كما ترى، وسترى ما يف أساس كبري والبناء عليه بنا
املناسبة، دع عنك الشبه والدوران فيقل القياس املنشور فإن الناس فيه طرفان 

وعلى ذلك تقوم األدلة ألهلها ال ، وخيار األمور أوساطها ، غال ومقصر 
   . )٢( وليس وراءه وراء)١(إلسراء التقليد الذين يقنعهم فهم مراد املصنف

املسألة املشهورة يف الربا جاء النص : أثبتوا علته بالسرب   ومثال ما  ١٠ 

 مكررا تكريرا يفيد جمموع رواياته مع )٤( يف ستة أشياء)٣(إثباتهيف النبوي 
صحة الكثري منها ومع تعددها ثبوت الربا يف الستة قطعاً معددا هلا يف 

ها كذلك الروايات غري مبني لعلة يقع ا اإلحلاق وال عموم حبيث أنَّ وقوع
يفيد أا معدودة حمدودة وإال جلاء بعموم أو وصف يفيد اإلحلاق، مث إم 

بال [  أوصافا أدعوها مظنة للحكمة )٥(وثبوا على ذلك النص ومخنوا ١٥ 
مث أخذ كل يف نقض ما عدا علته، وبذلك أدرك صحة علته،  )٦(]مناسبة

                                           
  ٤/٩٤       ،      حتفــه ٤/٣٢٩      ،     رفع ٣/١٠٨بيـــــان   *

 . املقصود : يف ص  )١(
 . أي وراء : يف ص  )٢(
 .على إثباته : يف ص و ع  )٣(
  ) ٢١٣٤(وقد أخرج هذه األحاديث البخاري يف البيوع ، باب ما يذكر يف بيع الطعام واحلكره  )٤(

  ) . ١٥٨٧(ومسلم يف املساقاه ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً 
حـديث عبـاده مـن      وهذه األصناف املنصوص عليها قد جاءت يف عدة أحاديث كما ذكر املؤلف وأصرحها ما أخرجه مسلم من                  

الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والرب بالرب ، والشعري بالشعري ، والتمر              " -  -قال رسول اهللا    : الصامت رضي اهللا عنه قال      
 " . فإذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . بالتمر ، وامللح بامللح مثالً مبثل سواء بسواء يداً بيد 

 . ومحلوا :  ص يف )٥(
 . زيادة من ع  )٦(



  ٥٤٧   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 باجلنس )١(معللفمعلل باجلنس والتقدير، ومعللّ باجلنس والتقدير والقوت، و
والتقدير والطعم، ومعلل باجلنس والطعم فقط، هذه هي املذاهب املشهورة، 

 املنفعتني وغري ذلك )٤( بتقارب)٣( ومنهم)٢(ومنهم من علل جبنس زكوي
  . فمنها ما كاد أن يعم مجيع األرزاق ومنها دون ذلك . أيضا

 ٥ وتعلم أن ذلك ال ومن هذا املثال واملمثل له تتبني لك الكلية غاية التبيني
  . يتحصل منه املقصود وهو ظن احلكم وال يقارب

 أنه بصدد احلكاية )٥(وما أجرأ اخلفيف يف هذا احملل وأضرابه حىت ال يدري
  . حرم وحنو ذلك نسأل اهللا العافيةحللّ أو عن اهللا سبحانه أنه 

                                           
 . ساقطة من ص  )١(
 . ربوي : يف ص  )٢(
 . وما منهم : يف ص  )٣(
 . بتفاوت : يف ص  )٤(
 . يف هذا احملل كأنه ال يدري : يف ع  )٥(



  ٥٤٨   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٨٩ - له٢/٢٣٨[        * .الرابع املناسبة : قَو[  
قالوا ال تصلح أن يناط ا احلكم خلفائها وعدم .  املناسبة هي احلكمة

         إنْ فرض انضباطها صلحت ألا : انضباطها؛ إال أنَّ املصنف قال
  .  فهذا االنضباط مفروض فقط)١(]املقصودة[ 

فإنْ كان خفيا أو غري منضبط اعترب مالزمه وهو : مث قال هنا ٥ 

  . املظنة
نة ضابطة إال من علم املئنة وهو اهللا  ال ميكن أنْ يعترب املظ:فيقال هلم
 تعود العلة منصوصة، واملفروض هنا أنَّ العلة ال طريق إليها )٢(سبحانه فحينئذ

 وال يثبت ، بدليله ال ا)٣(ثبتيإال كوا تصلح علة حلكم األصل الذي 
ترتيب احلكم عليها إال بعد ثبوت كوا علته الباعثة على شرعه فإذا علمنا  ١٠ 

 كان غاية ذلك أنه )٤(هيلإصل بدليله مث وجدنا الوصف املناسب ثابتاً حكم األ
يصلح أن يكون هو الباعث عليه، فكيف نقدر أن نأيت له بضابط مع عدم 
ظهوره وانضباطه؟ هل هو إال كقولك لوكيلك احفظ عبيدي الذين ال تعرف 

  . أعيام، مث تقول أيها الناس إلزموا هذا يف تعيني عبيدي لكم 
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
  ٤/٩٦       ،      حتفــه ٤/٣٣٠      ،     رفع ٣/١١٠بيـــــان   *

 .املقصود : يف ك و ص  )١(
 . ص ساقطة من )٢(
 . ثبت : يف ع  )٣(
 . له : يف ص و ع  )٤(



  ٥٤٩   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  
  

  . املناسب مؤثر ومالئم إىل آخر التقسيم: مث قوهلم 
أما قسم املؤثر فقد رجعوا به إىل النص على العلة فلم يبق له من اسم املناسب 

 ٥ حكمة شرع )٢(أن له )١(]مبعىن [ الذي قسموه هنا معىن إمنا هو مناسب لغة 
اسبة ذا  ضابطها ، وكل علة من)٣(ألجلها هي ما نص عليها الشارع أو على

  .املعىن فال معىن جلعل املؤثر قسماً من املناسب احملدود املصطلح 
مث املالئم قد زاد على مطلق املناسب باعتبار عينه يف جنس احلكم أو 
بالعكس أو جنسه يف جنس احلكم فهل أردمت أنه انضبط أو ظهر أو قويت 

ملناسب ألن مناسبته بذلك االعتبار؟ فالظهور والقوة قد أغىن عنهما حد ا ١٠ 
املراد به ما ظن أن احلكم ألجله وإال فقد علمتم بغري ظن، وإنْ أردمت 

 أو اإلمجاع يف أحد احملال الثالثة نقلنا )٤(االنضباط ألا ملا ضبطت بالنص
  .الضبط إىل حمل املناسبة املطلقة 

 ملا رأينا املناسبة يف املواضع الثالثة قد عينت أو ضبطت :وحاصله
 أو إمجاع وهذه مناسبة مطلقة يف هذا احملل فلنحكم بتعيينها أو مبظنة بنص ١٥ 

ضبطها كما يف تلك املواضع فيصري معناه هذه مناسبة تصلح أن يعتربها 
 هاهنا؟ لكنها قد وجدت يف غري هذا )٥( ]اعتربها[ الشارع، وال ندري هل 

 هذا احملل احملل فاعتربها وضبطها بالتعيني أو باملظنة فلنحكم بأنه قد اعتربها يف
  .أيضا

  ٢٠ 

  

                                           
 . ملعىن : يف ك و ص  )١(
 . هلا : يف ع  )٢(
 . ساقط من ص . الشارع أو على : قوله  )٣(
 . بالنظر : يف ع  )٤(
 . اعتربوها ، ويف ص اعتبارها : يف ك  )٥(



  ٥٥٠   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  
 أن املناسب الغريب ليس فيه إال الصلوحية على ما :وزبدة البحث

 أنْ )١(هو ظاهر عبارام وصرحيها أنه يكفي إبداء املناسبة وال يشترط قوا إال
  .يظن أنَّ احلكم ألجلها كما صرح به يف السرب أيضا

 ٥ ال يلزم من وأما املالئم فلم يزد على تقوية الصلوحية يف اجلملة إذ
اعتبار الوصف يف حمل اعتباره يف آخر ملا بيناه من أنَّ هذا الوصف اخلاص 
الذي هو احلكمة بعيد االنضباط ولذا ال جتد أمثلتهم إال مبا هو منصوص العلة 
كاإلسكار ويقولون على فرض أنه مل ينص عليها، وأما املؤثر فقد عرفت 

،  بأنَّ احلكمة ال تصلح علة والعجب من تصرحيهم، رجوعه إىل املنصوصة 
مث تكلموا على ،  وبعضهم استثىن فرض ظهورها وانضباطها ،فبعضهم مطلقا ١٠ 

  ؟فما الذي أخفاها يف حمل وأظهرها يف آخر، املناسبة هنا كأا أمر واضح 
فتأمل موارد الكالم وال تكن ممن يرى أنه إذا بلغ فهم كالمهم مل يبق 

  . نا ومسعناعليه بعد ذلك شيء كعادة من رأي

                                           
 . إىل : يف ص  )١(



  ٥٥١   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٩٠ -لهاملناسب ما لو عرض على العقول تلقته)١(قال أبو زيد :  قَو 
         ]٢/٢٣٩[          *.بالقبول وهو قريب من األول

إال أنه ال ميكن إثباته يف املناظرة إذ يقول اخلصم ال : قال الشارح
  . عقلك ال يكون حجة عليييتلقاه عقلي بالقبول وتلق

قام النظر فصحيح ألن العاقل ال يكابر وأما يف م: قال السعد ٥ 

  .نفسه
 وضع املناظرة إلظهار النصفة وما تلقته العقول فمنعه مكابرة، :أقول

واملكابر ال يناظر، وإذا تكلم باملكابرة فقد انقطع إذ لو عذر لبطلت فائدة 
نتهاء إىل ما منعه مكابرة، ولذلك ال تناظر املناظرة ألن غايتها اال

 ١٠ )٤( ]الناظر[  بني )٣( ]هنا[ بل يناقضون ملن شاء فال فرق  )٢(السوفسطائية
  . واملناظر

  .  مراد الشارح جنس العقول أي عقل ما ملدرك ما:فإن قلت

 العقول مشتركة يف القدر الذي حيكم على مانعه باملكابرة، أال :قلت 
تراك تعلم أنه مكابر، والعلم يتعلق بالشيء على حقيقته ولوال ذلك مل يصح 

 ١٥ العاقل ال يكابر )٥(أن: ولذا قال السعدكم على أحد باملكابرة، احل

  .يعين وأما غري نفسه فقد يكابرها. نفسه

                                           
عيسى الدبوسي ، القاضي احلنفي األصويل ، قيل عنه أنه كان يضرب به املثل يف بن عمر بن ) وقيل عبد اهللا (  أبو زيد عبيد اهللا  (1)

: هـ ومؤلفاته كثريه منها ٤٣٠تويف ببخارى سنة . النظر واستخراج احلجج ، وكان أول من وضع علم اخلالف وأبرزه إىل الوجود 
  . تقومي األدلة ، تأسيس النظر ، األسرار يف األصول والفروع 

   .٢/٤٩٩ ، اجلواهر املضيه ١٧/٥٢١ ، السري ٣/٤٨ وفيات:
  ٤/٩٧       ،      حتفــه ٤/٣٣٢      ،     رفع ٣/١١١بيـــــان   *

  .  وهم فرقة ينكرون احلسيات والبدهيات وغريها ، وهم ثالث فرق الال أدرية ، والعنادية ، والعندية (2)
   ٢/٣٦٨كشاف اصطالحات الفنون 

 . زيادة من ع  (3)
 . املناظر : يف ك و ص  (4)
 ألن : يف ع  (5)



  ٥٥٢   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 أن املراد ما من شأنه أن تقبله العقول وهذا ال يتخصص، فلو :واحلاصل
عرضت آفة للعقل مل يضر ذلك يف كون الشيء شأنه كذا كاألحول الذي قال 

  .)٢(بعة مع أنه ديك واحد هذين الديكني أر)١(مايل أرى

 احملسن تقبل العقول املدح له، والرفع من شأنه، ومعاملته :ومثاله قولنا
عقلي ال يدرك ذلك علمنا : باجلميل، وال تأباه، واملسيء بعكس ذلك؛ فإذا قال قائل ٥ 

، واخلذالن بسبب عدم )٤( املألوف )٣(] ىوهو[ أنه مكابر، وغايته أن آفة التقليد 
 الفطرة فيخيل إليه خالف الواقع )٥(إنصافه ربه بأول أنظاره قد غطى شيئاً من أنوار

  . )٦(  ونقلب أفئدم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرةكاملسحور  

 قول )٧( وقرره السعد يف التلويح وما أبعد عن احلق:قال ابن تاج الشريعة
 ١٠ فإنَّ بعثة األنبياء عليهم -يعين املصاحل- غري معللة ا -كاميعين األح-من قال إا 

الصالة والسالم الهتداء احلق وإظهار املعجزات لتصديقهم، فمن أنكر التعليل فقد 

 )٨( وما خلقت اجلن واألنس إال ليعبدون: أنكر النبوة وقوله تعاىل 

لقرآن دالة على ما  وأمثال ذلك يف ا)٩( وما أمروا إال ليعبدوا اهللا : وقوله
 )١٣(قولهانتهى . العبث )١٢(لزم ل)١١(]أصال [ يفعل لغرض  )١٠(]مل [ قلنا، وأيضا لو 

 ١٥  . من التوضيح من حبث القياس 

                                           
 .ال أرى : يف ص و ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(

  وهو :  يف ك و ص (3)
 . املألف : يف ص و ع  (4)
 نور : يف ع  (5)

  ١١٠: سورة األنعام آية  (6)
 يف ع وما أبعد احلق عن  (7)

  .٥٦: سورة الذاريات آية  (8)
  . ٥: سورة البينة آية  (9)

 . زيادة من ع  (10)
 .زيادة من ص و ع  (11)
 . يلزم : يف ع  (12)
 . كالمه : يف ع  (13)



  ٥٥٣   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

. إنَّ اهللا تعاىل خالق لفعل العبد:  قد اهتديت هنا لكن مع قولك: أقول     
د الصاحل  عبثا ألنه ال يصح قولك خلق فعل العب)١(]ا الدني[ يكون خلق 

 وما من )٢(ليثيبه والسوء ليعاقبه إذ ال معىن لتوسيط خلق عمله ألنه عمل اهللا
العبد إال احمللية وال يناسب التعذيب ألجل احللول ألنه ظلم وقد وافقت على 

 ٥  . منعه فالظلم والعبث الزمان لك لزوماً أوضح من الشمس 

يح  اعتصم عن هذا الالزم القبيح والتناقض الصر:فإن قلت
  . بالكسب 

 قلْت: هم يف دينهم ما كانوا يفترونوغر 
 ألنه إنْ )٣(

أوجد الكسب قصدا كما هو قول مجهور الكسبية أو تبعاً كما هو قولكم 
 ١٠  .فقد عاد احملذور

وإنْ أوجده املكلف بإقدار اهللا تعاىل ومتكينه فهو كل النجاة، خيتص اهللا ا من 
  .يشاء وهو أعلم باملتقني 

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
 . الديين : يف ك و ص  )١(
 . هللا : يف ص  )٢(
 ٢٤:  سورة آل عمران آية )٣(



  ٥٥٤   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  

٢٩١ - لهاخلمر : قَو وقد يكون احلصول ونفيه متساويني كحد.*  
            ]٢/٢٤٠[  

كالم غري صحيح ألنه إلغاء للغرض بعد فرض لزومه، وكيف يشرع 
 ٥  . شيء وشأنه أنْ ال مينع؟)١(احلكيم حكما ملنع

 شأن[  مراده حبسب الواقع للجاج املكلف وإنْ كان :فإن قلت
  .م املنعي احلك)٢(]

ال نسلم ذلك أيضا كما يف املثال املذكور، فإنَّ أهل املروءات : قلت
وقد ، زجرون ألن احلد يشهر احملدود خبالف الشرب نفسه وإنْ علم ـين

أشار الشارح إىل ما قلنا لكنه على وجه الستر وذلك تفسريه للمتساوي  ١٠ 
  . باملتقارب

                                           
  ٤/٩٩       ،      حتفــه ٤/٣٣٢      ،     رفع ٣/١١٣بيـــــان   *

 . مينع : يف ص  )١(
 . زيادة من ص و ع  )٢(



  ٥٥٥   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٩٢ - لهانتفى رب وإنْ ـض وقد اعتلنا أن البيع مظنة احلاجة إىل التعاو: قَو
  ]٢/٢٤٠[                 *. الظن يف بعض الصور

يريد الرد على املنكر يف األخريين واملنكر يقول ال جيوز وقوع مثل 
 وامللك )١(ذلك بل ال بد أنْ حيصل املقصود وما يتخيل فيه التخلف كاآليسة

 ٥ العزيز فلحكمة أخرى كالسكون إىل الزوجة املنصوص يف الكتاب )٢(املترفه

 ليسكن إليها
)٣(  لتسكنوا إليها

 فال يتهيأ الرد عليه مبا ذكر )٤(
ألنه عني مذهب املدعى، مث مذهب اجلمهور أنه اعترب األغلب وال يضر 

 وحنوها من عباراته غري صحيح ألنه  اآليسة)٥(كنكاح: فقولهالتخلف 
رح بل ناقض إمنا شرع يف مجلة النساء ال يف اآليسة خبصوصها، وأغرب الشا

 ١٠ َ عدد من ال تنسل منهن أكثر من عدد من تنسل )٦(نّأل: بقوله

فليس هؤالء بآيسات ووالدة اآليسة من خرق العادات كامرأيت إبراهيم 
  . وزكريا عليهما الصالة والسالم

                                           
  ٤/٩٩       ،      حتفــه ٤/٣٣٣      ،     رفع ٣/١١٣بيـــــان   *

 . كاآلية : يف ص  )١(
 . ساقطة من ص .امللك املترفـه  )٢(
   . ١٨٩: سورة األعراف آية  )٣(
   . ٢١: سورة الروم آية  )٤(
 .توجد كلمة يف مقحمة هنا يف األصل وال معىن هلا  )٥(
 .ملثبت من املطبوعة وا. وإن : يف مجيع النسخ  )٦(



  ٥٥٦   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]إنخــــــــــرام المناسبة : مسألة [ 
  

٢٩٣ - لهجحان املصلحة  وهو أنه لو مل يقدر رويرجح بطريق إمجايل : قَو
  ]٢/٢٤١[          *.لزم التعبد باحلكم 

 ٥ )٢( أراد ترجيح ثبوته يف نفس األمر فليس)١( ]إنْ[ هذا من ذاك فإنه 
 وإنْ أراد فيلزم ظهورها فممنوع، مث يلزم )٤(ررق كما ت)٣( ]فيه[ الكالم 

ري دليله فيه وهو متفق على ثبوته وإنْ كان الشارح جيانتفاء احلكم التعبدي 
 إذ مل يبطل وال يقول به )٥( ]ملاالع[ ر أنه قد أبطله فهو زلة من قدم قد ذك

يف نفس  )٦(]لباعث [ أحد، وقد صرح فيما مضى أنَّ احلكم ال يكون إال 
تظهر حكمته أو الوصف  )٧(]مل [ وإنْ أراد أنه ليس يف األحكام ما . األمر ١٠ 

 كيف املشتمل عليها فسفسطة ال أقول جهل فاحش وغفلة مستحكمة، مث
 لو سلمت أنه يلزم ظهورها فال يكفيك )٨(ينقطع بذلك املناظر وخصمه يقول

  .حىت تشري إىل ذلك وتبينه يل خبصوصه
هذا وقد كررنا اعتراضنا على املصنف ذا املعىن، وقد أخذنا وتركنا ألنه 

 ١٥ مبا يف نفس األمر وال أدري كيف جاز عليه وعلى الشارح )٩(خلط الظهور
  .ذلك مع وضوحه

                                           
  ٤/١٠٥       ،      حتفــه ٤/٣٤٠      ،     رفع ٣/١٢١بيـــــان   *

 . زيادة من ع  )١(
 .قلت : يف ص  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
 . تكرر : يف ع  )٤(
 . القلم : ويف ص و ع . العلم : يف ك  )٥(
 . الباعث : يف ك  )٦(
 . زيادة من ع  )٧(
 . قول له مث ي: يف ع  )٨(
 . ساقطة من ص  )٩(



  ٥٥٧   )مسالك العلة ( القيــــــــــــــــــــاس                                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٩٤ - له٢/٢٤٥[              *. الطرد:  قَو[  
،  )٢(الذي ال شك فيه أنَّ العلم التجريب ال ينكره منصف )١(]احلق [ 

وقد ذكره العضد آخر البحث، مث إذا انقضت التجربة فال شك يف إفادا 
الظن وإنكاره أيضا مكابرة، وما دون ذلك مل يفد هذا يف اجلملة، وأما وجود 

 ٥ )٣(شروعات حبيث يفيد العلم بالعلة أو الظن فيعود إىل االستقراءجزئياته يف امل
فقد يكون يف غاية القلة والواقعات جزئيات ال تعلم مبجرد العقل كما حققناه 

  .  يف غري هذا املوضع

٢٩٥- لهـَّـربأن الوصف املتصف بذلك : لنا  : قَو    أو عن إذا خال عن الس
       *.از أن يكون مالزماً للعلهأن األصل عدم غريه ، أو غري ذلك ج

]١٠  ]٢/٢٤٥ 

 انه إذا مل خيل عن السرب أفاد العلية وقد علمت أن )٤( ] نهم[ يفهم 
السرب إمنا يفيد بطالن سائر األوصاف فيلزم من هذا أنه ال يشترط املناسبة يف 

 وهنا )٥(ال يلزم أن يشترط الظهوراملدعي وهو أصرح مما ذكرنا يف السرب أنه 
 )٦( عدم ظهورها الذي ذكروا)٦(رداً  أصالً فضال عن مناسبة يف الطرد جمال

 ١٥  . هناك
 

                                           
  ٤/١١٨       ،      حتفــه ٤/٣٥٠      ،     رفع ٣/١٣٤بيـــــان  *

 . زيادة من ص و ع  )١(
 . ال ينكره إال منصف : يف ص  )٢(
 . االستواء : يف ص  )٣(

  ٤/١١٨       ،      حتفــه ٤/٣٥١      ،     رفع ٣/١٣٥بيـــــان   *
 عنه : يف ك  (4)
 . ظهورها : يف ع  (5)
 . ساقطة من ع  (6)
 . ذكروه : يف ص و ع  (6)



 ٥٥٨   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]حكم التعبد بالقيــــاس: مسألة[
٢٩٦ - له٢/٢٤٩[     *.فأما األحكام فمقطوع باالختالف فيها : قَو[  

إنْ أراد مقطوع باختالفنا فيها فذلك جاء من سوء تصرفنا ال من كتاب اهللا 
 ٥  .تعاىل وال معىن إلدخال إختالفنا فيها

  . كتاب اهللا تعاىل فقد جاء منكراً من القول وزوراوإنْ أراد االختالف يف

وأما : فقال  )١(]بأقبح منه [ وقد محله الشارح على هذا ألنه ظاهر يف املقام وذيله 
 وحنن نشهد .االختالف يف األحكام فإنه واقع قطعا وال ميكن إنكاره

جلها أرسل ببطالن ما قااله بل هو رد لكتاب اهللا فإنَّ الشرع إمنا هو األحكام وأل
، )٤( ]عبكالتا[  معتمد اإلثبات والنفي والبالغة )٣( فهو)٢( وصدق بالكتابالنيب ١٠ 

ولعمري إنَّ هذه هلفوة عظيمة وصف كتاب اهللا باالختالف والتناقض يف أحكامه ولو 
 بالغته أيضا ولذا تكلفنا احتمال كالم املصنف على )٦( الختلت)٥(كان كذلك

 اختالف كتاب اهللا وإنْ كان ذلك أجنبياً فغايته فساد اختالفنا يف األحكام ال على
كالم املصنف وال أمث عليه يف فساد كالمه، خبالف حكمه على كتاب اهللا باالختالف 

 ١٥  .والتناقض
  . وميكن أنْ يتكلف للشارح مبثل ذلك

                                           
  ٤/١٢٧       ،      حتفــه ٤/٣٦٩      ،     رفع ٣/١٤٦بيـــــان   *

 . ما نتج عنه : يف ك  )١(
 معاذ اهللا أن يرد ابن احلاجب أو العضد رد كتاب اهللا ، وكيف يقول املؤلف ببطالن ما قااله من وجود االختالف يف األحكـام ،                    (2)

 بذلك ، واملؤلف يعرف ذلك قطعاً واالختالف الذي قصداه هو االختالف بني الفقهاء وليس يف النصوص                 وهذه كتب الفقهاء شاهدة   
  . عفى اهللا عن ا جلميع . الشرعية كما ظن املقبلي 

 . فهي : يف ص و ع  (3)
 . كالتالع  : يف ك  (4)
 ذلك : يف ص و ع  (5)
 . الختلفت : يف ع  (6)



 ٥٥٩   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]القياسالتعبد وقوع : ألةــمس[
٢٩٧ - لهعن لتواتربا لنا ثبـت: يف االستدالل على وقوع القياس قَو   

  ]٢/٢٥١[   *مجع كثري من الصحابة العمل به عند عدم النص
ليس بنا ضرورة إىل إقامة الربهان على التعبد بالقياس خبصوصه فإنه  ٥ 
قد علم قطعا التعبد بالظن وأنه أكثر الشرعيات من العموم وخرب اآلحاد 

ه القياس حيصل ب: وسائر الظواهر وهو معلوم على اجلملة، فيتركب هكذا 
، الظن وقد تعبدنا بكل ما حيصل به الظن وال شك يف حصول الظن بالقياس 

  .والتخلف ملانع كالتخلف يف غريه سواء

  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  
  
  ٢٠ 

  

                                           
  ٤/١٣٣       ،      حتفــه ٤/٣٧٥رفع       ،     ٣/١٥٢بيـــــان   *



 ٥٦٠   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٢٩٨ - له١(يف قتال بين حنيفةفمن ذلك رجوعهم إىل أيب بكر  : قَو( 
  ]٢/٢٥١[                    *.على الزكاة

 فهم من أهل الردة ال )٢(بإمنا قوتل بنو حنيفة التباعهم مسيلمة الكذا
من مانعي الزكاة ومل يقع خالف يف قتاهلم، ومانعوا الزكاة إمنا هم أصحاب 

 ٥ الذين أنكر عمر على أيب بكر قتاهلم مث )٤( وغريهم، وهم)٣(مالك ابن نويرة
  . وافقه

                                           
 . قبيلة هي فرع من بكر بن وائل منهم مسيلمة الكذاب : بنو حنيفة  )١(

  ٤/١٣٣       ،      حتفــه ٤/٣٧٥      ،     رفع ٣/١٥٢بيـــــان   *
مع وفد بين حنيفة ، وملا عاد إىل اليمامة  أبو مثامة مسيلمة بن مثامة بن كبري احلنفي الكذاب ، ولد ونشأ باليمامة وفد على النيب        )٢(

 أشركه يف األمر ، أرسل إليه أبو بكر جيشاً بقيادة خالد بن الوليد رضي اهللا عنه لقتـال بـين                     ارتد وادعى النبوة وزعم أن النيب       
  . هـ ١١حنيفة املرتدين مع مسيلمة فقاتلهم حىت قتل مسيلمة الكذاب لعنه اهللا يف عام 

  . ٦/٣٢٨ البداية والنهاية ٦/٢٨١ ، تاريخ الطربي ٤/٢٧٠بن هشام السرية ال: 
مالك بن نويرة الريبوعي التميمي كان ممن ارتد من العرب ، وصانع سجاح املتنبيه مث ندم على ما كان منه وأدركه خالـد بـن                          )٣(

بينه وبني خالد بن الوليد رضي اهللا عنه أمر  الوليد وهو متحري يف أمره فأسره جيش خالد هو وأصحابه واختلفوا يف أمرهم وبعد نقاش                
بقتله ، وقيل إن خالداً استيقظ يف الليل وأمر بتدفئه األسرى فظن احلرس أنه يقصد قتلهم فقتلوهم مجيعاً ، واهللا أعلم وكان ذلك يف                        

  . هـ ١١عام 

  . ٦/٣٢٦    ،  البداية والنهاية ٣/٢٧٦تاريخ الطربي :
 .  ساقطة من ع  )٤(



 ٥٦١   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]النص على العلة هل يكفي في التعدي؟: مسألة[
٢٩٩ - لهعلى العلّة ال يكفي: قَو النص ٢/٢٥٣[    *. يف التعدي[  

فرض املسألة أنَّ العلة اليت دل عليها النص ظاهرة االستقالل فإذاً 
تصري خصوصية احملل وسائر املقدرات ملغاةً فال جزء وال شرط وال مانع  ٥ 
حبسب الظاهر وإال خلرجنا عن فرض املسألة، وإذا كان كذلك فهذا الوصف 

صول القياس وغايته، فاشتراط مع احملال على سواء على أي تقدير وهذا حم
  .  تضحت املسألة أشد االتضاحاالتعبد الكلي بالقياس ملاذا بعدما 

وقد قال .  فكالم غري صحيح.)١(ال يقتضي عتق غريه: وأما قوله
 ١٠ حمل )٢(بل هو نصب الدليل يف غري: وقال السعد.  مبنع املالزمة:العضد

  . الرتاع
أنا إذا قلنا باستواء احملال والتقادير : صلهوقد ذكرنا املسألة يف العموم مبا حا

  .مع العلة احملكوم بظهورها وهو معىن العموم والتعدي وحمصل القياس
فعلت هذا احلكم الشخصي هلذه العلة كعتق : فإذا كان كذلك وقال

 ١٥  . غامن حلسن خلقه

 مع الشخصيات على السواء وقد خصصت )٣( العلة الباعثة:قلنا له
  .لزمك الطرد أو اخلروج عن البحث بإظهار املخصصأحدها بال خمصص في

  
  
  ٢٠ 

  

                                           
  ٤/١٤٣       ،      حتفــه ٤/٣٩٣      ،     رفع ٣/١٦٥بيـــــان   *

 . أما يف ك و ص يقتضي . هذا من املطبوع ووافقته النسخة ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(

 . باعثه : يف ع  (3)



 ٥٦٢   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 قد فعل جزئيا فيلزمه أنْ يفعل كل جزئي، وحينئذ فإنْ كان :     وحاصله
ممن جيوز عليه ترك احلكمة وإيثار املرجوح واملساوي كان غايته أنه يلزمه أنْ 

ه قد فعله  أنه قد فعل، وأما احلكيم فحني علمنا بنصه على اجلزئي أن)١(ال، يفعل 
  .ظننا أنه قد فعل املساوي له أعين سائر اجلزئيات

 ٥ قول الطبيب ال تأكل العسل ألنه حلو ظاهر يف استقالل احلالوة، :مثاله
 تقدر حرارة أو يبساً أو غري ذلك خرجت عن فرض املسألة فيصري )٢(فإذا ذهبت
حمل خمصوص  احلالوة املضافة إىل )٣( ] أن[ال تأكل احللو فيعم، خال: كأنه قال

  . عليها مبا ذكرنا)٤(وهو العسل منصوصة وغريها مستدل
 ما ينبغي )٥(ستوضحت ذلك علمت أن كالم املصنف كله ليس علىاإذا 

وقد نبه على غالبه العضد وعاضده السعد؛ ونرجو انكشاف املسألة مبا ذكرنا  ١٠ 
ا نفاة  أعين مسألة العلة املنصوصة يف العموم قال )٦(غاية االنكشاف ولظهورها

القياس أو الكثري منهم، غايته أم ال يسمون ذلك قياساً نفرةً عن امسه يئ ذمه 
، ومع ضعف السرب  عن  السلف ولشهرم باخلالف فيه واخلالف اللفظي سهل

كما قدمنا وضعف الشبه وكون املناسب ال يكفي فيه جمرد املناسبة بل ال بد من 
 ١٥ عرفت يف حبثه أو تنقيحه فال يتخلص منه إال وقوع اعتباره وال كل اعتبار كما

وكذلك الدوران استضعفوه يتخلص منه ما أفاد ظنا ،اليسري بالنسبة إىل الذاهب 
 ويف أوساطه ما حيصل ، يفيد اليقني كالتجريباتهوكثري،  ال يفيد شيئاً هألن قليل

فاً معنوياً فيصري القياس املعترب عند اجلمهور املختلف فيه اختال. به الظن مبجرده
  . الدال على الشر)٧(ليس بالكثري، فيقل التفرق

 ٢٠  . وهذه إشارات والكالم حيتمل البسط

                                           
 . إال : يف ص  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 ن : يف ك )٣(
 . مستدله : يف ص  )٤(
 . ساقطة من ع  )٥(
 . وبظهورها :  ص يف )٦(

 . الفرق : يف ص  (7)



 ٥٦٣   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣٠٠ - لهال يقتضي أعتقت غامنا حلسن خلقهالقطع بأن من قال : لنا : قَو 
  ]٢/٢٥٣[            *. عتق غريه من حسين اخللق 

ي، بل قد  الظاهر يف حق الشارع أن العلة املنصوصة متام املقتض:يقال
 أنَّ مطلق العلة كذلك فيظن دوران احلكم عليه يف سائر احملال، ومتام اقدمن

 ٥   .املقتضي يف حقنا أنْ خنتار املقتضي

 يف املقتضي )١(أنَّ الظاهر يف حق العليم احلكيم استواء احملال: وحتقيقه
  لنا)٢(ظهرياحملدود املعني فيكون الظاهر تعميم وقوع ما ناسب وقوعه بعد أن 

فرد منه معلال بذلك املناسب؛ وأما الواحد منا فيعرض للطرد موانع كثرية 
، فإنه إذا تصدق على )٣(منها عدم احلكمة ومنها لزوم الضرر كثرياً للطرد

فقري لفقره فلو كلفناه الطرد لنفد ماله لكثرة الفقراء غايته نلزمه أن يفعله وال  ١٠ 
  .مل فهو دقيق حسنيلزم ظن أنه قد فعله حىت يكون ظاهرا فليتأ

فتجويز ال . قد خيص الشارع ألمر ال يدرك: وأما قول املصنف
  .مينع الظهور كغريه كما ذكره الشارح بعد

  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  

                                           
  ٤/١٤٣       ،      حتفــه ٤/٣٩٨      ،     رفع ٣/١٦٦بيـــــان   *

 . وهو تكرار ال معىن له . استواء احملال يف احملال : يف ك  (1)
 . بعد ظهر : يف ص  (2)
 .  ساقط من ص .موانع كثرية منها عدم احلكمة ومنها لزوم الضرر كثرياً للطرد : قوله  (3)



 ٥٦٤   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣٠١ - لهقَو : ٢/٢٥٣[          *.لقرينة شفقة األب[  
 حكمة الرب أقوى يف االقتضاء من شفقة األب ملا مر يف :أقول

قتضي وعدم املانع وكثرة عروض املوانع يف القولة قبل هذه من ظهور متام امل
العبد وضعف املقتضى فيضعف الطرد، لكن املصنف وأصحابه هنا معذورون 

 ٥ واهتمامهم يف طمس مشسها فهي )١(يف جهل  مقدار احلكمة ملعادام هلا
 اللمحة من  )٢(]فيدركون [ كاحملتجبة عنهم ال يلتفتون إليها إال يف الضرائر 

مشون اخلطوة واخلطوتني مث يعودون إىل ظلمات تعطيلها فأىنّ في )٣(]برقها [ 
  .يستحضرون خصائصها ومقتضياا
 اكثر من ذكر أبيه وكل ما ذكره يترحم )٤(حيكي أنَّ بعض جلساء الرشيد

 ١٠ يا هذا أكثرت من ذكر أبيك والترحم عليه يف مقام )٥(عليه فقال له الربيع
   للربيع أنت )٦(اأب فقال الرجل جميبأمري املؤمنني وكان الربيع ال يعرف له 

  .ال تعرف موقع ذكر األب من القلب )٧(]معذور ألنك [ 
  
  
  ١٥ 
  

                                           
  ٤/١٤٣       ،      حتفــه ٤/٣٩٩      ،     رفع ٣/١٦٧بيـــــان   *

 . ملعاداا : يف ص  )١(
 . فيدرك : يف ك  )٢(
 . فرقها : يف ك و ع  )٣(
امشي العباسـي ،  اخلليفة أبو جعفر هارون بن املهدي حممد بن املنصور أيب جعفر عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس اهل     )٤(

هـ ، وتوىل اخلالفة بعـد اهلـادي سـنة          ١٤٨كان من أنبل اخلفاء واحشم امللوك ، ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي ولد سنة                
  هـ وقربه مبدينة طوس ١٩٣هـ ومات غازياً خبراسان سنة ١٧٠

  . ٩/٢٨٦     ، السري ١٤/٥تاريخ بغداد :
  هـ  ١٦٩مد بن عبد اهللا بن أيب فروه كان حاجباً للخليفة أيب جعفر ا ملنصور مث وزر له تويف سنة أبو الفضل الربيع بن يونس بن حم)٥(

   .٧/٣٣٥، السري    ٢/٢٩٤وفيات األعيان    ٨/٤١٤تاريخ بغداد :
  . ٢/٢٩٦والقصة املذكورة وقعت للربيع أمام اخلليفة أيب جعفر املنصور وليست أمام الرشيد كما يف وفيات األعيان 

 . ساقطة من ص  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(



 ٥٦٥   )  بالقياس حكم التعبد ( القيــــــــــــــــــــاس                               جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  

 يف تفسري كتاب اهللا تعاىل وغريه من األصول )١(          ومصداق ما ذكرنا تصرفهم
 الكالم وكثري من غريها )٢(واالستدالل إذا كان مقام صدام عهد بذلك كمسائل

 املنكرات، وإذا خلوا سلكوا مسالك العقالء وترتهوا يف حدائق جعلوا احلكمة أنكر
 ٥  من صنيع البيضاوي وحكينا من ألفاظه يف األرواح  )٣(الفضالء، وقد ذكرنا

 قل يا  وهو بني يف كتابه لكل مهتد ، قال الصفوي يف تفسري قوله تعاىل )٤(وأصلها
 ال ميكن أن تتعلق اآلية يعين ليس ذنب )٥(عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم

 :هال قال.  توبة انتهى )٦(به مغفرة اهللا لكن جرت عادة اهللا أن ال يغفر الشرك بغري
 ترك الشمس وعدل إىل خيالٍ كاذب وسراب بقيعة بل )٧(اقتضت حكمة اهللا بل

كيف أول جزء من العادة إذ ال عادة هناك، وأيضا :  إذ يقال)٨(خمزية للمتفوه ا ١٠ 
 يكن حلكمة إذ لو كان حلكمة ملا احتيج إىل العادة، ومثال ما هو جمموعها عبث إذ مل
 ربنا ما خلقت هذا : تفسري آيات كثرية كقوله تعاىل )٩(يف غري املعركة

 ليجزي الذي أساءوا مبا عملوا  بل حلكمة عظيمة )١١(عبثا )١٠(باطالً
وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن

ر  وكذلك سائر اآليات سلك فيها آثا)١٢(
الزخمشري، وفعل البيضاوي حنو ذلك مع سياقات وعبارات ال ميكن محلها يف كالمهم  ١٥ 
على إرادم الم العاقبة فجمعوا بني التحريف واملناقضة لنفوسهم وجاز ذلك على 

 العبودية للكبري املتعال واهللا )١٣(أذكيائهم الحتاد احلامل واالشتراك يف عدم إخالص
  .           فيه خيتلفونحيكم بني عباده فيما كانوا 

                                           
 . تصرفام  : يف ع  )١(
 . ملسائل : يف ع  )٢(
 . حكينا : يف ص  )٣(
  ١٩٥: العلم الشامخ ص  )٤(
  . ٥٣: سورة الزمر آية  )٥(
 . بعد : يف ص  )٦(
 ساقطة من ص  )٧(
 . به : يف ص  )٨(
 .معركه : يف ص  )٩(
 ١٩١ :سورة آل عمران آية  )١٠(
 . ساقطة من ص  )١١(
   .٣١: سورة النجم آية  )١٢(
 . اإلخالص من أعمال القلوب اليت ال يطلع عليها إال عالم الغيوب  )١٣(



 ٥٦٦   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  بحث االعتراضات
  * ]فساد االعتبــــــــــار[

٣٠٢- لهح :  قَوْيف شرح فساد االعتبار يف الشر:  
فهل جيب على املستدل أن يبني أن نصه مساو يف القوة لنص : فإن قلت ٥ 

            .املعترض
. ال ألن ذلك متعذر ألنه ال ميكن إال بنفي مجيع وجوه الترجيح : قلت
  ]٢/٢٦٠[                  .انتهى

 )١( ]طراح للزوم الترجيح بني أي دليلني وما مسعنا بعاقل مينعا هذا :أقول[ 
 األقوى باألضعف، وليس الالزم تعيني املساواة بال نقص وال زيادة ولكن بقول نصي ١٠ 

 ال جيهله ناظر، وأما نفي وجوه )٢( ]نكمم[ مساو يف القوة أو أرجح، وبرهان ذلك 
ه التعرض له اخلصم فال يلزم)٣(ترجيح نص.   

 فاالستغناء بصورة النص مما ال ينبغي أنْ يتكلم به عاقل ألنه :وعلى اجلملة
واملعارض مساو أو ، إمنا الدليل ما حصل املدلول مستقال ، ال أثر له فليس بدليل 

 ١٥  . اسم املعارضة)٤(أرجح إال أنه مع الرجحان يضمحل األدون فيخرج عن

لكن الترجيح إىل أن يساوي فيتعارضان  املساواة و)٥( ال تكلفك:واحلاصل
أو يترجح نصك فيسقط نصي؛ وكأنَّ تكليف الشارح للخصم أنْ يبني املساواة 
املترتبة على نفي مجيع املرجحات بناء على املغلطة اليت قدمنا ذكرها مراراً وتأيت يف 

 يلزمه نفي القولة اليت بعد هذه وهو أنه يلزم املستدل نفي مجيع املوانع وإال فمن أين
 ٢٠  . مرجحات نص اخلصم واهللا أعلم 

                                           
  ٤/١٥٩       ،      حتفــه ٤/٤٢٠      ،     رفع ٣/١٨١بيـــــان   *

 . زيادة من ص و ع  )١(
 ممن : يف ك و ص  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . ال تكلف : يف ص  )٥(



 ٥٦٧   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ] فساد الوضــــــــــــــع[
٣٠٣ - له٢/٢٦٠[        *.وهو نقض إال أنه يثبت النقيض : قَو[  

 فيه بتخلف احلكم من دون تعرض )١(يعين خبالف النقض فيقنع
 ويف الشرح زيادة ثبوت النقيض ، للنقيض وهذا موافق حلقيقة النقض كما مر ٥ 

  . النقض وتبعه صاحب شرح الغاية والظاهر أنه وهميف 
  
  

                                           
  ٤/١٦٣       ،      حتفــه ٤/٤٢٤      ،     رفع ٣/١٨٥بيـــــان   *

 . فيقع : يف ص  )١(



 ٥٦٨   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ] التقسيــــــــــــــم [
٣٠٤ - له٢/٢٦٢[   *.ال يلزموفحاصله طلب نفي املانع : يف التقسيم قَو[  

واملستدل ال يلزمه بيان عدم املانع فإن الدليل ما لو : قال الشارح
 ٥ املعترض ويكفي جرد النظر إليه أفاد الظن إمنا بيان كونه مانعا على

  ]٢/٢٦٣[.                  املستدل أنَّ األصل عدم املانع
 أنه يكفي املستدل بيان املقتضى وال )١(اهذا تصريح مبا كررن: أقول

يلزمه ظن عدم ا ملانع بل يكفيه عدم ظنه إياه، إذ الغرض سالمة الظن احلاصل 
  .بالدليل املقتضى وال خيل به إال ظن املانع فليتأمل

واملختار أنه ال جيب : قولهيف النقض عند أيضاً قد ذكر هذا و ١٠ 

  ]٢/٢٦٨[          .االحتراز عن  النقض
 املعارض ليس من الدليل فهو غري ملتزم له )٢(نفي: قال الشارح
  . يعين املستدل .فال يلزمه

                                           
  ٤/١٦٧       ،      حتفــه ٤/٤٢٩      ،     رفع ٣/١٩١بيـــــان   *

 . ذكرنا : يف ص و ع  )١(
 . خفي ظن : يف ع  )٢(



 ٥٦٩   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  *]منع آونه علـــــــه[
٣٠٥ - لهيف الشرح قَو :كيف والس رب وقد يقال الفرق ظاهر مما مر  

  ]٢/٢٦٤[                 .  دليل ظاهر
أراد ذا الكالم تقرير أنه يكفي يف صحة املدعى عدم إبداء املعارضة  ٥ 
واستشهد بكالمهم يف السرب وقد مضى لنا القدح يف السرب مبعىن ما قالوه هنا 

  .  كالمهم هنا )١(والشارح جعل كالمهم هناك حجة على رد

 الدعوى )٢(رد هناك ألن اإلثبات صحة ما هنا وبطالن ما: واحلق 

 قل هاتوا برهانكم إنْ كنتم  ال يقبله عقل وال شرع قال اهللا سبحانه
 ١٠ ومقتضى كالم الشارح هنا وكالمهم يف السرب يقتضي أن هذا )٣(صادقني 

 غري الزم ألنه يكفي يف صدقهم عدم إقامة برهان على كذم )٤(الطلب
  .  والباطل يستلزم القبائح، نسأل اهللا العافيةفيتضمن رد كالم اهللا سبحانه،

                                           
  ٤/١٧١       ،      حتفــه ٤/٤٣٠   ،     رفع    ٣/١٩٤بيـــــان   *

 . ساقطة من ص  (1)
 . مبجرد : يف ع  (2)
   . ٦٤:  وسورة النمل آية ١١١: سورة البقرة آية  (3)
  . الطب : يف ع  (4)



 ٥٧٠   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  )١(]عدم التأثيــــــــر[
٣٠٦ - له٢/٢٦٥[    *.فإن العجز عن التسليم مستقل : قَو[  

، وفائدة )٢(هذا مبين على منع تعدد العلل املستقلة وقد صححنا خالفه
 ٥  .  يف الفرع دون األخرى)٣(ذلك أنه قد يصح اجلمع بأحدمها لوجودها

  
  
  
  
  ١٠ 

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  

                                           
  . وهو الثامن من االعتراضات اليت ذكرها ابن احلاجب وهوكون الوصف املدعى علة مستغىن عنه يف إثبات احلكم  )١(

  عدم التأثري يف األصل : الثاين       عدم التأثري يف الوصف : األول   : وهو أربعة أقسام 
  عدم التأثري يف الفرع : الرابع       عدم التأثري يف احلكم : الثالث     

صح ، كالطري يف    بيع غري مرئي فال ي    م: وهذه املسألة من القسم الثاين وهو عدم التأثري يف األصل ، ومثل له ابن احلاجب ببيع الغائب                  
  . فإن العجز عن التسليم مستقل وحاصلة معارضة يف األصل . اهلواء 

  ٤/١٧٥       ،      حتفــه ٤/٤٣٢      ،     رفع ٣/١٩٧بيـــــان   *
وع  وهو الذي رجحه ابن احلاجب والعضد حيث ذكرا اخلالف يف تعليل احلكم بعلتني يف اجلواز والوقوع وقد رجحا اجلواز والوق                    )٢(

 ]٢/٢٢٣ . [  
 . وبوجودها : يف ص  )٣(



 ٥٧١   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣٠٧ - لهوكل فرض جعل وصفاً يف العله مع اعترافه بطرده  : قَو
  ]٢/٢٦٥[  *.)١( فيهما خبالف غريه على املختار، مردود 

جلواز أن يكون فيه غرض صحيح كدفع النقض : قال الشارح
  ]٢/٢٦٧      [   .الصريح إىل النقض املكسور وهو أصعب

 ٥ بأدىن طريق ووقوع اجلدل الذي  الغرض من وضع اادلة إدراك احلق:يقال

 يسلم من عوارض مذمومة باليت هي أحسن فمجرد إتعاب اخلصم، أي )٢( ]ما[ قل 
 الغلب بدون إدراك احلق ويف )٣(غرض فيه، فإمنا هو من حظ النفس الذي هو طلب

 )٤(طرقالكالمهم كثري من هذا فتنبه له فما كان فيه اإلعانة على إدراك احلق بأيسر 
 فاحلق )٥(وما كان حاصله إمنا هو جمرد الغلبة بدون إدراك احلق فليس مبقبولفمقبول، 

 ١٠ عدم التأثري )٧(ولذا لو بني خصمه،  أو مل يعترف )٦(اعترف، أنَّ الطردي غري مقبول 
  . كان كإقراره كما مر يف النقض املكسور

  معىن كونه مقبوال أنَّ إيراده سائغ فيلزم خصمه أن يبني كونه:فإن قلت 
 أعلم أنه طردي لكين أوردته ألدفع به ما يرد )٨(طرديا حىت لو قال بعد البيان كنت

  .  أو للصعوبة على خصمي)٩(لواله

 ١٥ هذا هو الغرض الفاسد الذي ليس من طلب احلق يف شيء إذ الطردي :قلت

  . )١٠( ]كذلك[     ال يصلح لدفع شيء على احلقيقة، وإتعاب اخلصم مبجرده باطل 

                                           
 . عدم التأثري يف الفرع :  وهذه املسألة من القسم الرابع من عدم التأثري وهو  )١(

  ٤/١٧٥       ،      حتفــه ٤/٤٣٤      ،     رفع ٣/١٩٨بيـــــان   *
 . قلنا يسلم : ويف ص . زيادة من ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
  .طريق : يف ع  )٤(
 . ساقط من ع . وما كان حاصلة إمنا هو جمرد الغلبة بدون إدراك احلق فليس مبقبول : قوله  )٥(
 اعتر : يف ص  )٦(
 . اخلصم : يف ص  )٧(
 . بعد البيان لواله كنت : يف ع  )٨(
 . ساقطة من ص و ع  )٩(
 زيادة من ص و ع )١٠(



 ٥٧٢   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ] المناسبــــــةالقدح في[
٣٠٨ - لهمبا يلزم من مفسدة راجحة أو  القدح يف املناسبة: قَو 

  ]٢/٢٦٧[                 *.مساوية
قد بينا أنَّ جمرد املناسبة غايتها الصلوحية للتعليل ال للحكم بكوا  ٥ 

  . ما يتعلق ا)١(االعلة حبسب الوقوع فقد سقط عن
 فيها )٤( يف حمال ثبت)٣(ميثلوا ساقطة لكنهم )٢(فهذه االعتراضات األربعة

واملناسبة إلظهار احلكمة ، وصورة الفرع ، احلكم بالدليل يف صورة األصل 
فقد يكون يف ذلك ما يترجح به أحد احلكمني مبا ظن من حكمتهما، وأما 

 ١٠   .ثبوت احلكم يف الفرع بنفس املناسبة فممنوع كما ذكرنا
ة فكيف ال يدار عليها ال يقال املناسبة هي احلكمة وهي املقصود

احلكم؟ ألنا نقول الرتاع راجع إىل أنه ال دليل لنا على احنصار املناسبة فيما 
ظهر لنا بنفس التخمني والالزم وإمنا هو حصوهلا يف نفس األمر ال ظهورها 

  .كما قدمناه

 ١٥ كما ال بد من  ، أنه ال بد من اعتبار املناسب بدليله:واحلاصل

  . زمة للحكمةالدليل يف األمارة املال

                                           
  ٤/١٧٨ حتفــه        ،     ٤/٤٣٥      ،     رفع ٣/٢٠١بيـــــان   *

 . ساقطة من ص  )١(
  : أي االعتراضات األربعة اخلاصة باملناسبة وهي  )٢(

  . القدح يف املناسبة وهو ابداء مفسده راجحة أو مساوية  -١
 . القدح يف افضاء املناسب إىل املصلحة املقصوده من شرع احلكم له  -٢
 . كون الوصف املناسب خفياً أي غري ظاهر  -٣
 .ري منضبط كون الوصف املناسب غ -٤

 . ميثلوين : يف ص  )٣(
 . يثبت : يف ص و ع  )٤(



 ٥٧٣   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ] النقــــــــــض[
٣٠٩ - لهويف متكني املعترض من الداللة على وجود : قَو 
ثالثها ميكن ما مل يكن حكماً شرعياً ورابعها  *. إذا منع العلة

 ٥  ]٢/٢٦٨[             ما مل يكن طريق أوىل بالقدح 

 هذا فراراً بزعمهم من االنتقال، )١( قد أكثروا من أمثال:أقول
 إمنا هو اإلضراب عن أصل الدليل إىل غريه، وأما ما دام السعي )٢(نتقالواال

 وما كان ينبغي تشويش البحث ذا وليس )٣(يف متام الدليل فليس بانتقال
 املستدل، إذ )٤(صورة االستدالل على دعوى أوجبها البحث بغصب ملنصب

بأن ورد : ليس املراد جنس املستدل بل شخصه، وسيأيت هذا يف قوله  ١٠ 

 ففي العبارات مغالطات واملقصود ]٢/٢٧٥[. )٥(]م اهلد[ القصد 
  .  نأخذ ما ذكرناه كلية فيما هو معناه فقد أكثروا منه)٦(أن

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
  ٤/١٨١       ،      حتفــه ٤/٤٣٩      ،     رفع ٣/٢٠٤بيـــــان   *

  . إيراد : يف ص  )١(
 . اإلنفعايل ، واإلنفعال : يف ص  )٢(
 . فال انتقال : يف ص  )٣(
 . املنصب : يف ع  )٤(
 . أي هدم دليل املستدل ، وبيان قصوره عن إفادة مدلوله: واملقصود من قوله اهلدم .من املطبوعة يف مجيع النسخ اهلدى واملثبت  )٥(
 . أنا : يف ص  )٦(



 ٥٧٤   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣١٠ - له٢/٢٦٨ [     *.ن النقضمال جيب االحتراز واملختار  : قَو[  
زاع يف جواز إيراد الوصف الطردي مث صار اآلن يف ـقد كان الن

 يناقضها، وقد أحسن املصنف )١(ذا ترق يف تذييل الصناعة مباوجوبه وه

 فإيراده عبث وتغرير .إنَّ النقض وارد وإنْ احترز اتفاقا: )٢(بقوله
 ٥  .وتلبيس، فكيف جيب؟

  ]٢/٢٦٩[  .سئل عن الدليل وانتفاء املعارض ليس منه:        وقوله
 مناظراً إبطال ما  أنه ال يلزم املستدل ناظراً أو)٣( تصريح مبا ذكرناه لك من

  .أو يورده املناظر )٤(]لناظر [ ينايف الدليل مادام غري ظاهر 

                                           
  ٤/١٨١       ،      حتفــه ٤/٤٤١      ،     رفع ٣/٢٠٥بيـــــان   *

 . ملا : يف ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 ساقطة من ص  )٣(
 . يف الناظر : يف ك  )٤(



 ٥٧٥   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ]المعارضة في األصـــــــل[ 
٣١١ - لهكمعارضة املعارضة يف األصل مبعىن آخر إما مستقل: قَو 

 أو القوت ، أو غري مستقل كمعارضة القتل العمد الطعم بالكيل
 ٥  ]٢/٢٧٠[            *.ا واملختار قبوهل. العدوان باجلارح 

 جتئ عند اعتبار العلة مبجرد املناسبة أو مع السرب وقد )١(اأمثال هذا إمن
 تعدد العلل، واحلق )٣( مع النص على العلة فال إنْ قلنا جبواز)٢(أبطلنامها أما

جوازها كما تقدم، فإنْ اتفق حكمها فبها ونعمت، وإنْ اختلف عمل ا ما 
  .يعمل بسائر األدلة من الترجيح وغريه

  ١٠ 
  
  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  
  
  

                                           
  ٤/١٨٥       ،      حتفــه ٤/٤٤٣      ،     رفع ٣/٢١٢ــــان بيـ  *

 ساقطة من ص  )١(
 إمنا : يف ص  )٢(
 جيوز : يف ص و ع  )٣(



 ٥٧٦   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣١٢- لهثالثها . نفي الوصف عن الفرع )١(ويف بيان لزوم  : قَو :
أنه إذا مل يصرح فقد أتى مبا ليس ينتهض : لنا . إن صرح لزم 

  ]٢/٢٧٢[     *. الوفاء مبا صرحهلزمعه الدليل ، فإن صرح م
 قالوا ال )٣( أم قد)٢(أال ترى، قد تكرر هذا وهو إطالق غري سديد 

وهذا داخل حتت قاعدة ذكرها أبو ، يلزم املانع تصحيح السند ألنه متربع  ٥ 
.  وهو أنَّ ما ال يلزم ال يضر اإلتيان به على وجه خمتل)٤(احلسني يف املعتمد

  . وهذا معىن عبارته ال لفظها

 أنه ال يلزم الوفاء إال بتصحيح دعوى يلزم من صحتها أثر يف :فاحلق
 )٦(دعى ما هو منا الالئقة باملدعي حىت أنه لو )٥(حمل الرتاع وكان من الوظيفة

، وال يلزم تصحيح اإلقرار ، شأن خصمه مل يلزم تصحيحه ألن غايته إقرار  ١٠ 
  .، واهللا أعلمبل يؤخذ مبقدار ما وقع 

  
  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
  ..  هكذا يف شرح العضد ويف باقي الشروحات ويف لزوم بيان  (1)

  ٤/١٩٠       ،      حتفــه ٤/٤٤٦      ،     رفع ٣/٢١٧بيـــــان   *
 . ساقطة من ص  (2)
 . ساقطة من ص  (3)
 ٢٧٠ /٢ املعتمد  (4)
 . الوصفة : يف ع  (5)
 . ساقطة من ص و ع  (6)



 ٥٧٧   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  

٣١٣ - لهوجواب املعارضه إما مبنع وجود الوصف أو املطالبة  : قَو
  ]٢/٢٧٢[    *.ال بالسرببتأثريه إن كان مثبتاً باملناسبة أو الشبه 

فإنَّ الوصف يدخل يف السرب بدون ثبوت املناسبة : قال الشارح
 ٥  .مبجرد االحتمال

   فإنه إذا كانت األوصاف ، سرب  كفى ذا دليال على بطالن ال:أقول
 مناسبة، بل جمرد )٢( علال مل يدل عليها دليل، وال ظهرت هلا)١( ]املدعاه[ 

االحتمال للتعليل، وجمرد االحتمال يكون مع جهل حال الوصف وعدم 
   . يظن أنه ملغى )٣(]ال[القطع بالغاية؛ فإذاً الشرط أنْ ال يعلم و

 ١٠  االعتبار؟  )٥(]ظن [ ء اإللغا )٤(ظنفهل يلزم من عدم 
ما أبعد هذا عن الصواب وأقربه إىل الغلو واهللع يف حتصيل مسمى 
القياس، لقد قابلوا نفاة القياس بغلو مثله بل زادوا فإم أثبتوا أحكاماً ال 

 منهم املنصوص )٦(على أم من أثبت، حتصى، ونفاة القياس بقوا على األصل 
وحيتاج ،  )٨( تسميته لذلك قياساً غري ضائر فقد أفلح وأجنح، وعدم)٧(العلة

املنصوصة إىل نقل صحيح ألم لعدم اعتبارهم هلم )٩(حتقيق قائل بنفي حكم  ١٥ 
  . حق االعتبار ال حيققون مذاهبهم

  

                                           
  ٤/١٩١       ،      حتفــه ٤/٤٤٧      ،     رفع ٣/٢١٩بيـــــان   *

 .زيادة من ص و ع  )١(
 . لنا : يف ص  )٢(
 . زيادة من ص و ع  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . زيادة من ع  )٥(
 . أثبتت : يف ص  )٦(
 .املعله : يف ع  )٧(
 . ضار : يف ع  )٨(
  . ساقطة من ص  )٩(



 ٥٧٨   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣١٤ - لهبيان أنه عدم معارض يف الفرع مثل املكره على املختار  : قَو
كراه املناسب فيجيب بأنه عدم اإلجبامع القتل فيعترض بالطواعيه 

  ]٢/٢٧٢[            *.لنقيض احلكم
ألن ، ولو عربوا به لكانوا عرباً معربني ، أراد بالطواعية االختيار 

مكره وخمتار : الطواعية من الطاعة وإمنا يقابلها ما يوجد من العصيان؛ ويقال  ٥ 
وذلك ،  يف عدة مواضع )١(مث كون االختيار عدم اإلكراه مغلطة سلكوها، 

بل وال يستلزمه على جهة ، ار أمر ثبويت فليس هو عني عدم مقابله أنَّ االختي
 العدم )٢(]و [  وال يؤثر فيه وكما أن فعل زيد ليس بعدم فعل عمر،التأثري

غري حمتاج إىل مؤثر فاحفظها كلية إنْ كنت أهال لذلك فقد غلط فيها من ال 
 ١٠  .  )٣(حيصى فيما ال حيصى

                                           
  ٤/١٩١       ،      حتفــه ٤/٤٤٩      ،     رفع ٣/٢١٩بيـــــان   *

 . سلوكها : يف ص و ع  )١(
 .زيادة من ص و ع  )٢(
 .الكالم يف االختيار واالكراه وليس يف العدم فالتمثيل خاطيء  وهو املغلطة  )٣(



 ٥٧٩   )االعرتاضات ( القيـــــــــــاس                                                  جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

  ] المعارضة في الفــــــرع[
٣١٥ - لهوأنه ال يندفع : يف الشرح قَو املعترب حصول أصل الظن

  ]٢/٢٧٦[              *.بالترجيـح
هذا كالم فاسد فإنه مع وجود املعارض إنْ حصل التردد فهو املعارضة  ٥ 
املعتربة واحلاصل حينئذ شك ال ظناً وإمنا التسمية بالظن ناظرة إىل حال 

ري معترب، وكل ذلك االنفراد ومىت حصل مرجح صار املرجوح ومهاً غ
وجداين ومتفق عليه بني العقالء يف مجيع مباحث املستدلني، وكأنَّ الشارح 

  . سنة فتأملهحني حبث هذا احملل كان بهِ 
 ١٠ 

 

                                           
  ٤/٢٠١       ،      حتفــه ٤/٤٥٦      ،     رفع ٣/٢٢٩بيـــــان   *



  ٥٨٠   "االستدالل " فيها املختلف  األدلة                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بحـــــــــث 
األدلة المختلف فيها



  ٥٨١   "االستدالل " فيها املختلف  األدلة                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

   ])١(بـحـث االسـتدالل [ 
٣١٦ - لهطالقه صح ظهاره ويثبت بالطرد ويقـــوى  : قَو من صح   

  ]٢/٢٨٢   [                    *.  بالعكس
فإذا ، يعين إذا تتبعنا اجلزئيات حصل لنا ظن بتالزم الطالق والظهار  ٥ 

ذمي مثال حكمنا بدخوله يف  أشكل علينا صحة ظهاره كال)٢(وجدنا شخصاً
فاالستقراء حيصل به دليل التالزم، والتالزم حيكم به على ، ذلك التالزم 
    .هذا الشخص

كيف صلح الطرد هنا دليال إلثبات التالزم ومل يصلح : لكن يقال
 ١٠  . ؟)٤( كما مضى للمصنف)٣(إلثبات العلة منفردا أو مع العكس وهو الدوران

  
  

  
  

                                                           
االستدالل يطلق على ذكر الدليل ويطلق على نوع خاص وهو املقصود فقيل ما ليس بنص وال :  املختصر قال ابن احلاجب يف )١(

  . إمجاع وال قياس ، وقيل وال قياس عله فيدخل نفي الفارق والتالزم 
  . طلب الدليل : واالستدالل يف اللغة : قال العضد يف الشرح 

هنا ، فقيل هو ما ليس ص أو إمجاع أو غريمها ، وعلى نوع خاص منه وهو املقصود       ويف العرف يطلق على إقامة الدليل مطلقاً من ن        
 ] ٢/٢٨٠.[بنص وال إمجاع وال قياس 
  ٤/٢٢٠       ،      حتفــه ٤/٤٨٥      ،     رفع ٣/٢٥٣بيـــــان   *

 . شخصياً : يف ص  )٢(
 . الدور : يف ص  )٣(
  . يفيد مبجرده قطعاً وال ظناً الطرد والعكس ثالثها ال: قال ابن احلاجب  )٤(

  .  واألخري هو اختيار املصنف 
الطرد والعكس هو أن يكون الوصف حبيث يوجد احلكم بوجوده ويعدم بعدمه وهو املسمى بالدوران وقد اختلف : قال العضد 

  . يفيد قطعاً ثانيها . أوهلا وعليه األكثر يفيد مبجرده ظناً : يف إفادته العلية أي داللته عليها على مذاهب 
 ] .٢/٢٤٦.       [ ثالثها وهو املختار ال يفيد قطعاً وال ظناً 



 ٥٨٢   "االستصحاب " األدلة  املختلف فيها                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 ٣١٧- لهقَو :اب٢/٢٨٤[        *. االستصح[  
معناه أن احلكم الفالين قد كان ومل يظن عدمه : قال الشارح

   .انتهى. وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء
 فهو فرض املسألة، وإما أن كل ما )١(مل يظن عدمهوما إنه قد كان إ

 ٥ بني الكون زاع فإنه ال مالزمةـكان كذلك فهو مظنون البقاء فهو حمل الن
  .واالستمرار

حجة يف الدفع ال يف : واحلنفية كما حققه ابن تاج الشريعة والسعد يقولون
؛ فمال املفقود باقٍ على ملكه ألن ملكه مستند إىل دليل شرعي )٢( اإلثبات

 فال إذ -كأنْ حيكم له مبرياث–فال حيتاج إىل مثبت آخر، وأما إثبات امللك له 
 ١٠  . ال يستند إىل دليل

٣١٨ - له٢/٢٨٤[  *.اخل…  لنا أن ما حتقق ومل يظن معارض : قَو[  
ملا نبهناك عليه مرارا من اشتراط املصنف واتباع  )٣(معارضهذا 

  . الشارحني له ظن عدم املعارض وال يكتفي بعدم ظنه فاحفظه حجة عليهم

                                           
  ٤/٢٢٤       ،      حتفــه ٤/٤٨٩      ،     رفع ٣/٢٦٢بيـــــان   *

 . ساقط من ص . ومل يظن عدمه : إىل قوله .. وكل ما كان كذلك : من قوله  )١(
  ٢/١٠١ التلويح على التوضيح  (2)

  ٤/٢٢٤     ،      حتفــه   ٤/٤٩٣      ،     رفع ٣/٢٦٢بيـــــان   *
 . مناقض : ويف ع . يناقض : يف ص  (3)



 ٥٨٣   "االستصحاب " األدلة  املختلف فيها                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣١٩ - لهالبقاء: قَو ٢/٢٨٤[        *. يستلزم ظن[  
ي وإال ملا ساغ للعاقل مراسلة  أمر ضرور)١(وهذا: قال الشارح
  ]٢/٢٨٥[                  .اخل .. من يفارقه 

زاع فال تسمع فإنه ال يلزم من الكون ـأما دعوى الضرورة يف حمل الن
 ٥  . ظناً)٢(االستمرار علماً وال

 أن الكون مطلق مع األوقات واالستغراق هلا أو حصة :والتحقيق
فال يعدل إىل أحدها إال ، نظريه منها من فرد أو أكثر حمتمالت كما قدمنا 

فلو ،  واملتيقن األقل، مث غالب القرائن هو النظر إىل العادة اخلارجية  ،بدليل
زل اآلن مل تظن بقاءه سنة أو حنوها لندرة ذلك أو ـ مطر يتن)٣(أخربت عن

 ١٠ البحر أو شاهدته مل )٤(عدمه يف الواقعات، وكذلك إذا أخربت أن زيداً ركب
 )٦( مدة طويلة، وكذلك سائر املعتربات)٥( أنه يف البحر بعديكن لك أن خترب

 وما ال حيصى مما غلب عليه يف )٧(كأحوال الثمرات وكون زيد يف املسجد
 كبقاء زيد يف احلياة أو )٨(العادة عدم االستمرار، وما غلب عليه االستمرار

 بقى ه وما جهلت غلبته أو ال غالب فيهؤ مدة قريبة فإنه يظن بقا)٩(الصحة
 ١٥  .مشكوكا

فإذاً ظن االستمرار ليس مستنداً إىل أنه وجد وكان، بل إىل مقتضى العادة، 
والعادة قد حيصل عندها العلم كالتجريبات التامة، والظن كالناقصة، فإنْ 

  . عدما فال علم وال ظن
                                           

  ٤/٢٢٤       ،      حتفــه ٤/٤٩٣      ،     رفع ٣/٢٦٢بيـــــان   *
 . وهو : يف ص  )١(
 . أو : يف ص  )٢(
 .نظرت إىل : يف ص  )٣(
 . راكب : يف ص  )٤(
 . بعده : يف ص  )٥(
 . املتغريات : يف ص  )٦(
 . ساقطة من ص .  وكون زيد يف املسجد :قوله  )٧(
 . ساقطة من ص . وما غلب عليه االستمرار : قوله  )٨(
 . ويف الصحة : يف ص  )٩(



 ٥٨٤   "االستصحاب " األدلة  املختلف فيها                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣٢٠ - لهلكان الشك يف الزوجية ابتداًء كالشك يف بقائها : قَو 
  ]٢/٢٨٤[      *.هو باطلفـي التحرمي واجلواز و

 أما الشك فيها ابتداًء فألنه ال دليل على أصل التحليل حيل العمل به 
  .زاع يف استمرارهـحىت يقع الن

 ٥  . وأما الشك بعد الزوجية فال نسلم االتفاق على بطالنه

   أنْ يطلق طالقا البتة أو ثالثا متوالية بال توسط رجعة أو حنو :ومثاله
ئل اخلالف؛ هل هي بائنة أو رجعية؟ ويشك يف املسألة،  من مسا)١( ]ذلك[ 

فإنَّ استمرار احلل غري مظنون قطعاً، كما سيأيت للمصنف أنَّ من تغري اجتهاده 
  ،  مطرد يف ترادف أصلني؛ فبعضهم يعترب األول)٢(يف مثله عمل باآلخر وهذا
 ١٠ لو اختلف مذهب املرأة ومذهب زوجها يف )٣(وبعضهم الثاين؛ ويتوضح

وحاكم قد شك يف أصل ،  فهي تظن احلرمة مثال وهو يظن احللّ )٤(لبينونةا
،  الدليلني معاً )٥(املسألة فال ظن له قطعاً، فقد علمت ذا ظهور بطالن أثر

 بالعادة اليت ذكرنا، وحيث تكون العادة ال دخل هلا كما يف )٦(أعين الظن إال
  .  االستمرار قطعا)٧(املثال ال يعقل حصول ظن

                                           
  ٤/٢٢٤       ،      حتفــه ٤/٤٩٣      ،     رفع ٣/٢٦٢بيـــــان   *

 . زيادة من ص و ع  )١(
 . وهو : يف ص  )٢(
 . يترجح : يف ع  )٣(
 ٦٠٤:  انظر ص  )٤(
 . ساقطة من ص  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(
 . ساقطة من ع  )٧(



 ٥٨٥   "االستصحاب " األدلة  املختلف فيها                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣٢١ - له٢/٢٨٤[  *. وأجيب بأن املثبت يبعد غلطه: قَو[  
هذا أحسن توجيه ملا شاع من قوهلم املثبت أوىل من النايف حىت اعتربوا 
ذلك يف الشهادات اليت ال يؤتى ا إال على مثلها وإال فدع، وعلى ما قالوا 

  . )١(أعظم منع وأوضحه

واخللو عنهما، ، م باإلثبات والعل، العلم بالنفي :  أا أمور ثالثة :وحتقيقه ٥ 

فاملعارضة إمنا هي بني مدعى العلم باإلثبات ومدعي العلم بالنفي واخلايل مبعزل عنهما، 
ال : من علم حجة على من مل يعلم، ويقولون :  يرجحون املثبت يقولون )٢(ثوهم حي

معارضة ألن املثبت ادعى العلم والنايف ال علم معه وهو ختليط كما ترى و يلزمهم أن 
  . أوىل من املوحد، ومثبت معارضة القرآن أوىل من النايف)٣( الثنوي

 ١٠  . هذه يقينيات عند املتكلم ا:فإن قالوا

وما  [  وكذلك الشهادة؛ ومجهور األخبار وعمدا إمنا تكون عن علم، :قلنا
 وقد )٤(] عن ظن فاملعىن أنا أظن والظن وجداين فما أخرب إال عن علم أيضاً،وقع

  )٥(.حققنا ذلك يف األرواح
وملا ذكرنا من انقسام الشيء إىل الثالثة نطالب مدعي النفي بالدليل وال 

 ١٥  . فاحنصر الدليل على خصمه)٦(نطالب اخلايل ألنه وقف على األصل

                                           
  ٤/٢٢٥       ،      حتفــه ٤/٤٩٥      ،     رفع ٣/٢٦٥بيـــــان   *

 . وأوضحه : يف ص  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(

  ١/٢٩٠امللل والنحل .  الثنوية هم الذين يقولون بإهلني أزليني النور والظلمة وخالفوا وس الذين يقولون حبدوث ا لظالم (3)
 . زيادة من ص و ع  (4)

   ٤٣٩: ص ) ذيل العلم الشامخ ( األرواح النوافح    (5)

 . األمثل : يف ص  (6)



 ٥٨٦   "االستصحاب " األدلة  املختلف فيها                                جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 أن األخبار املعتمدة للظن كثريا ما يعرض وغاية ما ينتفع به يف كالم املصنف
 ذكر كما مضى له أنه يكثر أنْ ينسى اإلنسان ما كان، ويندر أنْ يظن ما مل )١(هلا ما

يكن أنه كان، على أنَّ ذلك أيضا خيتلف باختالف مقاماته لكن خلق اإلنسان ضعيفا 
الفعل يف احملال  فطبعه إليه أميل فغلب عليه الترك وقل )٢(، والترك أسهل من الفعل

 ٥ )٣(. القابلة فقط، واهللا أعلم 

                                           
 . ساقطة من ص  (1)
 . النقل : يف ص  (2)
  :  ذكر الزركشي اخلالف يف تعارض النفي واالثبات أيهما يرجح مث قال (3)

  :وحتصل أن املثبت يقدم إال يف صور 
  . أن ينحصر النفي ، فيضاف الفعل إىل جملس واحد ال تكرار فيه فحينئذ يتعارضان : دها أح

أن يكون راوي النفي له عناية به ، كما قدم حديث جابر يف ترك الصالة على قتلى أحد ، على حديث عقبة بن عامر أنـه                          : الثانية  
  . صلى عليهم ، ألن أباه كان  من مجلة القتلى 

  . تند نفي النايف إىل علم أن يس: الثالثة 
 مل يصل يف البيت ألين كنت معه        -  -أعلم أن رسول اهللا     : أن يقول الراوي    : ومعىن استناد النفي إىل علم بالعدم       : قال املرداوي   

  . فيه ، ومل يغب عن نظري طرفة عني فيه ، ومل أره صلى فيه 

  ٤١٨٩-٨/٤١٨٦ ، التحبري ١٧٤-٦/١٧٢البحر احمليط :



 ٥٨٧   "شرع من قبلنا " األدلة املختلف فيها                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب

  ]شرع من قبلنا : بحث[ 
٣٢٢ - له٢/٢٨٦[        *. شرع من قبلنا: قَو[  

إن الدين عند اهللا اإلسالم :أقول
)١(  ومن يبتغ غري

اإلسالم دينا فلن يقبل منه
)٢(  ىشرع لكم من الدين ما وص ٥ 

به نوحاً 
، )٤(وغري ذلك، فما وصلنا بطريق معترب لزمنا"   اآلية)٣(

ال نكري، ب وحنوها أمر شهري )٥(نا عليهم فيهاوكتبواستدالهلم بنحو 

 بأصول الدين مث )٦(وأما محلهم لآليات وتفسريها مبا مسوه اصطالحا منهم

  . اعتالهلم بأن الشرائع اختلفت فغلط على غلط
، فكل شرعي دين ،  تفسريهم للدين مبا ليس مبدلوله :األول ١٠ 

  . والتخصيص حتكم

ائع مناقض للنهي عن التفرق يف  تومههم أنَّ اختالف الشر:والثاين

 )٩( ألنه قد فرقه هو)٨( وال تتفرقوا فيه  يف اآلية املذكورة )٧(قوله

                                           
  ٤/٢٢٧       ،      حتفــه ٤/٥٠٦      ،     رفع ٣/٢٦٧بيـــــان   *

  ١٩: سورة آل عمران آية  )١(
  ٨٥: سورة آل عمران آية  )٢(
  ١٣:  سورة الشورى آية )٣(

شرعنا خبالفه لزمنا ، وإال فقد ورد سجود التحية يف قصة يوسـف وأبويـه يف                فما وصلنا بطريق معترب ومل يرد       :  األوىل أن يقال     (4)
  . سورة يوسف وغريها من التشريعات السابقة اليت جاء شرعنا خبالفها ، فليس ذلك شرع لنا لورود شرعنا خبالفه 

   ٦/٣٩ ، البحر احمليط ٦/٢٤٧٣نفائس األصول :
   ٤٥: سورة املائدة آية  (5)
 . قطة من ص سا (6)

 . ساقطة من ص . يف قوله  )٧(
  ١٣:  سورة الشورى آية )٨(
 . ساقطة من ص  )٩(



 ٥٨٨   "شرع من قبلنا " األدلة املختلف فيها                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب

 نتفرق فيه فلزم أن اهللا مل ينه عن التفرق قط فيما )١(أن ال بسبحانه فكيف يأمر
فإنه نعى عليهم ، وهذا كاملعلوم ضرورة خالفه ، جاز اختالف الشرائع فيه 

 إمنا جعل السبت على الذين اختلفوا  كقوله كثريا من الفروع 
 احليتان إذ قد حتيلوا وجاءوا بشبهة، وكذلك ما )٣( ، وكذلك قضية)٢(فيه

 ٥  .ال حيصى يف الكتاب والسنة
وأما افتراق الشرائع والنسخ فكما يف الشريعة الواحدة فإن النسخ يف 

ف غري منهي عنه شريعتنا ويف الشرائع املتقدمة وال يدل ذلك على أن االختال
 فإن اهللا نص على أن )٤(بل هو رمحة كما زعموه يف احلديث املفترى

                                           
 . ساقطة من ص  )١(
 ١٢٤:  سورة النحل آية )٢(
 . قصه : يف ص  )٣(
 ليس له اسناد فكل الذين أخرجوه مل يذكروا له وهو حديث مشهور ولكنه مع شهرته" اختالف أميت رمحه " يقصد بذلك حديث  )٤(

  : قال السبكي . إسناداً 
هذا احلديث ليس معروفاً عند احملدثني ، ومل أقف له على سند صحيح وال ضعيف وال موضوع ، وال أظن له أصالً إال أن يكون من                          

قضاء األرب يف   . ( ثاً ، فجعله من كالم النبوه       اختالف أميت رمحه ، فأخذه بعض الناس وظنه حدي        : كالم الناس بأن يكون أحد قال       
  ) .  ، املسألة السابعة عشرة ٢٦٢: أسئلة حلب ص 

" ولعله خرج يف بعض كتب احلديث اليت مل تصل إلينا           : والسيوطي على سعة إطالعه على كتب احلديث مل يعثر له على اسناد فقال              
  ) . ٢٨٨(اجلامع الصغري رقم 

. وقد تعاقب احلفاظ على مر العصور فلم يعثروا على اسناد هلذا احلـديث              .  اهللا تكفل حبفظ هذا الدين       وهذا كالم غري مقبول ألن    
ولقد جهد احملدثون يف أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا           : ولذا قال األلباين رمحه اهللا بعد حكمه على هذا احلديث أنه ال أصل له قال                

   . ١/١٨٢جه ابن األثري من قول اإلمام مالك كما يف جامع األصول وأخر) . ٥٧(سلسلة األحاديث الضعيفة رقم 
أما من جهة املنت فاحلديث باطل ملعارضته لصريح القرآن حيث أن اهللا ى عن التفرق واالختالف فال يكون                  . هذا من جهة اإلسناد     

 بعدما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم         وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من        التفرق واالختالف رمحة أبداً قال تعاىل       
وغريها مـن اآليـات     ] ٤٦: األنفال آية    [  وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم       : وقوله تعاىل    ] . ١٠٥:آل عمران آية    [ 

  . الكثرية اليت تنهى عن التفرق واالختالف 
   . ٥/٦٤ظره يف األحكام يف أصول األحكام أن. والبن حزم رمحه اهللا كالم جيد يف أن االختالف ال يكون رمحه 

    ١١: ، متييز الطيب من اخلبيث ص    ١/٦٦ ، كشف اخلفاء ٢٦: املقاصد احلسنة ص : وأنظر 
 ) ٣٦( ، خمتصر املقاصد احلسنة رقم ١/١٠٦ ، ختريج أحاديث أحياء علوم الدين ٥١:  ، األسرار املرفوعه ص ٢٢٧: املعترب ص 



 ٥٨٩   "شرع من قبلنا " األدلة املختلف فيها                              جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب

 اآلية ويف )١( أو يلبسكم شيعاً : االختالف عذاب يف قوله تعاىل 
  .  )٣())اجلماعة رمحة والفرقة عذاب (()٢(حديث
 على ألسن أنبيائي فال ختتلفوا فيه، )٤(أنَّ املراد ما وصلكم عين: واحلاصل

 جعــلُ النسخ منافياً للنهي عن التفرق من أشنع األوهام فَ

                                           
   .٦٥ :سورة األنعام آية  )١(

 . احلديث : يف ص و ع  (2)
وابن ) ١٢١( وزوائد عبد اهللا يف املسند       ٤/٣٧٥ ، وابنه عبد اهللا يف الزوائد كما يف املسند           ٤/٢٧٨أخرجه اإلمام أمحد يف املسند       (3)

 الدنيا   وابن أيب  ٤/١٠٢ والبيهقي يف شعب اإلميان      ١/٤٣ والقضاعي يف مسند الشهاب      ٢/٤٣٥،  ١/٤٤أيب عاصم يف كتاب السنة      
 ) . ٦٦٧( وصححه األلباين رمحه اهللا يف تعليقه على كتاب السنة ، ويف السلسة الصحيحة ٦٣يف كتاب الشكر 

 . ساقطة من ص  (4)
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  ]مذهب الصحابي : بحث[ 
  

٣٢٣- لهليس حجة على صحايب اتفاقاً ، واملختار وال مذهب الصحايب:  قَو 
على غريهم ، وللشافعي وأمحد قوالن يف أنه حجة مقدمه على القياس ، وقال 

  *.قوم إن خالف القياس ،وقيل احلجة قول أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما
                      ]٢/٢٨٧[  

 مل يبق لنا سواه ال أنه يعارض به )١(مراد الشافعي وأمحد حنيال شك أنَّ 
الكتاب والسنة وسائر األدلة وإال كان يف غاية السقوط حبيث ال يلتفت إليه وال 

  )٢(.بعد ذلك عن آراء الشافعيأيتجشم الرد على قائله وما 
يد به  إنْ أر)٣(وهذا، وأما إذا عدمنا األدلة صار احلاصل تقليد الصحايب متعني 

إذ بني املغمور من ،  كل شخص فال )٤( ]به[ وإنْ أريد ، النوع فليس ببعيد 
 ومشاهري التابعني يف جمال العلماء بون بعيد، فالظن بقول التابعي أقوى، )٥(الصحابة

ويكون هذا الرأي ناظراً إىل ما قدمناه أنَّ املقلد ناظر يف احلقيقة ألنه عدم األدلة 
 فإذا  :كان الشافعي يقول، فألمارة النازلة اليت هي قول العامل واألمارات إال هذه ا

 من علماء الصحابة، فهذا توجيه  للنيب )٦( ]مالبسة[ أقوى األمارات من ثبت له 
  . حسن هلذا القول املستبعد واهللا أعلم

 

                                           
  ٤/٢٣٤       ،      حتفــه ٤/٥١٣      ،     رفع ٣/٢٧٤يـــــان  ب *

  .ساقطة من ع  )١(
ولزيادة التفصيل يف تقدمي قول ا لصحايب على القياس عند اإلمام            . ١٨١١ – ١٨٠٥ ، ف    ٥٩٦:  الرسالة لإلمام الشافعي ص      (2)

   . ٣٠١-٢٨٧: الشافعي أنظر رسالة القياس عند اإلمام الشافعي ص 
  : أما مذهب اإلمام أمحد فقد نقل كثري من األصوليني عنه روايتني 

لقياس وجيب تقليده وقد نقل عنه كثري من املسائل تدل على هذا ، وهذه الرواية هي اليت رجحهـا                   أنه حجه ويقدم على ا     -١
  . كثري من  أصحابه وخصوصاً ابن تيميه وابن القيم ، ويرون أا هي التحقيق يف مذهبه 

 . أنه ليس حجه ، وهذا هو اختيار ابن عقيل وأيب اخلطاب من أصحابه  -٢
   .٤٣٩ – ٤٣٤: ول مذهب اإلمام أمحد ص أص: ولزيادة التفصيل أنظر 

 . وهو : يف ص  (3)
 . زيادة من ع  (4)

 . من زمن الصحابة : يف ص  (5)
 . مالبسته : يف ك  (6)
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االجـتهـاد والتقليد
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 ]بحث االجتهاد [ 
  ] االجتهــــــادؤتجز: مسألة[ 

٣٢٤- لهأو بعد حترير الفرض حصول اجلميع يف ظنه عن جمتهد : قَو 
 ٥  ]٢/٢٩٠   [            *.األئمة األمارات

، وترجيح الراجح عندهم ،  األدلة )١(كأنه يريد إذا تتبع حتريرهم
 مل  )٢(ذلك ظن أنهحصل له عن ، كل منهم حبسب زعمه ، وتزييف املرجوح 

 نظره يف حبثهم يترجح له )٣(مث إذا راجع، يفتهم شئ مما يتعلق بذلك احلكم 
أحد أقواهلم فيظن احلكم، فقد مت له بذلك ظن احلكم ملعرفته كيفية داللة 
أدلتهم، وإدراكه الراجح منها، وظنه أنه مل يفتهم ما يضاد احلكم؛ وهذا هو  ١٠ 

 حصل املقصود اإذ، لطريقة تكفي الكامل حمصول اجملتهد الكامل بل هذه ا
منها وهو ظن احلكم ومرجوحية فوات ما يتعلق به، وقدرته على ما يقوي 
ظنه زيادة يف اخلري، فليتأمل ففيه لطف كبري وخري كثري بثري واحلمد هللا الذي 

  .  الصاحلات )٤(بنعمته تتم
هللا بل وذا يتبني سهولة االجتهاد عكس ما يقوله املنكرون لنعمة ا ١٥ 

 ومن  حلجية كتابه وسنة رسوله )٥(القانطون احلاظرون عطاءه املنكرون
  . يهدي اهللا فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد

 
 
 ٢٠ 
 
 

                                           
  ٤/٢٤٤       ،      حتفــه ٤/٥٣١      ،     رفع ٣/٢٩٢يـــــان ب *

 .كأنه إذا تتبع حترير : يف ص  )١(
 . بأنه  : ساقطة من ع ، ويف ص )٢(
 . رجع : يف ص  )٣(
 . ساقطة من ع  )٤(
 .ساقط من ص . لنعمة اهللا بل القانطون احلاظرون عطاءه املنكرون : قوله  )٥(
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  ] متعبدًا باالجتهاد؟هل آان : مسألة[ 
  

٣٢٥ - لهه  : قَواملختار ان   ٢/٢٩١[  *. باالجتهاداًمتعبدكان[  
  ]٢/٣٠٣[. ال يقر على خطأ يف اجتهاده  املختار أنه : مث قال بعد

 ٥ )١(عفى اهللا عنك مل أذنت هلممث احتج على األمرين مبثل 

  . )٢())لو استقبلت من أمري ما استدبرت ملا سقت اهلدي((
  . صدق جمموع هذا الكالم وكذب:وأنا أقول

 لألحكام من مجيع دالالا كما يأخذ صحة أخذه : أما صدقه فهو
إلحياء سواء وال فرق بني معرف ومعرف إال يف درجات القوة ذلك من حمض ا

وقد اقتضت احلكمة الربانية جعل دالالت األحكام خمتلفة يف اجلالء  ١٠ 
 ما ليس لغريه من إدراك تلك املدركات جبميع طرقها والوضوح     وله 
  .مع التوفيق والعصمة

  
  
  ١٥ 
  

                                           
  ٤/٢٤٥       ،      حتفــه ٤/٥٣٣      ،     رفع ٣/٢٩٣يـــــان  ب *

   . ٤٣: سورة التوبة آية  )١(
  ... لو استقبلت ما استدبرت :  ويف ع ..لو استدبرت من أمري ما استقبلت : يف ص  )٢(

  ) . ١٦٥١(واحلديث أخرجه اإلمام البخاري يف احلج ، باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت 
 )١٢١١(ومسلم يف احلج باب بيان وجوه اإلحرام 
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 أعين املتصرف  فبإطالقهم هذا اللفظ احلادث:وأما الكذب أعين اخلطأ
زه عنهما رتبته العلية، وكذلك جتوزيهم ـمن االجتهاد مع إيهامه القصور واخلطأ املن

 وما ينطق عن اهلوى إنْ هو إال وحي يوحى: اخلطأ مع قوله تعاىل 
)١( 

 ال تكتب كل ما تكلم )٣( وقد سأله حني قالت له قريش)٢(ووقال لعبد اهللا بن عمر
 ٥ : شر يرضى ويغضب أو كما قالوا فقال رسول اهللا  ب)٤( فإنهبه رسول اهللا 

  . إىل فمه الشريف)٦( وأشار)٥())أكتب فما خيرج منه إال حق((
 بأي داللة دلَّ عليه )٨( هو تبليغ أخباره لنا عن كالم ربه)٧(ويا سبحان اهللا أما
   .غ وقد اتفقوا أنه ال جيوز عليه اخلطأ يف التبلي)١٠( مثال)٩(الكالم أو كالم امللك

  .ما هي إال هفوة عظيمة نسأل اهللا العافية
زاع ـ بتلك الشخصيات فوضع الدليل يف غري حمل الن)١١(وأما احتجاجهم ١٠ 

 هذا حكم اهللا ال يف الشخصيات اليت يأيت التخلف زاع يف مؤدى قوله ـفإمنا الن
   . هفيها ال من قبل

                                           
   ٤ ، ٣سورة النجم آية  )١(
بن سعيد بن سهم القرشي السهمي الصحايب اجلليل ، قيل كـان امسـه              أبو حممد عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم              )٢(

 وأمره بصيام يوم وإفطار     -  - ، أسلم قبل أبيه ، كان مواظباً على صيام النهار وقيام الليل فنهاه النيب                -  -العاص فغريه النيب    
قة ، اختلف يف تاريخ ومكان وفاته فقيل سـنة          يوم ، وكان من أكثر الصحابة حديثاً ألنه كان يكتب احلديث ، وله الصحيفة الصاد              

  . هـ ٦٩هـ وقيل سنة ٦٨هـ ، وقيل سنة ٦٥

  . ٤/١٩٢ ، اإلصابة ٣/٢٣٣ ، أسد الغابة ٤/٢٦١ ، ٢/٣٧٣ طبقات ابن سعد :
 . وقد سأله وقد قالت قريش : يف ص  )٣(
 . فإمنا هو : يف ص  )٤(
 ،          ١/١٢٥ ، والـدارمي     ١٩٢ ،   ٢/١٦٢وأمحـد يف املـسند      ) ٣٦٤٦(لعلـم   أخرجه أبو داود يف العلم ، باب يف كتابـة ا           )٥(

 طرق أخرى عن عبد اهللا بن عمرو يقوى بعضها بعضاً أنظر فـتح                       - أي احلديث    -وهلذا  :قال احلافظ ابن حجر    . ١/١٠٥واحلاكم  
   .١/٢٠٧الباري 

 ) . ١٥٣٢(واأللباين يف السلسلة الصحيحة ) ٦٥١٠(وصححه الشيخ أمحد شاكر يف خترجيه ملسند اإلمام أمحد 
 . مشرياً : يف ص  )٦(
 . ما : يف ص  )٧(
 . لنا كالم عن ربه : يف ص  )٨(
 . دل عليه كالم امللك : يف ص  )٩(
 . ساقطة من ع  )١٠(
 . استدالهلم : يف ص  )١١(



 ٥٩٥   "االجتهاد والتقليد          "                             جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 خصمان اءه  بلغ إلينا أنه حيكم القاضي بالشاهدين فإذا ج:     مثاله
 اهللا تعاىل من استعمال )١(وحكم ألحدمها بشاهدين فقد حكم مبا أمره

: الشاهدين واحلكم ما فإذا مل يوافق الواقع كان اخللف منهما ولذا قال
 وكذلك أذنه )٢())إمنا أقطع له قطعة من نار، إمنا أقضي بنحو ما امسع((

ه باملصاحلة على ثلث متر ، ومه)٤(، وأمره بتركهم تأبري النخل)٣(للمنافقني ٥ 
 ، وقتل )٦(، وغري ذلك ليس من التبليغ يف شيء، وأسارى بدر)٥(املدينة

                                           
 . فقد مبا حكم أمره : يف ع  )١(
  ) . ٢٤٥٨(من خاصم يف باطل وهو يعلمه أخرجه البخاري يف املظامل ، باب إمث  )٢(

 ) . ١٧١٣(ومسلم يف األقضية ، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة 
  . ٤٣: التوبة آية ) عفا اهللا عنك مل أذنت هلم حىت يتبني لك الذي صدقوا وتعلم الكاذبني ( كما جاء يف القرآن يف قوله تعاىل  )٣(
 ) . ٢٣٦١( من معايش الدنيا على سبيل الرأي   -  -اب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره أخرجه اإلمام مسلم يف الفضائل ، ب )٤(
  . حديث املصاحلة على ثلث مثر املدينة  )٥(

  .  مرسالً ٢/٧٣أخرجه ابن سعد يف الطبقات 
 وأصحابه بضع عشرة    -  -حزاب حصر النيب    ملا كان يوم األ   : أخربنا حممد بن محيد العبدي عن معمر عن الزهري عن ابن املسيب قال              : قال  

، ) اللهم أين أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إنك إن تـشأ ال تعبـد                 : ( -  -ليلة حىت خلص إىل كل امرئ منهم الكرب وحىت قال النيب            
ع مبن معك من غطفان وختذل      أرأيت إن جعلت لكم ثلث مثر األنصار أترج       :  إىل عيينه بن حصن بن بدر        -  -فبيناهم على ذلك أرسل النيب      

:  إىل سعد بن عباده وسعد بن معاذ فأخربمها بذلك فقاال            -  -فأرسل النيب   . إن جعلت يل الشطر فعلت      : بني األحزاب ؟ فأرسل إليه عيينه       
ال فإنـا نـرى أن ال       ، قا )لو كنت أمرت بشيء ما استأمرتكما ، ولكن هذا رأي أعرضه عليكما             ( إن كنت أمرت بشيء فامض ألمر اهللا ، قال          

  . نعطيهم إال السيف 
 وابن زجنويه يف كتاب األموال      ١٧٤ ، وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتابه األموال ص             ٥/٣٦٧وأخرجه كذلك عبد الرزاق يف املصنف       

.  للحديث متابعة من طريق معمـر    إال أنه .  ويف إسنادمها عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث قال عنه احلافظ ابن حجر صدوق كثري الغلط                  ١/٣٩٩
 ، والبدايـة والنهايـة      ٣/٢٧٣ وزاد املعاد البن القيم      ٢/٥٧٣ وتاريخ الطربي    ٣/٢٣٩ والسريه البن هشام     ٢/٤٧٧وأنظر املغازي للواقدي    

   . ٤/٥٣٠ و سبل اهلدى والرشاد ٤/١٠٦
 مـن   ٦/٢٨، والطرباين يف املعجم الكبري        ) ٢/٣٣١ف األستار   كش( والذي جاء مرفوعاً هواملصاحلة على الشطر فقد أخرجها البزار يف مسنده            

حـىت اسـتأمر    (يا حممد شاطرنا متر املدينة ، فقـال         :  فقال   -  -جاء احلارث الغطفاين إىل رسول اهللا       : حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        
اين فيهما حممد بن عمرو وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات ،             ورجال البزار والطرب   ٦/١٣٣قال اهليثمي يف جممع الزوائد      ) . احلديث  .. السعود  

 .  احلديث من طريق أيب معشر مرسالً ١٤/٤٢٠وأخرج ابن أيب شيبه يف املصنف 
من حديث عبد اهللا بن عباس عن عمر        ) ١٧٦٣(أخرج اإلمام مسلم يف صحيحه كتاب اجلهاد والسري ، باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر                 )٦(

ما ترون يف هؤالء األسارى ؟      "  أليب بكر وعمر     -  -فلما أسروا األسارى قال رسول اهللا       : قال ابن عباس    : اب رضي اهللا عنهم وفيه      بن اخلط 
فقـال  . فقال أبو بكر يا نيب اهللا هم بنو العم والعشرية أرى أن تأخذ منهم فديه ، فتكون لنا قوه على الكفار ، فعسى اهللا أن يهديهم لإلسالم                            " 
ولكين أرى أن متكنا فنضرب أعناقهم ،       . قلت ال واهللا يا رسول اهللا ما أرى الذي رأى أبو بكر             " ما ترى يا ابن اخلطاب ؟        " -  -سول اهللا   ر

 -فهوى رسول اهللا    .  فأضرب عنقه ، فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها          – نسيباً لعمر    –فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه ، ومتكين من فالن           
 -           فلما كان من الغد جئت فإذا رسول اهللا         .   ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت-  -       يـا رسـول اهللا     : قلت  .   وأبو بكر قاعدين يبكيان

أبكـي   " -  -فقال رسـول اهللا  . أخربين من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ، فإن وجدت  بكاء بكيت وإن مل أجد بكاءاً تباكيت لبكائكما      
 وأنزل اهللا عـز     -  - شجرة قريبة من النيب      -أصحابك من أخذهم الفداء ، لقد عرض علي عذام أدىن من هذه الشجرة              للذي عرض على    

فأحـل اهللا  ]. ٦٩ – ٦٧األنفـال   [ فكلوا مما غنمتم حالالً طيباً  –إىل قوله   –ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض            وجل      
 . الغنيمة هلم 
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، وحنوها عنده ختيري مستقر باق إىل يومنا هذا بني  )٢(، وسوق اهلدى)١(النضر
الفداء واملن والقتل، وبني سوق اهلدي وتركه، وليس هذا التخيري كتخيري 

من قبيله موكول إىل نظر األمام وحنوه بتحري خصال الكفارة بل هو وما هو 
  )٣())لو مسعت هذا قبل ما قتلتــه((  يف قتل النضر األصلح ولذا قال 

 ٥ : كقوله)٤(واختلف حاله وكان يذكر الترجيحات،  يشاور ولـذا كان 
  . وما ال حيصى من ذلك)٥())ال يقول خدعت حممداً مرتني ((

                                           
ن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي ، كان من أسارى بدر املشركني ، قتله علـي                         النضر ب  )١(

 مرجعه من بدر بوادي الصفراء السنة الثانية من اهلجرة ، قال ابن كثري عنه وعن            -  -بن أيب طالب رضي اهللا عنه بأمر رسول اهللا          
كان هذان الرجالن من شر عباد اهللا وأكثرهم كفراً وعناداً وبغياً وحـسداً             : من أسرى بدر قال     عقبه بن أيب معيط الذي قتل أيضاً        

 أسـاطري   مبكة -  -وهجاًء لإلسالم وأهله لعنهما اهللا ، والنضر هذا هو الذي كان يقول عن القرآن إذا تاله عليهم رسول اهللا                   
   األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيالً 

  . ٣/٣٠٦ ، البداية والنهاية ٣/٥١ ، السرية البن هشام ١/١١٠املغازي للواقدي :א
 ٢٣٥ :سبق خترجيه ص  )٢(
  :   قاله بعد أن مسع قتيله بنت النضر بن احلارث ترثى أباها الذي قتل بعد بدر صرباً فقالت-  -يروى أن رسول اهللا  )٣(

  نت موفق  صبح خامسة وأمن  يا راكبــاً إن األثيل مظنه 
    من الفىت وهو املغيظ احملنق   ما كان ضرك لو مننت ورمبا   : وفيها 

وهذه القصة وردت يف كتب السرية من غري إسناد فقـد           " لو مسعت هذا قبل ما قتله       : "  بكى وقال    -  -فلما مسعها رسول اهللا     
لو بلغين هذا قبل    : "  ملا بلغه هذا الشعر قال       -  - أن رسول اهللا  : فيقال واهللا أعلم    :  وقال   ٢/٤٢٠أوردها ابن هشام يف السرية      

رواه ) ٢٣٨( وقال الزركشي يف املعتـرب ص        ٤٦٨، ونقل ذلك أيضاً عن ابن هشام ابن كثري يف حتفة الطالب ص              " قتله ملننت عليه    
ز أبياا هـذه ويـذكر أـا    ومسعت بعض أهل العلم يغم:  قال الزبري   ٤/١٩٠٥الزبري بن بكار ، وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب           

مل يثبت لنا بإسـناد     " لو مسعت ما قتلته     " قوله  :  ، وقال ابن امللقن      ٨/٨٠ونقل ذلك أيضاً احلافظ ابن حجر يف اإلصابة         . مصنوعة  
 ، شرح   ٤/٩٦ ، سبل اهلدي والرشاد      ٢٤٩ واالبتهاج بتخريج أحاديث املنهاج ص       ٢/٤٤٢صحيح وأنظر أيضاً موافقه اخلرب اخلرب       

 . ٤/٥٧٠رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب .  احلاشية ٢/٩٦٠ وحل العقد والعقل ٢/٣٣٦الزرقاين على املواهب اللدنيه 
 . وهو مل تتعارض عنده األدلة . ألن الترجيح يكون عن تعارض األدلة . العله :أي  )٤(
هللا بن عثمان بن أهيب بن حذافة اجلمحي القرشي وذلك  قاهلا أليب عزة الشاعر وامسه عمرو بن عبد ا -  -يروى أن رسول اهللا      )٥(

يا رسول اهللا لقد عرفت مايل من مال وإين لذو حاجة وعيـال             : فقال   -  -أنه أسر ببدر وكان حمتاجاً ذا بنات فكلم رسول اهللا           
 من غري فـداء ، فمـدح        -  - وأخذ عليه أن ال يظاهر عليه أحداً ، فمن عليه الرسول             -  -فامنن علي ، فمن عليه الرسول       

  : الرسول بقصيدة مطلعها 
  . بأنك حق واملليك محيد     من مبلغ عين الرسول حممداً 

ال واهللا ال متسح عارضيك مبكه بعدها         " -  -يا رسول اهللا أقلين فقال رسول اهللا        :مث إنه خرج مع املشركني يوم أحد فأسر فقال          
وأخرج قصته ابن اسحاق يف      : ١٠/٥٣٠ عنقه قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري          فأمر به فضربت  " وتقول خدعت حممداً مرتني     

  . املغازي بغري إسناد 

  . ٤/٤٤٤ ، سبل اهلدى والرشاد ٣/٥٦ ، ٢/٣٠٥السرية البن هشام :א
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أن يقتلوا أو يصلبوا ومن ذلك،
 فهذا )٢(اآلية على أظهر التفاسري )١(

اإلخبار اجلزئي ليس من تبليغ الشريعة يف شيء بل من باب العمل، وكأم قد 
أدركوا أرجحية القتل على الفداء وأخذوا بأحب األمرين إليهم مدلني بثبوت 

 على قدر مقامهم العلي على )٣(التخيري ، وكذلك يف مسألة املنافقني فوقع العتاب

حد ن أنْ لن نقدر عليهفظ
 ٥ ذلك فليس من اخلطأ يف التبليغ يف )٥(ومع )٤(

شيء فجعـل هذه األشياء من االجتهاد الذي الكالم فيه ختليط وعدم فرق بني 
ما هو تبليغ للشريعة وما ال، ونظريه أنْ تقول النبيذ حرام وأنت ال تعرف عينه أو 

   هذا اجلزئي من ذاك الكلي)٦(التبس عليك هل

ولكنه مما يلبس على األول ،  فليس األمر بالذي يدق :اجلملةوعلى  
 ١٠  . وما أكثر ذلك يف مسائل مجة واهللا املوفق ، ويقلد فيه اآلخر بال روية 

                                           
  . ٣٣:  سورة املائدة آية )١(
اإلمام خمري على ظاهر اآلية وكذلك قال مالـك ، وهـو             : قال أبو ثور   : ٦/١٥٢قال اإلمام القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن         )٢(

اإلمام خمري يف احلكم : مروي عن ابن عباس ، وهو قول سعيد بن املسيب وعمر بن عبد العزيز وجماهد والضحاك والنخعي كلهم قال         
:  النفي بظاهر اآلية ، قال ابن عباس         على احملاربني ، حيكم عليهم بأي األحكام اليت أوجبها اهللا تعاىل من القتل والصلب أو القطع أو                

 . وهذا القول أسعد بظاهر اآلية . فصاحبه باخليار " أو " ما كان يف القرآن 
 . للعتاب : يف ص  )٣(
  .  ومعىن اآلية فظن أن لن نضيق عليه ٨٧: سورة األنبياء آية  )٤(
 . ومن : يف ع  )٥(
 . ساقطة من ص  )٦(



 ٥٩٨   "االجتهاد والتقليد          "                             جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

٣٢٦ - لهفإذا تعبد باالجتهاد بالوحي مل ينطق إال عن وحي: قَو .*   
                          ]٢/٢٩١[  

  .يلزم ذلك يف كل جمتهد وهذه أمنية كاذبة

 فقد قلت أنت بأخذه األحكام من مجيع األدلة فما : قلت فإن
 ٥  . الفرق

 اخلطأ فنطقه  الفرق مثل الصبح ظاهر فإين مل أجوز عليه :قلْت 
 فكله عن الوحي قطعا، وغريه جيوز عليه اخلطأ )١(عن املأخذ الذي هو وحي

در فما فرد من جمتهداته إال وحيتمل أنه عن وهم، غايته أنْ يقول ظين أنه صا
  . عن الوحي 

 ١٠ نعم لكن بعيد عنك لفظ القرآن وحسبك هذا الشبه البعيد :قلنا

  .فإنك بذلك حق سعيد

                                           
  ٤/٢٤٦       ،      حتفــه ٤/٥٣٤ رفع       ،    ٣/٢٩٧يـــــان  ب *

 . الوحي : يف ص  )١(
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  ]المجتهد إذا أخطأ هل يأثم ؟: مسألة [ 
٣٢٧- له٢/٢٩٣[    * . خبالف املعاندتهداجملمث على إ  اجلاحظ ال: قَو[  

طريقا أن اهللا سبحانه إذا كلف بشيء فقد جعل إليه : اجلواب الصحيح
 ٥ من القائلني ا فال خطأ إال عن تقصري )١(واجلاحظ، على ما هو قاعدة احلكمة 

 العفو عن اجملتهد يف ظنيات دين اإلسالم يف هذه )٣( من أدلة)٢(توارديولوال ما 
 إال عن إمث، فهو إمث معفو عنه، ومل جيئ )٤(بل ال عفو، األمة لقضينا بإمث املخطئ 

 بعد بعثته فيبقى الدين وما خرج عن دين حممد ذلك يف غريها وهو قطعيات 
 يف الكتاب والسنة وهو )٥(على األصل وهو عدم العفو بل جاءت أدلة املؤاخذة

 ١٠  .يستدعي الطول ملن أراد االستيعاب

  
  
  
  
  ١٥ 

  
  
  

                                           
  ٤/٢٥٣       ،      حتفــه ٤/٥٤٠      ،     رفع ٣/٣٠٤يـــــان  ب *

هـ وأخذ عـن    ١٥٠أبو عثمان عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين البصري املعتزيل املعروف باجلاحظ عامل أديب ولد بالبصرة سنة                   )١(
 واألخفش وتأثر بالنظام يف علم الكالم حىت صار رأساً يف االعتزال وإليه تنسب اجلاحظية مـن املعتزلـة ، لـه    أيب عبيدة واألصمعي  

  . هـ ٢٥٥تويف سنة . البيان والتبيني ، واحليوان ، والبخالء : تصانيف كثرية أشهرها 

   ١١/٥٢٦ ، السري ٣/٤٧٠ ، وفيات األعيان ١٦/٧٤معجم األدباء :
 توارد : ع يف ص و  )٢(
 . األدلة: يف ص  )٣(
 . بال عفو : يف ص  )٤(
 . أدلة على املؤاخذة : يف ع  )٥(
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مسعت الناس يقولون (( يف قربه )٢( قول املرتاب:)١(ومثاله يف قطعيات األصول    
ال يسمع يب يهودي وال نصراين وال  (( لك، وكذلك قوله  ومل خيلصه ذ)٣())شيئا فقلته

 وسره أن اهللا سبحانه جعل أدلة بعض املطالب واضحة )٤())يؤمن يب إال كان من أهل النار 
عظم شأن ذلك املطلب، أال لبتالًء وافلم يعف عن اخلطأ فيها، وأيضا قد يكون عدم العفو 

الم باحلج مع عظم املشقة وعذرها عن حضور تراه كلف املرأة الرفيعة يف أقصى بالد اإلس ٥ 
 وحنو ذلك من اختالف حال املطالب، و بعض املطالب أغمض دليلها حبكمته )٥(اجلمعة

 اجلاحظ بعد قبول اإلسالم ومقتضى )٦(بفضله ورمحته، مث قد قيل مرادفوعفى عن اخلطأ فيها 
له يقول يكفي الظن يف املطالب  فلع)٨(وأما العنربي.  ال فرق إال أن يعترف باإلمجاع )٧(دليله

 جيوز التقليد يف كل املطالب ويبعد أنْ  :كلها ويعفى عن املخطئ، فهو أرفع درجة ممن قال
 ١٠ منكراً للحقائق أو شر حالٍ )١١( األضداد إذ يكون عندنا)١٠( احلقائق كائنة على)٩(يريد أنَّ

  .ملتناقضات واألضدادمنهم إذ مل يقولوا مبذهبهم السخيف إال فراراً من اجتماع ا
 )١٢( ]أنَّ[ وقد قال الغزايل بنحو قول اجلاحظ بل أسقط منه باعتبار وهو 

   الرومي الذي مسع أنه ظهر يف أرض العرب رجل ادعى النبوة وإنما هو كذا وكذا 
معذور فكأنه يشترط اإلمكان القريب وهو خالف  -يعين مقاالت النصارى اخلبيثة  -

 ١٥  .واهللا أعلماملعلوم من الدين 

                                           
 . ساقطةمن ع  )١(
 . قول املرتاب يف قطعيات األصول : يف ص  )٢(
 ) . ١٣٣٨(أخرجه البخاري يف اجلنائز باب امليت يسمع خفق النعال  )٣(
 ) . ١٥٣( الة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل مجيع الناس ونسخ امللل مبلته أخرجه مسلم يف اإلميان باب وجوب اإلميان برس )٤(

 ومن اإلستطاعه وجود احملرم ، وأما        ملن استطاع إليه سبيال       احلج مرة واحدة يف العمر واملرأه مطالبه به مع استيفاء الشروط             (5)
  . لم واهللا أع.. اجلمعه فإا تتكرر كل أسبوع فاملشقة فيها أعظم 

 . قيل يف مراد : يف ص  (6)
 . ساقطة من ص . مقتضى دليله  (7)
عبيد اهللا بن احلسن بن احلصني بن احلارث العنربي البصري ، قاضي البصره ، فقيه حمدث ثقه أخرج له اإلمـام مـسلم ووثقـه                          (8)

  . هـ ١٦٨سنة تويف . النسائي وقال ابن سعد ويل قضاء البصره وكان ثقة حمموداً عاقالً من الرجال 

  . ٧/٧ ، ذيب التهذيب ٣/٥ ، ميزان االعتدال ٧/٢٨٥الطبقات الكربى البن سعد :
 . ساقطة من ص  (9)

 .عن : يف ص و ع  (10)
 . عندياً : يف ع  (11)
 . زيادة من ص و ع  (12)
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  ]هل آل مجتهد مصيب  ؟ : مسألة[
٣٢٨- له٢٩٤/ ٢[  *.والتصويبمة األربعة التخطئة ونقل عن األئ:  قَو[  

كأنه أراد أنه يؤخذ ذلك من كلمام وإال فهذا مذهب جديد مل يتقدم 
له ذكر يف السلف والربهان االستقراء ملن كان من أهله، وكأنه سهل  ٥ 

من محلهم النهي عن التفرق على ما عدا الفروع وإال للمتأخرين، هذا ما مر 
 هو )٢( صحيحاً لناقض ذلك إذ)١(فالنهي معلوم من الدين، ولو كان التصويب

  . مأمور بالتفرق

 إذ كل مكلف )٤( مأموراً به)٣( وعلى التخطئة يلزم كونه:فإن قلت
 ١٠  .  أدى إليه نظره باالتفاق)٥(امليف الظاهر 

لف باخلطأ بل بالصواب وركونه إىل اخلطأ  ال نسلم أنه مك:قلت
لتقصريه ولو مل يتفضل اهللا سبحانه بالعفو لعاقبه، فكيف يؤمر به؟ حاشا وكال 

  . )٦(خبالف مذهب املصوبة

  
  ١٥ 

٣٢٩- لهلنا ال دليل على التصويب واألصل عدمه: قَو .*  
                                           

  ٤/٢٥٧       ،      حتفــه ٤/٥٤٦      ،     رفع ٣/٣٠٩يـــــان  ب *
 . النهي :يف ص  )١(
 . إمنا : يف ص  )٢(
 . تركه : يف ع  )٣(
 . ساقطة من ع  )٤(
 . مبا : يف ع  )٥(
  . املصوبة هم الذين يرون أن كل جمتهد مصيب وأن حكم اهللا تعاىل يف املسائل االجتهادية تابع لظن اجملتهد  )٦(

ية ، والقاضي ، والباقالين والغـزايل ، واملـزين ،           كل جمتهد مصيب مثل عامة األشعر     : ذهب كل من قال     : قال عبد العزيز البخاري   
إىل أنه ال حكم هللا تعاىل فيها قبل        : كأيب اهلذيل ، واجلبائي ، وأيب هاشم وأتباعهم         : وبعض متكلمي أهل احلديث ، وكثري من املعتزلة         

 إليه اجتهاده ، وهو املراد بتعدد احلقوق        االجتهاد بل احلكم فيها تابع لظن اجملتهد حىت كأن حكم اهللا تعاىل يف حق كل جمتهد ما أدى                 
   . ٣٣ ،٤/٣٢كشف األسرار للبخاري . ، وهؤالء يسمون املصوبه 

  . واخلالف فيها يندرج حتت مسألة هل كل جمتهد مصيب وللتفصيل فيها 

  . ٢٩٧:  ، املسائل املشتركة ص ٨/٣٩٣٢ ، التحبري ٦/٢٣٥ ، البحر احمليط ٩/٤٠٦٠نفائس األصول :
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      ]٢/٢٩٤[  
فينا يعين ال بد من حكم واحد وقد أمجعت على ذلك املتشرعة فيك

ذلك وانتم ادعيتم ثبوت حكم آخر أو اثنني أو أربعة إذ قد يكون يف املسألة 
 فيها األحكام اخلمسة أو دون ذلك، فعليكم الدليل فهو كالم )١(املختلف
 ٥  .واف

 مبثل هذا الدليل ال )٢(إثبات مثل هذا األصل:  فقول الشارح 
  . غري صحيح فليتأمل ]٢/٢٩٥[حيسن 

ال دليل على التصويب : لدعوى حني قلنا تصحيح ا)٣(نعم يلزمنا
 فإنْ  ؛حبثت فلم أجد: ويكفي ،  دعوى العدم فعلينا تصحيح ذلك )٤(فهي

األصل : ادعى اخلصم حكماً آخر أبطلنا دليله، وقد فعل املصنف ذلك بقوله ١٠ 

  .  مث التصدي لرد ما ادعى دليال.عدم التصويب

                                                                                                                            
  ٤/٢٥٧       ،      حتفــه ٤/٥٤٦      ،     رفع ٣/٣٠٩يـــــان  ب *

 . ساقطة من ص  )١(
 مثل حكم األصل : يف ص  )٢(
 .بقي علينا : يف ص  )٣(
 . فهو : يف ص  )٤(
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٣٣٠ -لهمع النقيضان مصيباً الجت)١(وأيضا لو كان كلٌ: قَو *.  
                  ]٢/٢٩٤[  

وإذا ظن علم أنه ،  االجتهاد حقه يظن احلكم  يويف)٢(يعين ألنه حني
  .حكم اهللا تعاىل يف حقه فيكون عاملاً ظاناً لشيء واحد فيكون قاطعا غري قاطع

 ٥ الظن متعلق مبا حصل عن استيفاء طرق احلكم، والعلم ةغلب :يقال
ك فهو حكم اهللا فاختلف املتعلق، وليس الظن متعلق بأنَّ ما كان ظناً كذل
 ألن العلم حاصل قبل ذلك بكلية صدقت على ،موجباً للعلم كما زعم أيضا

 صالة )٤(ظين لظنية الصغرى، ونظريه هذه )٣(]الصدق [هذا اجلزئي، لكن 
هذا : وكل ما كان كذلك فهو مقبول، فكذلك قولك، موافقة ألمر الشارع 

يفاء شرائط النظر، صغرى مظنونة مع كربى قطعية مظنوين حاصل عن است ١٠ 
هذا حكم : على الفرض، وكل ما كان كذلك فهو حكم اهللا، فالنتيجة وهي 

، وأما كونه حكم )٥(اهللا ظنية، فأين العلم؟ والالزم قطعا إمنا هو وجوب العمل
 )٦(ففي كالم املصنف أوهام ال سيما[ اهللا فظين، وكذلك األمر عند املخطئة، 

  . ينظر فيه واهللا أعلم )٧(]له الدليل حكماً فإنه مما ال يستأهل أنْ جع
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
 . ع : ساقطة من  )١(

  ٤/٢٥٨       ،      حتفــه ٤/٥٤٧      ،     رفع ٣/٣٠٩يـــــان  ب *
  .ع : ساقطة من  )٢(
 زيادة من ص و ع  )٣(
 . هذا : يف ص  )٤(
 . العلم : يف ص  )٥(
 .سيما : يف ص  )٦(
 . زيادة من ص و ع  )٧(
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٣٣١ - له٢/٢٩٧[  *. فيتبع حكمه  وجوابه أن يرفع إىل احلاكم: قَو[  
هذا ال جيئ إال على مذهب احلنفية أنَّ احلاكم يصري احلق باطال 

   .)١(والباطل حقاً
هو حكم آخر مكلف  إمنا جيب اتباع حكمه و:)٢(وعلى املذهب احلق

 ٥  . )٣())ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق((به ومقيد أيضا فيما مل يكن معصية 
نعم كان جواب أصل اإللزام القول باملوجب أنه حالل بالنسبة إىل 
أحدمها حرام بالنسبة إىل اآلخر وأما ورطة املرأة الرائية للتحرمي مع زوجها 

على جماريهم وقد حققنا احلق فيه الرائي للحل فإشكال ليس هلم جواب عنه 

 أنَّ القاضي :حاصله مبا )٤( زوائد العلم الشامخحويف حنوه يف األرواح النواف

 ١٠ يا أيها الذين أمنوا أطيعوا اهللا : شعبة من األمري واهللا سبحانه يقول 

وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإنْ تنازعتم يف شيء فردوه 
ب الرد إىل الكتاب والسنة حىت يتبني احلق وال  فيج)٥( إىل اهللا والرسول
 يطيع األمري وقاضيه فيما يراه معصية وهم مدعون وأنا )٦(جيب على أحد أن

  .  برهانكم إنْ كنتم صادقني)٧(مانع، فهاتوا

                                           
  ٤/٢٥٩       ،      حتفــه ٤/٥٥٢      ،     رفع ٣/٣١٧يـــــان  ب *

  .ساقطة من ص (1)
  .حكم احلاكم يرفع النـزاع يف مسائل االجتهاد وال يصري احلق باطالً  (2)

أعلم أن حكم احلاكم يف مسائل االجتهاد يرفع اخلالف ، ويرجع املخالف عن مذهبه ملذهب احلاكم ، وتتغري فتياه بعد : القرايف قال 
  . احلكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء 

 الفتاوى واألحكام وتصرف القاضـي      األحكام يف الفرق بني   " مث ذكر رمحه اهللا الفرق بني الفتوى واحلكم وقد بسط ذلك يف كتابه              
   ٢/١٠٣الفروق " . واإلمام 

  ) . ٧٢٥٧( أخرجه البخاري يف كتاب اآلحاد ، باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق  (3)
 ) . ١٨٤٠(ومسلم يف اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية وحترميها يف املعصية 

  ٤٤٨: ص ) لعلم الشامخ حاشية ا( األرواح النوافح  (4)
   . ٥٩: سورة النساء آية  (5)
 . ساقطة من ع  (6)
 .قل هاتوا : يف ص  (7)
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  ]تقابل الدليلين العقليين محال: مسألة[
٣٣٢ - لهما: قَو ٢/٢٩٨[            *. أو ال يعمل[  

  ]٢/٢٩٩[       .  لو مل يكن دليلكما: قال الشارح
 ٥ الدليلني قائمان وإمنا )١(ألن،  إما أن يريد حبسب العلم فهذا حمال :يقال

 فأنا  ،تعارضا عنده فيقف أي يلزم أنَّ الكائن يف نفس األمر أحدمها، لكنه ملا يتبني يل
  . بينهما أنتظر االنكشاف إنْ رزقته)٢(قائم فيما

 إىل غريمها كاإلباحة األصلية مثال وكأن )٣(جعوإما حبسب العمل مبعىن أنه ير
  .الدليلني مل يردا أصال

 ١٠  .  يرد هذا القسم إىل الوقف وال يكون قسماً برأسه:فاألول

 املتعارضني قد )٥( بل مع ظن العدم ألن قيام)٤( يلزم منه العمل مع عدم الظن:والثاين
 )٦(بل كلمات الكثري، نقل عما كان قبلهما، فتأمل هذا فما أظنك جتده يف كتاب 

على أنه يعود عند التعارض إىل ما كان وهو كما مسعت الذي يتفرع على ما قدمنا، 
   )٧(.وقد حققناه يف الكتاب املشار إليه فلرياجعه من شاء

                                           
  ٤/٢٦٨       ،      حتفــه ٤/٥٥٧      ،     رفع ٣/٣٢٢يـــــان  ب*

 ألين : يف ع  )١(
 . ساقطة من ص  )٢(
 .أنه مل يرجع : يف ص  )٣(
 . يلزم منه العدم مع الظن : يف ص  )٤(
 . قياس : يف ص  )٥(
 . كل ما كان الكثري : يف ص  )٦(

  :  قال ابن القيم رمحه اهللا  (7)
  إذا تعارض دليالن مسعيان أو عقليان أو مسعي وعقلي،فإما أن يكونا قطعيني،وإما أن يكونا ظنيني ، وإما أن يكون أحدمها قطعياً واآلخر ظنياً  

لثالثة ، ألن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعاً ، فلو تعارضا لزم اجلمع بني فأما القطعيان فال ميكن تعارضهما يف األقسام ا
  . النقيضني ، وهذا ال يشك فيه أحد من العقالء 

  . وإن كان أحدمها قطعياً واآلخر  ظنياً ، تعني تقدمي القطعي سواء كان عقلياً أو مسعياً 
  . ب تقدمي الراجح منهما مسعياً كان أو عقلياً وإن كانا مجيعاً ظنيني صرنا إىل الترجيح ، ووج

  . فهذا تقسيم واضح متفق على مضمونه بني العقالء 
   .٣/٧٩٧الصواعق املرسله 

    ٧٨:  ، دراسات يف التعارض والترجيح ص ٢/٦٨٦ ، اية الوصول ٤/١٩٧األحكام لآلمدي :
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  ]نقض الحكم باالجتهـــــــــاد: مسألة[ 
٣٣٣ -لهوال من غـريه ،  منه االجتهادات ال ينقض احلكم يف  :)١( قَو
  ]٢/٣٠٠        [            *.فاقتاب

 ٥  .أما إنه ال ينقض باجتهاد آخر فنعم
 )٢(وأما إذا ادعى على القاضي أنَّ مذهبك الذي بنيت عليه احلكم

  . )٣(باطل وجب إجابته والرجوع إىل الكتاب والسنة

                                           
 . هذه املسألة ساقطة من ص  )١(

  ٤/٢٦١       ،      حتفــه ٤/٥٦١     ،     رفع  ٣/٣٢٦يـــــان  ب *
 . ساقط من ع . عليه احلكم : قوله  )٢(
وقد غفل املؤلف عن قول ابن .  إذا خالف قاطعاً – أي احلكم –وينقض : وهذا هو قول ابن احلاجب يف املختصر حيث قال  )٣(

 " يف االجتهاديات " احلاجب 
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المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من : مسألة [
  ]التقليـــد

٣٣٤ - له٢/٣٠٠  [  *.)١(ممنوع من التقليد  اجملتهد قبل أن جيتهد: قَو[  
حتري  )٢(]جيب [ هذا قول اجلمهور وال ينبغي خالفه، ووجهه أنه  ٥ 

احلق وعدم اإلستغناء بأدىن ظن كما زعمه السيد حممد بن إبراهيم الوزير 
 وددت أين حموت عنه هذه املقالة بدمي )٣(وسبقه الباقالين حىت قال اجلويين

 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تعاىل قوله  والدليل على ما قلنا
 ومعنامها واحد ال ناسخ وال )٥( فاتقوا اهللا ما استطعتم )٤( تقاته 

ال يكلف اهللا نفسا منسوخ كما توهم، إمنا األخرى نفت غري الوسع  ١٠ 
إذا يتكم عن شيء فدعوه وإذا أمرتكم بأمر  ((  وقوله )٦(إال وسعها

ما دخل حتت القدرة  )٨(]كل [  واالستطاعة تشمل )٧())فأتوا منه ما استطعتم
ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها  وال خيرج إال ما خصصه 

وحنوها  )٩(
 )١٠(فطلب األقوى متعني، وظن اإلنسان من قبل نفسه أقوى من ظنه بواسطة

ظن غريه، ليس اخلرب كالعيان، فبالضرورة أنَّ خمترب الدليل أقوى من املخرب  ١٥ 
دلول وكأن املخالف يف الصحايب واألعلم قابل خصوصيتهما بقوة ظن عن امل

                                           
 . التعليل : يف ع  )١(

  ٤/٢٧٣       ،      حتفــه ٤/٥٦٣      ،     رفع ٣/٣٢٨ يـــــان ب *
 . زيادة من ص  )٢(

   ٨٦٤ ف ٢/٨٩٠ الربهان (3)
  . ١٠٢: سورة آل عمران آية  (4)
   ١٦: سورة التغابن آية  (5)
  ٢٨٦: سورة البقرة آية  (6)
  ) . ٧٢٨٨( صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري يف االعتصام بالكتاب والسنة ، باب اإلقتداء بسنن رسول اهللا  (7)

 ) . ١٣٣٧(ومسلم يف احلج ، باب فرض احلج مرة يف العمر 
  .  ٢٨٦سورة البقرة آية  (8)
  . زيادة من ص و ع  (9)

 . ساقطة من ص . أقوى من ظنه بواسطة : مجله  (10)



 ٦٠٨   "االجتهاد والتقليد          "                             جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

، فاملفرق  )١١(الناظر وهو بعيد وال فرق قبل النظر وبعده بالنظر إىل احلاصل
  . قد أبعد

                                           
 ساقطة من ص . بالنظر إىل احلاصل : يف ص  (11)
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٣٣٥- لهوأيضاً متمكن من األصل فال جيوز البـدل كغـريه:  قَو.*  
                    ]   ٢/٣٠٠[  

ه، فإنه ال معىن لكونه أصال إال أنه أقوى، هذا هو احلق الواضح كما بينا
ومن هذا يتبني لك سقوط ما اختذه املتأخرون دينا وقد ذكر املصنف بال دليل 

 ٥ )٢( فلو كان االلتزام الزماً لزم أنَّ)١(ثالثها كاألول وهو امللتزم: يف قوله فيما يأيت
مل جيز له بعد أن  )٣(]بيض األ[ من أبيح له التيمم مرة فالتزم أنْ يتيمم بالتراب 

يتيمم باألسود، ومن أبيحت له امليتة فالتزم أن يقتصر على البقر أن حترم عليه 
الغنم وحنو ذلك، على أنه كالم صادر عن غري دليل وإنْ شاع إنما هو من 
املصاحل املرسلة املصادمة لألدلة، املهجورة باالتفاق، ولكن تطبيق اجلزئيات على 

 ١٠ النظر، وأما هذه اخلرافة فأكثر من صدرت عنه ليس الكليات ال يراعيه أهل
 ملنعهم معرفة الكتاب والسنة وأكثرهم مقبول إقراره على )٤(من أهله باعترافهم

  . نفسه

                                           
  ٤/٢٧٣       ،      حتفــه ٤/٥٦٤       ،     رفع٣/٣٢٨يـــــان  ب *

 . املنـزم : يف ع  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(
 . البيض : يف مجيع النسخ  )٣(
 . العترافهم : يف ص  )٤(
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 ؟ يجوز أن يقال للمجتهد احكم بما شئتهل : مسألة[
[  

٣٣٦- لهجيوز أنْ يقال للمجتهد احكم مبا شئت فهـو صـواب: قَو .*

                       ]  ٥  ]٢/٣٠١ 
 الشناعة غري أا )١(وهذه ظاهرها، املسألة مفتقرة إىل أدىن نظر وحترير 

سائغة عند النافني للحكمة وال وجه ملنعها اللهم إال على ما التزموه من 
  .املناقضة كما قدمنا تقريره

 إما أنْ يراد احكم مبا شئت بعد أنْ تويف االجتهاد حقه وال :فيقال
 ١٠  .يناسبه لفظ مبا شئت

وإما أنْ يراد أعم من ذلك حبيث أنه يصح أنْ حيكم بغري ما أدى إليه اجتهاده 
  .فهذا أمر له مبا هو باطل باإلمجاع

اعمل مبا أدى إليه : وإما أنْ يراد حسبما أدى إليه النظر كان يف قوة قولنا
  .نظرك واجتهادك وال حاصل لذلك حىت جتعل مسألة برأسها

اد وهو ظاهر مرادهم، فإما ألنَّ اهللا علم أنه وإما أنَّ املراد بغري اجته ١٥ 

 أنْ خيتلف يف جوازه وحترير ابن )٣( ال ينبغي: األول. أو مطلقا)٢(سيصيب

 فإنْ مل يقل فهو فهو صواب: لقولهاحلاجب ظاهر يف هذه الصورة فقط 
 حيكم باحلق )٥( الذي)٤(صواب احتمل منع هذه الصورة أيضا ألنه كالقاضي

  . حسن عذابه، ففعله قبيح، فأمره بالقبيح قبيحوهو ال يعلم، وقد

                                           
  ٤/٢٧٦       ،      حتفــه ٤/٥٦٧      ،     رفع ٣/٣٣٣يـــــان  ب *

 ظاهرة : يف ع  )١(
 .مطلقاً : يف ص  )٢(
 . ة من ص ساقط. ال ينبغي : قوله  )٣(
 .كان القاضي : يف ص  )٤(
 . ساقطة من ص  )٥(
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 خيتلف يف منع هذه )١(       وإما أنْ يعلم اهللا سبحانه أنه خيطئ فينبغي أنْ ال
 فهو صواب أو مل يقل واألول أشد فساداً ألجل كذب :الصورة سواء قال

  .اخلرب مث على ما ذكر وصف االجتهاد ملغى فما وجه ختصيصه
 وقوعه يف حقه بأنَّ يكون اهللا سبحانه جعل له قوة مدركة وأما النيب فالظاهر

 ٥ وقوع مواضع يف الشريعة، وال ملجئ إىل )٢(لبعض األحكام وهو ظاهر يف
التمحل يف رد ذلك ألنه ليس املدعي القطع بالوقوع بل الظهور ولو ادعى 
املستقرئ العلم مل مينع بل قد زعم الغزايل يف كتابه املنقذ من الضالل أن 

نبوة إمنا هي ذلك ال كالم امللك وحنوه يعين على حنو ما يقولون يف الكشف ال
  )٣ (.والفيض

بعض األمور ال مانع منه إمنا الشأن يف ب أنَّ خلق علم :وحاصله ١٠ 

وقوعه، والظاهر وقوعه لألنبياء يف األحكام وغريها بال عموم إذ خيتص ربك 
حكام ال فيها إذ قد وجيوز على سائر الناس يف غري األ. إنه عالم الغيوب

إنه جيوز أخذ احلكم من غري النيب فقد نازع يف ختم : ختمت النبوة ومن قال
  .النبوة وادعاها ويلزمه الكفر ألن ختمها معلوم من الدين

 ١٥  . )٤(وهذا زبدة هذا البحث إن شاء اهللا تعاىل واحلمد هللا

                                           
 . ساقطة من ع  )١(
 . ساقطة من ع  )٢(
اإلطالع على ما وراء احلجاب من      : رفع احلجاب ، ويف االصطالح هو       : والكشف يف اللغة هو     . هذه من اصطالحات الصوفية      )٣(

  . املعاين الغيبية واألمور احلقيقية وجوداً أو شهوداً 
  .  أحد املصادر عند الصوفية وهو

   . ٤/١٩ ، كشاف اصطالحات الفنون ١٨٤التعريفات  ص 
  . كثرة املاء حبيث يسيل عن جوانب حمله : والفيض يف اللغة 

  . ما يفيده التجلي اإلهلي : والفيض عند الصوفية هو 
  . ٣/٤٣٩ ، كشاف اصطالحات الفنون ١٦٩التعريفات ص 

 . ع ساقطة من . واحلمد هللا  )٤(
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٣٣٧ - له٢/٣٠١  [                     *. الكالم يف اجلواز: قَو[  
 وقد صرح به الشارح، ومن اعتربها )١(من مل يعترب احلكمة فلتجز عنده

  .  واحلكمة)٢(فقد امتنع للجهل بالصواب

٣٣٨ - له٢/٣٠١  [                *. لزمت املصاحل: قَو[  
 ٥ يف ما علم الشارع )٣(إنْ محل على وجه الصحة لزم أنَّ فرض املصلحة

  .كالم فيه قليل التحصيلإصابة العبد الصواب، وقد عرفت أنَّ ال
 )٤(وإنْ كان بدون ذلك كان لزوم املصاحل يف حيز املنع ألنه ال يلزم من

التبحيث اإلصابة للغرض، وقد صرح الشارح بأنه على فرض اإلصابة وحينئذ ال 
وإال فال  : )٥(مث قال ، حاصل للبحث، والسعد قيد البحث بكونه بغري اجتهاد 

وإال فال : مث قالف االجتهاد فخرجنا عن البحث  وصىلغأ ف)٦(نزاع يف اجلواز ١٠ 

 وقد عرفت من التفصيل الذي قدمناه بطالن هذا اإلطالق نزاع يف اجلواز
  . )٧(فعاوده 

                                           
  ٤/٢٧٧       ،      حتفــه ٤/٥٦٧      ،     رفع ٣/٣٣٤يـــــان  ب *

 . عنه : يف ع  )١(
 .باجلواز : يف ص  )٢(

  ٤/٢٧٧       ،      حتفــه ٤/٥٦٧      ،     رفع ٣/٣٣٤يـــــان  ب *
 . املسألة : يف ص  )٣(
 . ساقطة من ص  )٤(
 . ساقطة من ص و ع : مث قال  )٥(
 . واملثبت من ع . بغري اجتهاد : بعد قوله . وإال فال نزاع يف اجلواز : مث قال : تكرار ال معىن له وهو يف ك يوجد  )٦(
 . ساقطة من ع  )٧(
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  ] التقليد والمفتي والمستفتـــــي : بحث[ 
  

٣٣٩ - له٢/٣٠٥  [           *.)١( والعامي إىل املفيت: قَو[  
،  تسم تقليدا فقد انتفى التقليد )٢(أما هذه فهي صورة التقليد فإذا مل

فهو إمجاع ، مجع على رجوع العامي إليه أواملفيت ال يطالب بفتياه اخلاصة وإمنا  ٥ 
  . )٣( على مسمى التقليد، فكيف ننفيه؟ فليتأمل

                                           
 . هذه املسألة غري موجودة يف ك  )١(

  ٤/٢٨٨       ،      حتفــه ٤/٥٨١      ،     رفع ٣/٣٥٠يـــــان  ب *
 . ساقطة من ع  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
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  ]خلو الزمان عن مجتهـــــــد: مسألة[
  

٣٤٠- له٢/٣٠٧  [   *.  مل ميكن)١( قلنا إذا فرضنا موت العلماء: قَو[  
قرره الشارح بأن االجتهاد فرض كفاية ال دائما بل إذا كان ممكنا مقدوراً، 

 ٥  .]٢/٣٠٨[وإذا فرض اخللو مبوت العلماء مل يكن ممكنا مقدورا 

 فرض االجتهاد معناه أنه جيب فرض كفاية حتصيل القدرة على :أقول
 معرفة الكتاب والسنة وذلك إمنا يكون بتحصيل معرفة العربية وقوانينها
وحفظ منت القرآن واملعمول به من السنة وقوانني االستدالل فمن حصل 

 فقد حصل فرض الكفاية، وأما نظره بعد يف األدلة لتحصيل حكم )٢(ذلك
فليس مما حنن فيه، وكالم املصنف والشارح دائر على ذلك وهو وهم غريب  ١٠ 

املذهب  ولكنه عاد إىل خدمة )٤( السعد)٣(قد اغتر  به من اغتر، وقد تنبه له
  .ليموت على ملة األشياخ كما ذلك دأبه ودأب غريه

  
  
  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 

                                           
 . ساقطة من ع  )١(

  ٤/٢٩٧       ،      حتفــه ٤/٥٩٩      ،     رفع ٣/٣٦٣يـــــان  ب *
 . فمن حصل له ذلك : يف ص  )٢(
 . ساقطة من ص  )٣(
وأنت خبري بأن خلو الزمان مبوت العلماء إمنا ينايف حصول االجتهاد بالفعل ال اإلمكان والقدرة فاألوىل االقتـصار                  : قال السعد    )٤(

  . على املنع وهو أنا ال نسلم أنه فرض كفاية على اإلطالق 
وقد يستند بإمكان : وكالم السعد هذا هو الذي أعجب املؤلف أما الذي أغضبه وجعله من خدمة املذهب هو قول السعد بعد ذلك 

 . بين على جواز تقليد امليت معرفة العوام أحكام الشرع بالفعل املغلب على ظنهم عن اجملتهدين يف العصر السابق عليهم وهذا م
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 فهم     )١(]ا من[         والدليل على لزوم استمرار االجتهاد أنا نعلم أنَّ اهللا أراد 

 أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا الكتاب والسنة 
)٢(  

 وإمنا يفهمان )٣())ه منه ليبلغ الشاهد الغائب فرب حامل فقه إىل من هو أفق( (
 الكتاب والسنة وتركت )٥( األمة بفهم)٤(بواسطة حتصيل آلة االجتهاد فلو أخلت

 ٥ ومركبه ضالله، هحتصيل آلة ذلك كانت جممعة على الضاللة ألن اجلهل بسيط
ونظريه لو حضرت جنازة واعتذروا عن الصالة عليها بعدم الطهارة فإن ذلك ال 

   .)٦(شرط مث حتصيل املشروطيعذرهم بل جيب حتصيل ال
  . واهللا املـوفق له احلمد والثناء

                                           
 منه : يف ك وص  )١(
   .٢٤: سورة حممد آية  )٢(
  . هذا احلديث تركب على املؤلف من حديثني  )٣(

  " . ليبلغ الشاهد الغائب : " األول 
بلـغ  لي" وهو جزء من حديث طويل وفيه       " رب مبلغ أوعى من سامع       " -  -أخرجه البخاري يف كتاب العلم ، باب قول النيب          

  ) . ١٦٧٩(ومسلم يف القسامة ، باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال " الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع 
نضر اهللا امرءاً مسع منا حديثاً فحفظه حىت يبلغه غـريه           " وهو جزء من حديث لفظه      " فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه         : " والثاين  

أخرجه الترمذي يف العلم ، باب ما جاء يف احلـث علـى تبليـغ               " أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه        فرب حامل فقه إىل من هو       
 ، وابـن    ٥/١٨٣وأمحد يف املسند    ) ٢٣٠(وابن ماجة     ) ٣٦٦٠(، وأبو داود يف العلم ، باب فضل نشر العلم           ) ٢٦٥٦(السماع  

قال احلافظ ابن حجر رمحه  ) ٤٨٩١، ٤٨٩٠(لطرباين  وا١/٨٦٠ واحلاكم ١/١٧٥والدارمي ) ٦٧(اإلحسان  . حبان يف صحيحه    
وهو حديث مشهور خرج يف السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبري بن مطعم وصححه ابـن حبـان   : [ اهللا  

   ) .٤٠٤(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  . ١/٣٦٣موافقة اخلرب اخلرب . مث سرد طرق احلديث وصححه ] واحلاكم 
  والزبيدي يف لقط الآليل املتناثرة       ٥: وهذا احلديث قد عده بعض احلفاظ من األحاديث املتواترة كالسيوطي يف األزهار املتناثرة  ص              

 ، وللشيخ عبد احملسن بن محد العباد دراسـة  ٢٤ ، والكتاين يف نظم املتناثر من احلديث املتواتر  ص   ١٦١يف األحاديث املتواتره ص     
رواه عنه أربعة وعـشرون صـحابياً ،         : -  -أن هذا احلديث متواتر عن رسول اهللا        : رواية ودراية قال يف خامتته      هلذا احلديث   

 .  طريقاً ١٥٧خرجه سبعة وثالثون إماماً ، خرج يف أكثر من مخسة وأربعني كتاباً ، بلغت طرقه 
 . يف ص خلت  )٤(
 . على تفهم : يف ص  )٥(
 . ط ساقط من ع مث حتصيل املشرو: قوله  )٦(
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  ]تقليد المفضـــــــــــول: مسألة[
  

٣٤١ - لهم كانوا يفتون مع االشتهار والتكرر ومل     : قَولنا القطع بأ   
  ]٢/٣٠٩   [               *.  ينكر

 ٥ على حادثة )٢( فالواجب أن يقتصر)١(التقليد إمنا هو أمر ضروري
 )٤( حققناه يف األرواح)٣(دثة حسبما يعرض وال يصح التقليد الكلي كماحا

فعلى هذا حني استفىت أبا هريرة وترك معاذاً أو ابن عمر وترك ابن عباس ال 
يلزم أنه قد عدل عن األرجح األفضل يف تلك اجلزئية ألن التفضيل إمنا هو يف 

  . اجلملة ال يف كل فرد فرد

زم إيثار معاذ وابن عباس، وأما مع عدم  لو تعارضا وختالفا ل:نعم ١٠ 

 املوافقة أو الذهول عن اخلالف والوفاق فال ألنه ال هالعلم باملخالفة وجتويز
يقدح يف ظن املستفيت إصابة أيب هريرة وابن عمر وال نسلم أنه قرر العدول 

ال تسألوين وهذا احلرب (( عن األفضل مع وجود اخلالف كما قال أبو موسى 
  .يعين ابن مسعود، وقضايا كثرية يعرفها املضطلع من اآلثار )٥())فيكم 

  ١٥ 
  
  
  
  
  ٢٠ 
  

                                           
  ٤/٣٠٠       ،      حتفــه ٤/٦٠٤      ،     رفع ٣/٣٦٧يـــــان  ب *

 . إمنا هو ضروره : أي  )١(
 .ضروري فليقتصر : يف ص  )٢(
 . حسبما : يف ص  )٣(
  ٤٩٣: ص ) ذيل العلم الشامخ (  األرواح النوافح )٤(
 )  . ٦٧٣٦(  ابنه أخرجه البخاري يف الفرائض ، باب مرياث ابنة ابن مع )٥(
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      فاحلق تعني األرجح كما يف اجملتهد ألن األئمة بالنظر إىل املقلد كاألدلة 
بالنظر إىل اجملتهد لكن ال يتعني الترجيح إال بالنظر إىل كل جزئي جزئي، وأما 

  .يالترجيح يف اجلملة فإمنا هو تقرييب ال حتقيق
 ٥  .فإنْ أراد املصنف املفاضلة يف اجلزئي فغري مسلم  

  . وإنْ أراد يف اجلملة فمسلم يف اجلملة فليتأمل

 مراد املصنف هذا الواقع بني الناس أعين )١ ( ]أنَّ[  حيتمل :فإنْ قيل
  . التزام مذهب معني

 فإنْ عزم ال يصح ذلك، أي ال يلزم التقليد الكلي،  قد بينا أنه:قلنا
 ١٠ األرجح وال يشمله دليل املصنف ألن )٢(أحد على ذلك وإنْ مل يلزم لزمه

  . االلتزام املذكور مل يقع يف السلف األول إمنا هو حادث قطعا
 

                                           
 . زيادة يستقيم ا املعىن  )١(
 . وإن مل يلزم مل يلزمه : يف ص  )٢(
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  بحـــــــــث 
  

  

  الترجيح
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  ]بحث الترجيـــــــــــــح [ 
٣٤٢ - لهاقتران اإلماره مبا تقوى به على معارضها الترجيح:  قَو 

  ]٢/٣٠٩  [        *.فيجب تقدميها للقطع عنهم بذلك 
 هذه الكليات تقريبا وإال فال يعرف إال باملباشرة يف األغلب )١(إمنا وضعوا فيه

مضطرب حمل خطر إذ يعقبه احلكم لكثرة اخلصوصيات العارضة ومع هذا فهو حبر 
ـْـج إليه فإنه )٢(فتورع أشد التورع  واالحتياط أنْ تدع كل شيء على حاله ما مل تل

إذا دمهك علم أو ظن معمول به ال يبق لكل اختيار فما عليك إال أنْ تباشر أسباب 
الظن الترجيح فتكون خمتاراً يف مباشرة األسباب مضطرا مسلما ملا قهرك من العلم أو 

  . وهذا شأن سائر األدلة قطعيها وظنيها
والترجيح إمنا هو خامتة النظر فأحسن نظرك يف اخلامتة وعض األنامل يف 
االجتهاد هلا وأفرد نفسك هللا سبحانه يف طلبها فاخلري كله بيديه والشر ليس إليه 
زة سبحانه ال آله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب الع

   )٣(. عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني

                                           
  ٤/٣٠٤       ،      حتفــه ٤/٦٠٨      ،     رفع ٣/٣٧١يـــــان  ب *

 . ساقطة من ص  (1)
 .الورع : يف ص  (2)

ى نسخة املؤلف اليت خبط يده الكرميه وتصحيحها باملقابلة أعين األصـل            قال يف املنقولة من يده منه يف نسخة منقوله عل         :  يف ك    (3)
  . وصحح  بني أمحد بن عبد اهلادي املسوري : وكذلك الفرع صحح باملقابلة على األصل قال فيه 

 الصاحلات يف سلخ رجب من سـنة إحـدى      ) تتم  ( وقال بلغ مقابلة وتصحيحاً على األم املوصوفه واحلمد هللا الذي بنعمته            
  اهلدوي عند أذان ظهر يوم الثالثاء .. وفرغ من نقله الفقري إىل ربه الغين على بن إمساعيل . ومائه وألف سنه 

وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت املرسلني وعلى آله الطاهرين فرغ من رقمه ضحى يوم السبت لعله سلخ شهر رمـضان                     : ويف ص   
.  الغين أمحد بن امساعيل بن شرف الدين القرشي وفقه اهللا تعاىل لصاحل األعمال                بقلم الفقري إىل اهللا تعاىل     ١١٤٣الكرمي سنة   

  .آمني
  .  وحسبنا اهللا ونعم النصري ١١٨٩فرغ من زبره آخر ار اخلميس شهر رجب األصم سنه : ويف ع 
  هـ١٤٢١وىل سنة وفرغت من مقابلة النسخ الثالث يف طيبة الطيبة ليلة اجلمعة اخلامس والعشرين من مجادي األ: قلت 

   وكتبـه                 
  أمحد بن محيد بن حممد اجلهين 



 ٦١٩   الرتجيـــــــــــــــــــح                                                                       جناح الطالب ملختصر املنتهى البن احلاجب 

 

א
א 



  
  الفهارس

  

  . فهرس اآليات القرآنية  -١
 . فهرس األحاديث واآلثار  -٢
 . فهرس األعالم  -٣
 . بيات الشعرية فهرس األ -٤
 .فهرس الفرق والطوائف املعرف ا  -٥
 فهرس الكلمات الغريبة واملصطلحات املعرف ا -٦
 . فهرس الكتب املعرف ا  -٧
 . فهرس املوضوعات  -٨



  ٦٤٦   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

 فهرس اآليات القرآنية 
  الصفحةرقمها  اآليـــــــــــــــــــــة

  سورة البقرة 
  .. " ختم اهللا على قلوم  "  -١
 .. " فما رحبت جتارم  "  -٢
 .. " لنصارى على شيء وقالت اليهود ليست ا "  -٣
 .. " قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب  "  -٤
 ...  " . واملطلقات يتربصن بأنفسهن ثالثة قروء  "  -٥
 " . ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به  "  -٦
 " إمنا البيع مثل الربا  " -٧
 " ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها "  -٨
 " قل هاتوا برهانكم إن كنت صادقني "  -٩
 ... " إن الذين يكتمون "  -١٠
 .. " وأقيموا الصالة "  -١١
  " ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة "  -١٢

  
٧  
١٦  
١١٣  
٢٦٠  
٢٢٨  
٢٨٦  
٢٧٥  
٢٨٦  
١١١  
١٧٤  
٤٣  
٢٠١  

  
١٤٦ ، ١٣٤ 

٤١٦  
٥٣٨  
١٠٣  

٢٢٧،٤٣٩  
٣٠٩  
٣٦٢  
٦٠٧  
٥٦٩  
٢٩٢  
٤٩٠  
٤٤  

  سورة آل عمران
  " وما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به "  -١
 " .وغرهم يف دينهم ما كانوا يفترون "  -٢
 " . ربنا ما خلقت هذا باطالً "  -٣
 " إن الدين عند اهللا اإلسالم "  -٤
 " ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه "  -٥
  " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته "  -٦

  
٧  
٢٤  
١٩١  
١٩  
٨٥  
١٠٢  

  
٢٢٦  
٥٥٣  
٥٦٥  
٥٨٧  
٥٨٧  
٦٠٧  

  سورة النســــاء 
 " ذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول يا أيها ال"  -١
 " يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة "  -٢
  " حرمت عليكم أمهاتكم "  -٣
 فإذا أحصن  -٤
 " ومن يقتل مؤمناً متعمداً  -٥
 " يوصيكم اهللا يف أوالدكم " -٦
 "يدخله جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها "  -٧

  
٥٩  
١  
٢٣  
٢٥  
٩٣  
١١  
١٣  

  
٦٠٤  
١  
٤٥٩ ، ٣٧٦ 

٤٤٦  
٤٢٦  
٤٦٩  
٤٣٨  



  ٦٤٧   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحةرقمها  اآليـــــــــــــــــــــة
 م وأخواتكم من الرضاعة  وأمهاتكم الاليت أرضعنك"  -٨
 "وخلق اإلنسان ضعيفاً "  -٩
ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر منـهم لعلمـه الـذين             "  -١٠

  " يستنبطونه منهم 

٢٣  
٢٨  
٨٣  

  
٤٨٦  
٤٤٣  
٢  

  سورة املائــــدة 
  " أحلت لكم يمة األنعام إال ما يتلى عليكم "  -١
 ن تعذم فإم عبادك إ"  -٢
 حرمت عليكم ا مليتة "  -٣
 ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون "  -٤
 اعدلوا هو أقرب للتقوى "  -٥
 وإذا ناديتم للصالة اختذوها هزوا"  -٦
 "وامسحوا برؤوسكم "  -٧
 .."اليوم أكملت لكم دينكم  -٨
 "وكتبنا عليهم فيها "  -٩
  .. "  أن يقتلوا أو يصلبوا  -١٠

  
١  
١١٨  
٣  
٤٤  
٨  
٥٨  
٦  
٣  
٤٥  
٣٣  

  
٤٢٤  
١٥٣  
٣٧٦  
٤١٦  
٤٣٧  
٤٤٠  
٤٥٤  
٤٣  
٥٨٧  
٥٩٧  

  سورة األنعـــــام 
  ونقلب أفئدم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مره  -١
 أو يلبسكم شيعاً  -٢
 قل ال أجد فيما أوحي إيل حمرماً  -٣
  يا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم  -٤
  أمل يروا كم أهلكنا  -٥

  
١١٠  
٦٥  
١٤٥  
١٣٠  
٦  

  
٥٥٢  
٥٨٩  
١٦٩  
٣٩٦  
٤٣٧  

  سورة ألعــــراف 
  قل من حرم زينة اهللا  -١
 فدالمها بغرور  -٢
 إن رمحة اهللا قريب من احملسنني  -٣
  ليسكن إليها  -٤

  
٣٢  
٢٢  
٥٦  
١٨٩  

  
١٦٩  
٢٣٠  
٤٣٩  
٥٥٥  

  سورة التوبــــــة
 .. " وما كان استغفار إبراهيم ألبيه  -١

  
١١٤  

  
١٥٣  



  ٦٤٨   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحةرقمها  اآليـــــــــــــــــــــة
 " وال أوضعوا خاللكم "  -٢
 " من أنفسكم "  -٣
 " ابقون األولون والس"  -٤
 " خذ من أمواهلم صدقة "  -٥
 " فاقتلوا املشركني "  -٦
 " إمنا الصدقات للفقراء "  -٧
 " عفى اهللا عنك ملا أذنت هلم "  -٨
 " .لعلهم حيذرون ... فلو ال نفر  -٩
  ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني   "  -١٠

٤٧  
١٢٨  
١٠٠  
١٠٣  
٥  
٦٠  
٤٣  
١٢٢  
١١٣  

٢٢٢  
٢٢٤  
٣١٩  
٣٩٥  
٤٦٩  
٤٧٧  
٥٩٣  
٢٩٢  
٥٠٧  

 سورة يونــــس  
 "  اهللا لكم من رزق قل أرأيتم ما أنزل"  -١
  " فال يؤمنوا حىت يروا العذاب األليم "  -٢

  
٥٩  
٨٨  

  
١٦٩  
٢٤٠  

  سورة هـــود
 .. "أصالتك تأمرك  "  -١
 " ليبلوكم أيكم أحسن عمالً "  -٢
  " .ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم "  -٣

  
٨٧  
٧  
٤٢  

  
١٢٦  
٤٠٨  
٤٠٩  

  سورة يوســــف 
  " وأسأل القرية "  -١

  
٨٢  

  
١١٩  

  اهـــيم سورة إبر
 وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه  -١
  .. " أيف اهللا شك "  -٢

  
٤  
١٠  

  
  هـ١٤١
٤٠٠  

  سورة احلجـــر 
  " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين " -١

  
٤٢  

  
٤٠٨  

  سورة النحـــل 
  .. " وهللا املثل األعلى وهو العزيز احلكيم "  -١
 " ين اختلفوا فيه إمنا جعل السبت على الذ"  -٢
  وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس ما نزل إليهم "  -٣

  
٦٠  
١٢٤  
٤٤  

  
١٦٢  
٥٨٨  
٥٠٣  

  



  ٦٤٩   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  فهرس اآليات القرآنية 
  الصفحة  رقمها  اآليـــــــــــــــــــــة

  سورة اإلســـراء 
 وما كنا معذبني حىت نبعث رسوالً  -١
 " ت واألرض بصائر لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموا"  -٢
 " وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه "  -٣
 .. " وال تقف "  -٤
  "  وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه "  -٥

  
١٥  
١٠٢  
٢٣  
٣٦  
٦٧  

  
١٥٣  
١٠٣  
٢٢٦  
٢٨٣  
٥١٢  

  سورة الكهـــف 
قل لو كان البحر مداداً لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد " -١

  .. " كلمات ريب ولو جئنا مبثله مدداً 

  
١٠٩  

  
٤٨٢  

  ة مريـــم سور
  .. " وما كان ربك نسياً  " -١

  
٦٤  

  
٤٢٠  

  سورة طــــه 
  ومل جند له عزمــاً  " -١

  
١١٥  

  
٢٣٠  

  سورة األنبيـــاء 
  " وما أرسلناك إال رمحة للعاملني "  -١
 " فظن أن لن نقدر عليه "  -٢
 " اهللا لفسدتا لو كان فيهماً آهلة إال "  -٣
 " خلق اإلنسان من عجل "  -٤
 .. " فظن أن لن نقدر عليه "  -٥
  " إن الذين سبقت هلم منا احلسىن  "  -٦

  
١٠٧  
٨٧  
٢٢  
٣٧  
٨٧  
١٠١  

  
٥٤٤، ١٣١ 

٢٣٠  
٤٢٢ ، ٤٢٠ 

٤٤٣  
٥٩٧ ، ٢٣٠ 

٤٦٧  
  سورة النـــور 

   الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده -١
  "  تلقونه بألسنتكم " -٢

  
٢  
١٥  

  
٤٤٧  
٢٢٤  

  سورة النمـــل 
  " .ا ا واستيقنتها أنفسهم وجحدو"  -١
 " ال أذحبنه "  -٢
  " قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني  -٣

  
١٤  
٢١  
٦٤  

  
١٠٣  
٢٢٢  
٥٦٩  



  ٦٥٠   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  رقمها  اآليـــــــــــــــــــــة
  سورة القصص 

   وربك خيلق ما يشاء وخيتار -١
  
٦٨  

  
٤٣  

  سورة الـــروم
   لتسكنوا إليها -١

  
٢١  

  
٥٥٥  

  سورة لقمــــان 
  " إن اهللا عزيز حكم .. ولو أمنا يف األرض من شجرة " -١

  
٢٧  

  
٤٨٢  

  سورة األحــــزاب 
 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوالً سديداً  -١
 " يا أيها النيب قل ألزواجك  "  -٢
 شاهداً ومبشراً ونذيراً  -٣
 " للمحسنات منكن أجراً عظيماً  -٤
 " ذلكم قولكم بأفواهكم واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل "  -٥
  لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنه  -٦

  
٧١ ،٧٠ 
٢٩ ، ٢٨ 
٤٦ ، ٤٥ 

٢٩  
٤  
٢١  

  
١  
٣٣٠  
١  

  
٥٠٧  
٢٣٨  

  سورة فاطــــر 
  " ما ترك على ظهرها من دابــة " -١

  
٤٥  

  
٤٣٨  

  سورة يــس
  .. " أمل يروا كم أهلكنا "  -١
  " إن كانت إال صيحة واحدة "  -٢

  
٣١  
٢٩  

  
٤٣٧  
٤٤٠  

  ســــورة ص 
   كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته -١

  
٢٩  

  
٢  

  ة الزمـــر سور
   قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون -١
  " قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم   " -٢

  
٩  
٥٣  

  
٢  
٥٦٥  

  سورة الشــــورى 
  " . أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه "  -١
 " والذين إذا أصام البغي هم ينتصرون "  -٢
  "  نوحاً شرع لكم من الدين ما وصى به"  -٣

  
١٣  
٣٩  
١٣  

  
٥٨٨ ، ٨٤  

٢٧٢  
٥٨٧  

  سورة الزخــــرف 
  " ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهللا  " -١

  
٨٧  

  
٤١٨  



  ٦٥١   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  رقمها  اآليـــــــــــــــــــــة
  سورة اجلاثيــــة 

  " وما يهلكنا إال الدهــر  " -١
  
٢٤  

  
٤١٨  

  سورة حممـــــد
  .. " أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا  " -١

  
٢٤  

  
٦١٤ ، ٢  

  سورة الفتــــح 
  " ل اهللا حممد رسو " -١

  
٢٩  

  
٣١٩  

  سورة احلجرات 
  .. " إن جاءكم فاسق  " -١

  
٦  

  
٢٩٢  

  سورة الذاريــــات 
  " .  وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون -١

  
٥٦  

  
٥٥٢  

  سورة النجـــــم 
"ليجزي الذين أسـاءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن"  -١
  "  يوحى وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي"  -٢

  
٣١  
٤-٣  

  
٥٦٥  
٥٩٤  

  سورة الواقعــــة 
  " فلوال  إذا بلغت احللقـــوم  " -١

  
٨٣  

  
٤٣٨  

  سورة احلديـــد 
  " واهللا ذو الفضل العظيم  " -١

  
٢٩-٢١ 

  
١٦٢  

  سورة اــــادلــه
   يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات-١

  
١١  

  
٢  

  سورة اجلمعــــة 
  "  الفضل العظيم واهللا ذو"  -١
  .. " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة "  -٢

  
٤  
٩  

  
١٦٢  
٣٩٣  

  سورة التغابـــن 
  " فاتقوا اهللا ما استطعتم "  -١

  
١٦  

  
٦٠٧ ، ٤٧٥ 

  سورة الطـــــالق 
  " وأوالت األمحال أجلهن أن يضعن محلهن  " -١

  
٤  

  
٤٢٦  

  سورة التحريــــم 
  " لنيب والذين آمنوا معه يوم ال خيزي اهللا ا " -١

  
٨  

  
٣١٩  

      سورة امللـــك 



  ٦٥٢   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  رقمها  اآليـــــــــــــــــــــة
  ٤٠٨  ٢  " ليبلوكم أيكم أحسن عمالً  " -١

  سورة القيــــامه 
  " إذا بلغت التراقي  " -١

  
٢٦  

  
٤٣٨  

  سورة القـــدر 
  " إنا أنزلناه يف ليلة القدر  " -١

  
١  

  
٤٣٨  

  سورة البيـنـة 
  " وما أمروا إال ليعبدوا اهللا  " -١

  
٥  

  
٥٥٢  

  سورة العصـــر 
  " والعصر إن اإلنسان لفي خسـر  " -١

  
٢ ، ١  

  
٤٠٩  



  ٦٥٣   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  فهرس األحـــــــــــاديث واآلثـــــــــار 
  الصفحة  الحـــــــــــــــــديــث 

  ٣٢٥  أتاين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب  -١
  ٣٠٥  أترمجونه وال توجبون عليه صاعاً من ماء  -٢
  ٣٨٥  أدخلتهما ومها طاهرتان  -٣
  ٤٧٥   أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم إذا -٤
  ٤٤٦  إذا زنت األمة فاجلدوها  -٥
  ٦٠٧  إذا يتكم عن شيء فدعوه  -٦
  ٣٢٠  أصحايب كالنجوم  -٧
  ٢٩١  أعطى اجلدة السدس  -٨
  ٥٩٤  أكتب فما خيرج منه إال احلق  -٩
  ٤٨٠  أليس إذا حاضت مل تصل  -١٠
  ٤١٦  إن من العلم جهالً  -١١
  ٥٩٥  إمنا أقطع له قطعة من نار  -١٢
  ٤٣٣  إمنا قويل ال مرأة كقويل ملائة امرأة  -١٣
  ١٣٧  أى عن كل مسكر  -١٤
  ٢٦١  أهل بييت والكتاب ال يفترقان  -١٥
  ١٣٠  إياك والتلون يف دين اهللا  -١٦
  ٤٨٠  إحداهن تقعد ما شاء اهللا من يوم وليله فال تسجد هللا سجدة  -١٧
  ٥٨٨  اختالف أميت رمحه  -١٨
  ٢٣٩  استبشاره بقتل كسرى  -١٩
  ٣٠٦  استفت قلبك  -٢٠
  ٤٢  تعرض الفنت على القلوب كاحلصري عوداً عوداً  -٢١
  ٤٧٨  متكث أحداهن شطر دهرها ال تصلي  -٢٢
  ٤٨٠  متكث الليايل ما تصلي وتفطر شهر رمضان  -٢٣
  ٥٨٩  اجلماعة رمحة والفرقة عذاب  -٢٤
  ٤٣٣  حكمي على الواحد حكمي على اجلماعة  -٢٥
  ٥٠٤  خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيالً  -٢٦
  ٣١٩  خري القرون قرين  -٢٧
  ٩٥  اخلري كله بيديه  -٢٨



  ٦٥٤   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  الحـــــــــــــــــديــث 
  ٣٢٦  دعوا أصحايب فلو أنفق أحدكم  -٢٩
  ٣٦٢  دعي الصالة أيام أقرائك  -٣٠
  ٣٠١  الراضي بالشيء كفاعله  -٣١
  ٦١٤  رب حامل فقه إىل من هو أفقه منه  -٣٢
  ٤٥٩  رفع عن أميت اخلطأ والنسيان  -٣٣
  ٦٠٠  مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته  -٣٤
  ٤٦٩  سنوا م سنة أهل الكتاب  -٣٥
  ١٠٢  أنينه الصدق طم -٣٦
  ٤٦٣  الصدقة تطفئ غضب الرب  -٣٧
  ٣٨٥  صلى بعد الشفق  -٣٨
  ٤٨٦  طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه  -٣٩
  ٤٦٢  الطواف بالبيت صاله  -٤٠
  ٢٥٣  عليكم بالسواد األعظم  -٤١
 ٤٤٦ ، ٤٢٨  يف الرقة ربع العشر  -٤٢
  ٤٤٦  فيما أنبتت األرض العشر  -٤٣
  ٤٢٨  فيما سقت السماء العشر  -٤٤
  ٣٨٩  ر قضى بالشفعه  للجا -٤٥
  ٣٨٧  كان جيمع بني الصالتني  -٤٦
  ٥٢٣  كل مسكر حرام  -٤٧
  ٤٠٩  كلكم جائع إال من أطعمته  -٤٨
  ٢٣٦  كيف وقد قيل  -٤٩
  ١٥٣  ألستغفرن لك ما مل أنه  -٥٠
  ٢٨٣  ال جتتمع أميت على ضاللة  -٥١
  ٢٧٠  ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق  -٥٢
  ٦١٥  ال تسألوين وهذا احلرب فيكم  -٥٣
  ٤٣٢   ببول وال غائط ال تستقبلوا القبله -٥٤
  ٣١٩  ال متس النار من رآين  -٥٥
  ٤٦٠  ال صالة إال بطهور  -٥٦
 ٤٦٣-٤٦٠  ال صيام ملن مل يبيت الصيام  -٥٧



  ٦٥٥   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  الحـــــــــــــــــديــث 
  ٦٠٤  ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  -٥٨
  ٤٦٠  ال عمل إال بنية  -٥٩
  ٦٠٠  ال يسمع يب يهودي وال نصراين  -٦٠
  ٣٩٢  ال يقتل مسلم بكافر  -٦١
  ٥٩٦  ال يقول خدعت حممداً مرتني  -٦٢
  ٣٨٥  ال ميس املصحف إال طاهر  -٦٣
 ٥٩٣، ٢٣٥  لو استقبلت من أمري ما استدبرت  -٦٤
  ٥٩٦  لو مسعت هذا من قبل ما قتلته  -٦٥
  ٦١٤  ليبلغ الشاهد الغائب  -٦٦
  ٤٢٨  ليس فيما دون مخسة أوسق صدقه  -٦٧
  ٢٦٢  مثل أهل بييت مثل سفينه نوح  -٦٨
  ٤٢٦  من شاء العنته أن اآلية اليت يف سورة النساء القصرى  -٦٩
  ٢٦٨  من كان مقتدياً فليقتد مبن قد مات  -٧٠
  ٢  من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين  -٧١
  ٢٦٢  النجوم أمان ألهل األرض  -٧٢
  ٤٦٩  حنن معاشر األنبياء ال نورث  -٧٣
  ٣٣٠  ) . يا أيها النيب قل ألزواجك ( نزلت هذه اآلية  -٧٤
  ٤٧٨  النساء ناقصات عقل ودين  -٧٥
  ٣٨٧  ى عن الصالة بعد العصر  -٧٦
  ٣٨٩  عن بيع الغرر ي  -٧٧
  ٣٧٤  هذان حرام على ذكور أميت  -٧٨
  ٣٠٠  واهللا إا لزوجة نبيكم  -٧٩
  ٤٨٦  حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب  -٨٠
  ٣٠٠  خيرج قوم هلكى  -٨١



  ٦٥٦   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  ] األسمـــاء [ فهرس األعــــــــالم 
 الصفحة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم 

    يبعلي بن أيب علي بن حممد التغل= اآلمدي  -١
  ٢٤٦  إبراهيم بن سيار بن هاينء أبو اسحاق النظام  -٢
  ٤٧٩  إبراهيم بن علي بن يوسف أبو اسحاق الشريازي  -٣
  ١٥٣  أبو طالب بن عبد املطلب اهلامشي  -٤
  ٢٢٢  أيب بن كعب األنصاري  -٥
  ٤٧٩  أمحد بن احلسن بن علي البيهقي  -٦
  ٢٥  أمحد بن حسن بن سنان  -٧
  ١١٤  احلراينأمحد بن عبد احلليم ابن تيمية  -٨
  ٣٢٢  أمحد بن علي بن حممد ابن حجر العسقالين  -٩
  ٢٨٩  أمحد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي  -١٠
  ٢٠  أمحد بن حممد الزمنة اآلنسي  -١١
  ١٠٥  أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي  -١٢
  ٢٠  أمحد بن ناصر بن حممد املخاليف  -١٣
  ٢٧٧  أمحد بن حيىي بن اسحاق ابن الراوندي  -١٤
  ٢٩٠   بن املرتضى اإلمام املهدي أمحد بن حيىي -١٥
  ٤٩٦  إمساعيل بن أيب بكر الشرجي املقريء  -١٦
  ٢٤  اسحاق بن حممد العبدي  -١٧

    حممود بن عبد الرمحن بن أمحد = األصفهاين 
    عبد الرحيم بن احلسن بن علي = االسنوي 

    عبد امللك بن يوسف اجلويين= إمام احلرمني 
  ٢٢٣  امرؤ القيس  -١٨

    علي بن احلسني حممد بن = الباقر 
    حممد بن الطيب بن حممد = الباقالين 
    حممد بن عبد الرسول = الربزجني 

  ٣٢١  بسر بن أرطأة  -١٩
    عبد اهللا بن عمر بن حممد البيهقي = البيضاوي 

    أمحد بن احلسني بن علي = البيهقي 



  ٦٥٧   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

 الصفحة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
    عمرو بن حبر البصري = اجلاحظ 

  ١٤٧  اجلهم بن صفوان  -٢٠
    لك بن يوسف إمام احلرمني عبد امل= اجلويين 

  ٣٢٣  احلجاج بن يوسف الثقفي  -٢١
  ٣٨٣  احلسن بن أمحد أبو علي الفارسي  -٢٢
  ١٦٥  احلسن بن احلسني بن أيب هريره  -٢٣
  ٢٠  احلسن بن علي بن جابر اهلبل  -٢٤
  ٣٢٣  احلسن بن يسار البصري  -٢٥
  ٢٨٩  احلسني بن علي اجلعل أبو عبد اهللا البصري  -٢٦
  ٣٠٠  الب احلسني بن علي بن أيب ط -٢٧
  ٥٠٠  حسني بن القاسم  -٢٨
  ٣١٦  حفص بن بغيل  -٢٩
  ٢٢٧  حيي بن أخطب  -٣٠
  ٣٢٦  خالد بن الوليد  -٣١
  ٣٢٥  خالد بن السائب  -٣٢
  ١١٥  اخلليل بن أمحد الفراهيدي  -٣٣

    حممود بن املالمحي =  اخلوارزمي   
  ٢٦٩  داود بن علي الظاهري  -٣٤

    حممد بن أمحد بن قامياز = الذهيب 
    ن احلسني حممد بن عمر ب= الرازي 

  ٥٦٤  الربيع بن يونس  -٣٥
    هارون بن املهدي اخلليفة العباسي = الرشيد 
    حممد بن احلسن االستراباذي = الرضي 

  ٢٩٩  الزبري بن العوام  -٣٦
    حممد بن عبد اهللا بن ادر = الزركشي 

  ٤٨٧  زكريا بن حممد األنصاري  -٣٧
    حممود بن عمر اخلوارزمي = الزخمشري 

     بن اخلري مالك= الزيادي 
  ٥٠٧  زيد بن حارثة الكليب  -٣٨



  ٦٥٨   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

 الصفحة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  ٣٠٢  زيد بن علي بن احلسني  -٣٩
  ٤٢٦  سعيد بن جبري  -٤٠
  ٣١٧  سفيان بن سعيد الثوري  -٤١
  ٣١٧  سفيان بن عيينه اهلاليل  -٤٢
  ٣١٧  شعبه بن احلجاج  -٤٣
  ٢٧٨  ضرار بن عمرو الغطفاين  -٤٤
  ٢٩٩  طلحة بن عبيد اهللا القرشي  -٤٥
  ٢٩٩  "ؤمنني أم امل" عائشة بنت أيب بكر الصديق  -٤٦
  ١٤٨  عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين القاضي  -٤٧
  ١١٥  عبد الرمحن بن الكمال السيوطي  -٤٨
  ٣٢٦  عبد الرمحن بن عوف  -٤٩
  ٤٧٩  عبد الرمحن بن حممد بن علي بن اجلوزي  -٥٠
  ١٨٨  عبد الرحيم بن احلسن بن علي مجال الدين األسنوي  -٥١
  ١٧٨  ي عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب أبو هاشم اجلبائ -٥٢
  ٤٨٠  عبد العظيم بن عبد القوي زكي الدين املنذري  -٥٣
  ١٨١  عبد اهللا بن أمحد الكعيب  -٥٤
  ٢٢٦  عبد اهللا بن أمحد حافظ الدين أبو الربكات النسفي  -٥٥
  ٣٠٢  عبد اهللا بن الزبري القرشي  -٥٦
  ٣١٢  عبد اهللا بن محزه املنصور باهللا  -٥٧
  ٣٠٢  عبد اهللا بن حنظله بن أيب عامر األنصاري  -٥٨
  ٣١٨   اهللا بن صاحل اجلهين عبد -٥٩
  ١٢٨  عبد اهللا بن عمر بن حممد البيضاوي  -٦٠
  ٥٩٤  عبد اهللا بن عمرو بن العاص -٦١
  ٢٢٢  عبد اهللا بن مسعود اهلذيل  -٦٢
  ٩٩  عبد امللك بن يوسف اجلويين إمام احلرمني  -٦٣
  ٢٢١  عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف تاج الدين السبكي  -٦٤
  ٦٠٠  عبيد اهللا بن احلسني العنربي  -٦٥
  ٥٥١  عبيد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي  -٦٦
  ١٩١  عبيد اهللا بن مسعود بن تاج الشريعة احملبويب  -٦٧



  ٦٥٩   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

 الصفحة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  ٣٨٣  عثمان بن جين املوصلي  -٦٨
  ٣٣٤  عثمان بن عبد الرمحن بن الصالح الشهرزوري  -٦٩

    حممد بن اهلذيل = العالف 
  ١٢٩  علي بن أيب علي بن حممد سيف الدين ا آلمدي  -٧٠
  ١٦٦  بو ا حلسن األشعري علي بن إمساعيل أ -٧١
  ٤١١  علي بن احلسني الشريف املوسوي  -٧٢
  ٢٨٦  علي بن حسني بن موسى املرتضى  -٧٣
  ٣٢١  علي بن حممد بن حممد بن األثري اجلزري  -٧٤
  ٣٠٠  عمار بن ياسر بن عامر العنسي  -٧٥
  ١٦٠  عمر بن حسني ضياء الدين الرازي  -٧٦
  ٥٩٩  عمرو بن حبر اجلاحظ  -٧٧
  ٣٠٣  عمرو بن عبيد  -٧٨
  ٩٠   عثمان بن قنرب سيبويةعمرو بن -٧٩
  ٥٤٣  عيسى بن حممد الصفوي -٨٠

    حممد بن حممد الطوسي = الغزايل 
    حيىي بن زياد األسدي = الفراء 

  ٤٩٨  الفضل بن دكني أبو نعيم  -٨١
    حممد بن اسحاق = القاشاين 
    حممد بن علي بن إمساعيل الشاشي = القفال 

    عبد اهللا بن صاحل اجلهين = كاتب الليث 
    عبد اهللا بن أمحد البلخي = عيب الك

  ٢٦٩  الليث بن سعد الفهمي  -٨٢
  ٣١٦  مالك بن اخلري الزيادي  -٨٣
  ٣٢٠  مالك بن حبيب أبو حمجن الثقفي  -٨٤
  ٥٦٠  مالك بن نويره -٨٥

    حممد بن أمحد بن حممد = احمللي 
  ٣٠٣  حممد بن أيب بكر الصديق  -٨٦
  ١١٤  حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم اجلوزية  -٨٧
  ٣٠١  حممد بن أمحد بن قامياز الذهيب -٨٨



  ٦٦٠   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

 الصفحة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  ١٦٥  حممد بن أمحد بن حممد جالل الدين احمللي  -٨٩
  ٤٧٨  حممد بن إسحاق بن منده العبدي  -٩٠
  ٢٨٩  حممد بن اسحاق القاشاين  -٩١
  ٩٦  حممد بن احلسن رضي الدين االستراباذي  -٩٢
  ١١٤  حممد بن الطيب بن حممد أبو بكر الباقالين  -٩٣
  ٣٠٣  حممد بن اهلذيل العالف  -٩٤
  ٣٩٣  حممد بن حبر أبو مسلم األصفهاين  -٩٥
  ٤٥٦  حممد بن حسني اء الدين العاملي  -٩٦
  ٢٨٨  حممد بن داود بن علي أبو بكر األصبهاين  -٩٧
  ٣٢٤  حممد بن سريين ا ألنصاري  -٩٨
  ٣٣١  حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي  -٩٩
  ١٢٨  حممد بن عبد الرمحن مشس الدين األصفهاين  -١٠٠
  ٢٦١  سول الربز جني حممد بن عبد الر -١٠١
  ١٦٦  حممد بن عبد اهللا الصرييف  -١٠٢
  ٣٦٨  حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي  -١٠٣
  ٣٠١  حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري القاضي أبو بكر بن ا لعريب  -١٠٤
  ١٨١  حممد بن عبد الوهاب بن سالم أبو علي اجلبائي  -١٠٥
  ٢٣٩  حممد بن علي بن أيب طالب  -١٠٦
  ٢٨٩  يل القفال الشاشي الكبري حممد بن علي بن إمساع -١٠٧
  ٤٥٦  حممد بن علي بن احلسني الباقر  -١٠٨
  ٩٤  حممد بن علي بن الطيب أبو احلسني البصري  -١٠٩
  ٩٧  حممد بن علي بن حممد حمي الدين ابن عريب -١١٠
  ٣٨٠  حممد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد القشريي  -١١١
  ٨٦  حممد بن عمر بن احلسني الرازي  -١١٢
  ٣١  ا لروداين حممد بن حممد بن سليمان  -١١٣
  ١٤١  حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل  -١١٤
  ٢١٩  حممد بن حممد بن حممد مشس الدين ابن اجلزري  -١١٥
  ٢٩١  حممد بن مسلمة األنصاري  -١١٦
  ١٦١  حممود بن املالمحي  -١١٧
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 الصفحة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  ١٤٨  حممود بن عمر جار اهللا الزخمشري  -١١٨
  ٢٣٩  املختار بن أيب عبيد الثقفي  -١١٩
    العلويعلي بن حسني بن موسى = املرتضى  -١٢٠
  ٣٢٢  مروان بن احلكم األموي  -١٢١
  ٥٦٠  مسيلمة الكذاب  -١٢٢
  ٣٠٠  معاوية بن أيب سفيان  -١٢٣
  ٢٩١  املغرية بن شعبه الثقفي  -١٢٤

    إمساعيل بن أيب بكر الشرجي = املقرئ 
    عبد العظيم بن عبد القوي = املنذري 

  ١٩٨  املنصور بن عبد اهللا بن محزة  -١٢٥
    أمحد بن حيىي املرتضى = املهدي 

    علي بن حسني بن موسى العلوي = وسوي امل
    عبد اهللا بن أمحد حافظ الدين أبو الربكات = النسفي 

  ٥٩٦  النضر بن احلارث بن علقمه القرشي  -١٢٦
    إبراهيم بن سيار بن هاينء = النظام 

    حيىي بن شرف بن مري = النووي 
  ٣٢١  الوليد بن عقبة بن أيب معيط األموي القرشي  -١٢٧
  ٥٦٤  يد بن حممد املهدي اخلليفة العباسي هارون الرش -١٢٨
  ١٥٣  حيىي بن احلسني بن املؤيد  -١٢٩
  ٢٥٥  حيىي بن محزة بن علي اإلمام املؤيد  -١٣٠
  ٣٩٩  حيىي بن زياد بن األسدي أبو زكريا الفراء  -١٣١
  ٣٣١  حيىي بن شرف بن مري النووي  -١٣٢
  ٣٠١  يزيد بن معاوية بن أيب سفيان  -١٣٣
  ٣٢١  ابن عبد الرب القرطيب يوسف بن عبد اهللا بن حممد أبو عمر  -١٣٤
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  )الكنى ( فهرس األعـــالم 
  

    احلسن بن احلسني البغدادي = ابن أيب هريره  -١
    علي بن حممد بن حممد اجلزري = ابن األثري  -٢
    حممد بن حممد بن حممد مشس الدين = ابن اجلزري  -٣
    حممد بن علي ابن أيب طالب = ابن احلنفية  -٤
    بن اسحاق أمحد بن حيىي = ابن الراوندي  -٥
    عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف = ابن السبكي  -٦
    أمحد بن عمر بن سريج أبو العباس البغدادي= ابن سريج  -٧
    عثمان بن عبد الرمحن بن عثمان الشهرزوري = ابن الصالح  -٨
    حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري = ابن العريب املالكي  -٩
     األنصاري عبد اهللا بن حنظلة= ابن الغسيل  -١٠
    حممد بن أيب بكر بن أيوب الزرعي = ابن القيم  -١١
    حممود بن املالمحي = ابن املالمحي  -١٢
    عبيد اهللا بن مسعود احملبويب = ابن تاج الشريعه  -١٣
    أمحد بن عبد احلليم احلراين = ابن تيميه  -١٤
    أمحد بن علي بن حممد بن حممد الكناين = ابن حجر العسقالين  -١٥
    أمحد بن حممد املكي = يثمي ابن حجر اهل -١٦
    حممد بن داود بن علي األصبهاين = ابن داود  -١٧
    حممد بن سريين األنصاري = ابن سريين  -١٨
    يوسف بن عبد اهللا بن حممد القرطيب = ابن عبد الرب  -١٩
    حممد بن علي بن حممد الطائي = ابن عريب الصويف  -٢٠
    عبد اهللا بن مسعود اهلذيل = ابن مسعود  -٢١

    إبراهيم بن علي بن يوسف = حاق الشريازي أبو اس -١
    حممد بن علي بن الطيب = أبو احلسني البصري  -٢
    حممد بن الطيب بن حممد = أبو بكر الباقالين  -٣
    عبيد اهللا بن عمر بن عيسى = أبو زيد الدبوسي  -٤
    احلسني بن علي اجلعل = أبو عبد اهللا البصري  -٥
    ب بن سالم حممد بن عبد الوها= أبو علي اجلبائي  -٦
    احلسن بن أمحد النحوي = أبو علي الفارسي  -٧
    مالك بن حبيب = أبو حمجن الثقفي  -٨
    حممد بن حبر = أبو مسلم األصفهاين  -٩
    الفضل بن دكني = أبو نعيم  -١٠
    عبد السالم بن حممد بن عبد الوهاب = أبو هاشم اجلبائي  -١١
    علي بن إمساعيل = أبواحلسن األشعري  -١٢
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  ت الشعرية فهرس األبيا
الصفح  القائل  البيــــــــــــــت 

  ة
  ٤٠  امساعيل املقرئ  برغم سنـة خري العجم والعرب       أضحت مساجدنا للهو واللعب

  ١٥٨ زهري بن أيب سلمى  ومهما تكن عند امرئ من خليقة       وإن خاهلا ختفى على الناس تعلم 
  ١٥٨  عمر بن أيب ربيعة            وأكرب مهي واألحاديث زينب أحدث نفسي واألحاديث مجة 

  وإذا سألته عن علمــــه            قال علمي يا خليلي يف السـفط 
  يف كراريس جياد كلهـــا           وخبط أي خـط أي خـــط

  ٢٠٥  

  ٢١٦  البوصريي  الدعاوى إن مل تقيموا عليهـا            بينات أبناؤها أدعيــــاء 
  عادات تبكي فقلت ما         دهاكن قالت للدعاوى الكواذبمررت علي ال

تواصوا عليه باحلواالت كلمــا         رأوا غلباً من مضمـرات املطالب 
 فقلت اقلبوا الدعوى عليهم وعارضوا      بعادام واحلق ليس بعـــازب 

  
 

٢١٨ 

 ٢٤٥ البن حيوس  تبيـد مرام شط مرمى الوصف فيــه            فدون مداه بيـد ال
  ٢٥٨  البن مياده  مىن إن تكن حقاً تكن أحسن املىن          وإال فقد عشنا ا زمن رغدا
  يا رب قد حلف األعداء واجتهدوا          أميام أنين من ساكين النار 
  أحيلفون على العمياء وحيهـــم           ما ظنهم بعظيم العفو غفار 

  ٣٢٤ عبيد بن سفيان العكلي

  ٣٣٩  عبد اهللا بن معاوية  وعني الرضا عن كل عيب كليله      ولكن عني السخط تبدي املساويـا
  ٤٣٨  حامت الطائي أماوي ما يغين الثراء عـن الفىت        إذا حشرجت يوماً وضاق هلا الصدر

  وقالوا أتبكي كل قبـر رأيتــه       لقرب ثوى بني اللوى والدكادك 
  م إن الشجى يبعث الشجى     دعوين فهـذا كله قرب مالـك فقلت هل

  ٤٥٨  متمم بن نويره

  ٤٩٧  امساعيل املقرئ  وقال خليل اهللا يف الذبح واهم           ورؤيا ابنه حتتاج تعبري عابر 
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  فهرس الفرق والطوائف  المعرف بها 
  الصفحة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم 

  ٣٥٤  أهل وحدة الوجود  -١
  ٣٧١  ماميه اإل -٢
  ١٤١  البهامشة  -٣
  ٥٨٥  الثنويه  -٤
  ١٥٣  اجلبائية  -٥
  ٣٠٠  احلروريه  -٦
  ٢٣٠  احلشويه -٧
  ٢٩٩  اخلوارج  -٨
  ٩٧  الدهريه  -٩
  ٢٧٧  السمنيه  -١٠
  ٥٥١  السوفسطائيه  -١١
  ١٤٩  الصابئه  -١٢
  ١٤٩  الكراميه  -١٣
  ١٤٩  املاتريديه  -١٤
  ٦٠١  املصوبه  -١٥
  ٥٠٦  بنــو حنيفه  -١٦
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  ف بهافهرس الكلمات الغريبه والمصطلحات المعر
  الصفحة  االســـــــــــــــــــــــــــــــــم 

  ٢٥٤  أمهات األوالد  -١
  ١٣٠  االستكمال  -٢
  ٣٠٥  االكسال  -٣
  ٤٠٠  البداء  -٤
  ٤٢٠  التمانع  -٥
  ١٢٠  اجلرشى  -٦
  ١٠٠  الدرياق  -٧
  ٨٢  السرائر  -٨
  ٢٠٥  السفط  -٩
  ٢٣  السكيت  -١٠
  ٨٢  الشراشر  -١١
  ٢٣٦  الشفعه  -١٢
  ٥٢١  العلة الشرعية  -١٣
  ٥٢١  ية العلة العقل -١٤
  ٢٥٩  العول  -١٥
  ٦١٠  الفيض  -١٦
  ٢٣٩  القائف  -١٧
  ٢٩٤  قياس الشاهد على الغائب  -١٨
  ٦١٠  الكشف  -١٩
  ٢١٤  الكالم النفسي  -٢٠
  ٤٣٤  اللد  -٢١
  ٣٠٢  معركة احلره  -٢٢
  ٨٢  املقانب  -٢٣
  ٣٣٠  املناوله  -٢٤
  ٣٢٩  الوجاده  -٢٥
  ١٧٣  الوهل  -٢٦
  ٤٨٣  مسألة العقرب والزنبور  -٢٧
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  فهرس الكتب المعرف بها 

  
  الصفحة  ـــــــــــــــــــــــــــــم االســــ

  ٤٧٨  اإلمام  -١
  ٩٠  التسهيل  -٢
  ٣٠٨  التلويح  -٣
  ٣٠٨  التنقيح  -٤
  ٣٠٨  التوضيح  -٥
  ٢٢١  التيسري  -٦
  ٢٢١  الشاطبية  -٧
  ٢١٩  النشر  -٨
  ٥٠٠  غاية السول  -٩
  ٥٠٠  هداية العقول -١٠
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  فهرس الموضوعات 
  

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
     الــــدراسيالقســــم

  ١  املقدمة 
  ٤  أسباب اختيار املوضوع 

  ٦  خطة البحث 
  ٨  منهج التحقيق 
  ١١  التعريف باملؤلفني : الفصل األول 

  ١٢  التعريف بابن احلاجب : املبحث األول 
  ١٣  امسه ونسبه ونشأته : املطلب األول 
  ١٥  شيوخه وتالميذه : املطلب الثاين 

  ١٧  ته العلمية ومؤلفاته مكان: املطلب الثالث 
  ١٨  التعريف باملقبلي : املبحث الثاين 

  ١٩  امسه ونسبه : املطلب األول 
  ٢٧  مولده ونشأته: املطلب الثاين 

  ٣٦  احلالة السياسية يف عصره وأثرها على املؤلف : املطلب الثالث 
  ٣٩  احلالة االجتماعية  يف عصره وأثرها على املؤلف: املطلب الرابع 

  ٤٦  احلالة العلمية يف عصره وأثرها على املؤلف: ملطلب اخلامس ا
  ٤٨  عقيدته ومذهبه الفقهي : املطلب السابع 
  ٥٣  مكانته العلمية ومؤلفاته : املطلب الثامن 

  ٥٤  التعريف بالكتابني : الفصل الثاين 
  ٥٤  التعريف باملختصر : املبحث األول 

  ٥٤  عنوانه وسبب تأليفه : املطلب األول 
  ٥٥  املطلب الثاين منـزلته بني كتب أصول الفقه 

  ٥٦  األعمال العلمية اليت تتابعت على املختصر : املطلب الثالث 
  ٥٩  التعريف بالكتاب الشرح: املبحث الثاين 

  ٦٠  عنوانه وسبب تأليفه : املطلب األول 
  ٦١  توثيق الكتاب ونسبته إىل املؤلف : املطلب الثاين 
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  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٦٢  مصادر املؤلف يف الشرح : لث املطلب الثا

  ٦٤  منهج املؤلف يف الشرح : املطلب الرابع 
  ٦٥  مقارنته بالشروح املطبوعة : املطلب اخلامس 
  ٦٦  نقد الكتاب : املطلب السادس 
  ٦٨  وصف النسخ املخطوطة مع مناذج منها : املطلب السابع 

  ٧٩  املصطلحات اليت سار عليها الباحث 

    ــــققســــم التحقيـ

  ٨٢  مقدمة املؤلف 
  ٨٥  حد أصول الفقه 

  ٨٦  استمداد أصول الفقه 
  ٩٠  املبادئ الكالمية 

  ٩٦  حد العلم 
  ١٠٢  أقسام العلم 

  ١٠٦  حبث مبادئ اللغة 
  ١٠٩  أقسام اللغة 

  ١١٣  حبــث املشتــرك 
  ١١٦  احلقيقة وااز 

  ١١٩  كيفية معرفة ااز 
  ١٢٣   ااز واالشتراك مسألة دوران اللفظ بني

  ١٢٥  احلقيقة الشرعية : مسألة 
  ١٣٢  مسألة املشتق 

  ١٣٤  اشتقاق اسم الفاعل والفعل قائم بغريه: مسألة 
  ١٣٧  ثبوت اللغة بالقياس : مسألة 

  ١٣٩  احلــــــروف 
  ١٣٩  الواو للجمع املطلق : مسألة 

  ١٤٠  مسألة  االختالف يف ابتداء الوضع 

  ١٤٢  كـــــام حبـــث األح
  ١٤٣  احلاكـــم : أوالً 



  ٦٦٩   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ١٤٣  التحسني والتقبيح العقليان: مسألة 
  ١٥٨  وجوب شكر املنعم :مسألة 
  ١٦٥  حكم األشياء قبل ورود الشرع : مسألة 

  ١٧١  احلكـــــم : ثانياً 
  ١٧١  الواجب على الكفاية : مسألة 
  ١٧٣  الواجب املوسع : مسألة 
  ١٧٤  اجب إال به ما ال يتم الو: مسألة 
  ١٧٦  كون الشيء واجباً حراماً : مسألة 
  ١٨١  املباح غري مأمور به : مسألة 

  ١٨٣  ) أفعال املكلفني ( احملكوم فيه : ثالثاً 
  ١٨٣  شرط املطلوب اإلمكان : مسألة 
  ١٩١  الشرط الشرعي : مسألة 
  ١٩٢  ال تكليف إال بفعل : مسألة 
  ١٩٨  ل حال حدوثه ال ينقطع التكليف بفع: مسألة 
  ٢٠٢  ) املكلف ( احملكوم عليه : رابعاً 

  ٢٠٢  مسألة الفهم شرط التكليف 
  ٢٠٤  تعلق األمر املعدوم : مسألة 

  ٢٠٨  مسألة التكليف مبا علم اآلمر انتفاء وقوع شرطه 

  ٢١٣  حبث األدلة الشرعية 
  ٢١٧  مباحث الكتاب 

  ٢١٨  ما نقل آحادا فليس بقرآن : مسألة 
  ٢٢١  القراءات السبع متواترة : لة مسأ

  ٢٢٥  حكم العمل بالقراءة الشاذة : مسألة 
  ٢٢٦  احملكم واملتشابه : مسألة 

  ٢٢٨  مباحث السنـــة 
  ٢٢٩  عصمة األنبياء : مسألة 
  ٢٣١  فعله صلى اهللا عليه وسلم : مسألة 

  ٢٣٨  مناقشة دليل القائلني بأن فعله صلى اهللا عليه وسلم يدل على الندب 



  ٦٧٠   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٢٣٩  إذا علم بفعل ومل ينكره قادراً : مسألة 
  ٢٤١  الفعالن ال يتعارضان : مسألة 

  ٢٤٣  مبــاحث اإلمجــاع 
  ٢٤٤  اإلمجـــــاع 

  ٢٤٧  أدلة اإلمجاع 
  ٢٥٣  وفاق من سيوجد ال يعترب : مسألة 
  ٢٥٥  خالف املبتدع يف اإلمجاع : مسألة 
  ٢٥٧  ال خيتص اإلمجاع بالصحابة : مسألة 

  ٢٥٩  مسألة لو ندر املخالف مع كثرة امعني 
  ٢٦٠  إمجاع أهل املدينة : مسألة 
  ٢٦١  إمجاع أهل البيت : مسألة 
  ٢٦٤  اشتراط عدد التواتر يف اإلمجاع : مسألة 
  ٢٦٥  انقراض العصر يف اإلمجاع : اشتراط : مسألة 
  ٢٦٦  اإلمجاع ال يكون إىل عن مستند : مسألة 
  ٢٦٧   قول ثالث إحداث: مسألة 
  ٢٦٨  اتفاق العصر الثاين على أحد قويل العصر األول : مسألة 
  ٢٧٠  امتناع ارتداد كل األمة : مسألة 
  ٢٧١  إنكار حكم اإلمجاع : مسألة 
  ٢٧٢  حكم التمسك باالمجاع فيما ال تتوقف صحته عليه : مسألة 

  ٢٧٣  مباحث يشترك فيها الكتاب والسنة واإلمجاع 
  ٢٧٤  ل العلم احلاصل عن التواتر ضروري أم نظري ؟ ه: مسألة 
  ٢٧٦  شروط التواتر : مسألة 
  ٢٧٩  اخلرب املتواتر من جهة املعىن : مسألة 
  ٢٨١  خرب الواحد العدل هل يفيد العلم ؟ : مسألة 
  ٢٨٤   ومل ينكره إذا أخرب واحد حبضرته : مسألة 
  ٢٨٥  ى نقله إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي عل: مسألة 
  ٢٨٦  التعبد خبرب الواحد العدل : مسألة 
  ٢٨٨  حكم العمل خبرب الواحد : مسألة 



  ٦٧١   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٢٩٨  شروط العمل خبرب الواحد : مسألة 
  ٣٠٨  رواية جمهول احلال : مسألة 
  ٣١٣  ثبوت اجلرح والتعديل خبرب الواحد : مسألة 
  ٣١٦  رواية العدل هل هي تعديل ؟ : مسألة 
  ٣١٩   الصحابة عدالة: مسألة 
  ٣٢٧  أمرنا أو ينا هل هو حجة ؟: إذا قال : مسألة 
  ٣٢٨  كنا نفعل هل هو حجه ؟ : إذا قال : مسألة 
  ٣٢٩  مستند غري الصحايب : مسألة 
  ٣٣١  نقل احلديث باملعىن : مسألة 
  ٣٣٢  حكم تكذيب األصل الفرع : مسألة 
  ٣٣٤  حكم زيادة العدل : مسألة 
  ٣٣٥   الصحايب ما رواه على أحـد حممليه إذا محل: مسألة 
  ٣٣٦  اخلرب املخالف للقياس : مسألة 
  ٣٣٨  املرسل : مسألة 

  ٣٤١  حبث األمــــر 
  ٣٤٦  هل األمر يقتضي التكرار ؟ : مسألة 
  ٣٤٨  هل األمر يقتضي الفور ؟ : مسألة 
  ٣٥٠  هل األمر بالشيء ي عن ضده ؟ : مسألة 
  ٣٥١  ر األمر بعد احلظ: مسألة 
  ٣٥٢  القضاء بأمر جديد : مسألة 
  ٣٥٣  إذا أمر بفعل مطلق : مسألة 

  ٣٥٦  حبث النهـــي 
  ٣٥٧  داللة النهي على الفساد : مسألة 
  ٣٦٤  اقتضاء النهي الدوام : مسألة 

  ٣٦٦  حبث العمـــوم 
  ٣٦٧  اجلمع املنكر ليس بعام : مسألة 
  ٣٦٨  اقي إذا خصص العام كان جمازاً يف الب: مسألة 
  ٣٧٠  املشترك هل جيوز محله على مجيع معانيه : مسألة 



  ٦٧٢   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٣٧٢  نفي املساواة يقتضي العموم : مسألة 
  ٣٧٣  املقتضي : مسألة 
  ٣٧٨  الفعل املتعدي إذا وقع يف سياق النفي فهو عام يف مفعوالته : مسألة 
  ٣٨٥  الفعل املثبت ال يكون عاماً يف أقسامه : مسألة 
  ٣٨٩  حكى الصحايب حاالً بلفظ ظاهره العموم فإنه يعم إذا : مسألة 
  ٣٩٢  حكم عطف اخلاص على العام : مسألة 
  ٣٩٣  . ما وضع خلطاب املشافهة ليس خطاباً ملن بعدهم : مسألة 
  ٣٩٥  ال يقتضي األخذ من كل نوع ) خذ من أمواهلم صدقة ( مثل : مسألة 

  ٣٩٧  حبــث التخصيــص 
  ٤٠٢  املخصصات املتصلة 

  ٤٠٢  االستثناء املنقطع : مسألة 
  ٤٠٦  شرط االستثناء االتصال : مسألة 
  ٤٠٨  االستثناء املستغرق : مسألة 
  ٤١١  االستثناء بعد مجل : مسألة 
  ٤١٥  االستثناء من النفي إثبات : مسألة 
  ٤٢١  التخصيص بالشرط : مسألة 

  ٤٢٣  املخصصات املنفصلة 
  ٤٢٣   ختصيص الكتاب بالكتاب: مسألة 
  ٤٢٨  ختصيص السنة بالسنة : مسألة 
  ٤٢٩  ختصيص القرآن خبرب الواحد : مسألة 
  ٤٣٠  اإلمجاع خيصص القرآن والسنة : مسألة 
  ٤٣١   التخصيص بفعل النيب : مسألة 
  ٤٣٣   بفعل فلم ينكره كان ختصيصاً إذا علم النيب : مسألة 
  ٤٣٦  التخصيص بالعادة : مسألة 
  ٤٣٧  لضمري إىل البعض ليس بتخصيص رجوع ا: مسألة 
  ٤٤٢  ختصيص العموم بالقياس : مسألة 

  ٤٤٤  حبـث املطلـق واملقيـد 



  ٦٧٣   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٤٤٤  محل املطلق على املقيد 

  ٤٥٤  حبــث امـــل 
  ٤٦٢  حكم اللفظ إذا تردد بني املعىن الشرعي واملعىن اللغوي : مسألة

  ٤٦٣  حكم ماله مسمى لغوي ومسمى شرعي : مسألة 

  ٤٦٥  ـث البيــان واملبيـن حب
  ٤٦٥  املختار أن البيان أقوى : مسألة 
  ٤٦٦  حكم تأخري البيان عن وقت احلاجة : مسألة 

  ٤٦٩  مسألة تأخري إمساع املخصص املوجود 
  ٤٧١  حكم العمل بالعام قبل البحث عن املخصص : مسألة 

  ٤٧٦  حبــث الظـاهر واملـؤول 
  ٤٧٨  حبــث املنطـوق واملفهـوم 

  ٤٨٣  مفهوم الصفة 
  ٤٨٧  مفهوم احلصر 

  ٤٨٨  حبــث النســـخ 
  ٤٩٥  حكم النسخ قبل وقت الفعل : مسألة 
  ٤٩٩  حكم نسخ احلكم املقيد بالتأبيـد : مسألة 
  ٥٠٢  حكم نسخ التكليف باخلرب بنقيضه : مسألة 
  ٥٠٣  حكم نسخ السنة بالقرآن : مسألة 
  ٥٠٤  تواتر حكم نسخ القرآن باخلرب امل: مسألة 
  ٥٠٥  حكم النسخ باإلمجاع : مسألة 
  ٥٠٧  العبادات املستقلة ليست نسخاً : مسألة 

  ٥٠٨  حبــث القيــاس 
  ٥٠٩  حد القياس 

  ٥١٠  شروط حكم األصل 
  ٥١٢  شروط علة األصل 

  ٥١٨  نقض العلة املستنبطة : مسألة 
  ٥٣٠  تعليل احلكم بعلتني أو أكثر : مسألة 



  ٦٧٤   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٥٣٧  شروط الفرع 

  ٥٣٨  حبــث مسـالك العلـة 
  ٥٥٦  اخنرام املناسبه : مسألة 

  ٥٥٨  مسألة حكم التعبد بالقياس 
  ٥٥٩  وقوع القياس : مسألة 
  ٥٦١  النص على العلة هل يكفي يف التعدي ؟: مسألة 

  ٥٦٦  حبــث االعتراضــات 
  ٥٦٦  فساد االعتبار 

  ٥٦٧  فساد الوضــع 
  ٥٦٨  التقسيـــم 
  ٥٦٩  لة منع كونه ع
  ٥٧٠  عدم التأثري 

  ٥٧٢  القدح يف املناسبة 
  ٥٧٣  النقض 

  ٥٧٥  املعارضة يف األصل 
  ٥٧٩  املعارضة يف الفرع 

  ٥٨٠  حبـث األدلـة املختلـف فيهـا 
  ٥٨١   االستدالل 

  ٥٨٢   االستصحاب 
  ٥٨٧   شرع من قبلنا 

  ٥٩٠   مذهب الصحايب 

  ٥٩١  حبــث االجتهـاد والتقليـد 

  ٥٩٢  جتزؤ االجتهاد  : مسألة
  ٥٩٣   متعبداً باالجتهاد ؟ -  -هل كان : مسألة 
  ٥٩٩  اتهد إذا أخطأ هل يأمث ؟: مسألة 
  ٦٠١  هل كل جمتهد مصيب ؟ : مسألة 
  ٦٠٥  تقابل الدليلني العقليني حمال : مسألة 



  ٦٧٥   الفهارس                                                                              ختصر املنتهى البن احلاجب     جناح الطالب مل

  الصفحة  المـــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع 
  ٦٠٦  مسألة نقض احلكم باالجتهاد 

  ٦٠٧  التقليد اتهد قبل أن جيتهد ممنوع من : مسألة 
  ٦٠٩  هل جيوز أن يقال للمجتهد أحكم مبا شئت ؟: مسألة 

  ٦١٢  حبــث التقليـد واملفـيت واملستفـيت 
  ٦١٣  خلو الزمان عن جمتهد : مسألة 
  ٦١٥  تقليد املفضول : مسألة 

  ٦١٨  حبــث الترجيـح 
  ٦٢٠  مصـــادر البحــث 

  ٦٤٥  الفهـــــــارس
  ٦٤٦  فهرس اآليات القرآنية 

  ٦٥٣  فهرس األحاديث واآلثار 
  ٦٥٦  فهرس األعالم 

  ٦٦٣  فهرس األبيات الشعرية 
  ٦٦٤  فهرس الفرق والطوائف املعرف ا 

  ٦٦٥  فهرس الكلمات الغريبة واملصطلحات املعرف ا 
  ٦٦٦  فهرس الكتب املعرف ا 

  ٦٦٧  فهرس املوضوعات 

 
 




