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Bu çalışma kısaca, bir Osmanlı fakihi olan Kara Sinân Yûsuf b. Abdulmelik b. 

Bahşiş’in fıkıh usûlü alanında kaleme aldığı “Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr” 

eserinin, edisyon kritik kurallarına uygun şekilde yayımlanması ve böylece Kara Sinân’ın 

hayatı, ilmî kişiliği ve fikirlerinin tanıtılmasıdır.  

Tezimiz giriş ve üç bölümden oluşmaktadır.  

Giriş kısmında, tezin amacı ve önemi üzerinde durulmuştur.  

Birinci bölümde Kara Sinân'ın hayatı ve ilmi kişiliği ele alınmıştır. Bu bölümde 

ayrıca Kara Sinân'ın Türkiye’deki kütüphanelerde bulunan eserleri tespit edilmiştir. Eser 

üslup ve metod açısından titizlikle ele alınmış ve Sinânüddin, Şair Sinân, Sinân Paşa 

künyeli başka âlimlere ait diğer çalışmalarla karıştırılmamasına özen gösterilmiştir. 

İkinci bölümde Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr'ın tahlili yapılmıştır. Eserin 

Kara Sinân'a aidiyeti, özellikleri, eserde kullanılan terimler ve metodu ele alınmıştır. 

Ardından eserin yazma nüshaları tanıtılmıştır.  

Üçüncü bölümde üç farklı nüshası karşılaştırılarak Arapça metninin tahkiki 

yapılmıştır. Her bir nüsha farklı bir harfle sembolize edilmiş, nüshalar arası farklılıklar bu 

sembolden hemen sonra belirtilmiştir. Eserin yazma nüshaları, titiz bir okuma sürecinden 

sonra bilgisayar ortamında yazılmıştır.  
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iv 
 

ABSTRACT 

Name and Surname  : Anas ALWNDAWI 

University  : Uludağ University 

Institution : Social Science Institution 

Field : Basic Islamic Sciences 

Branch  : Islamic Law 

Degree Awarded  : Master  

Page Number : ix + 140 

Degree Date : ….  /  ….  / 2014 
 

The Critical Edition of Kara Sinan Yousif B. Abdulmalik B. Bahshish’s Book in 

Fundamentals of Fiqh (Jurisprudence) 

      This investigation contains briefly verification and analysis of Kara Sinan's book that 

named “Zayn al-Manar fi Sharh Manari'l Anwar”. 

      This studying is formed with three chapters. In the entrance chapter has given 

knowledge about books and we describe the purpose and importance the study. 

      In the first chapter we have gave a knowledge about Kara Sinan's aspect of his 

knowledge, literary, mystic and person who educated by him. Also Kara Sinan's books 

have made known an position of “Zayn al-Manar fi Sharh Manari'l Anwar” has stated the 

among his other books. 

     The second chapter has contained analysis of “Zayn al-Manar fi Sharh Manari'l 

Anwar” and also manuscripts copies of this book has compared. While “Zayn al-Manar” 

was doing compile has been used three important the manuscripts sources. 

      At the third chapter, Arabic text of “Zayn al-Manar fi Sharh Manari'l Anwar”, We 

tried to analyze the work of Kara Sinan, its belonging, and the method to address as much 

as possible. After the verification  of this treatises, we have tried to advertise it. 
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ÖNSÖZ 

 

Günümüze kadar ulaşan zengin fıkıh servetimiz, dinin anlaşılması ve uygulanması 

noktasında fukahamızın ne kadar büyük hizmetler ettiğine tanıklık etmektedir. 14 asırlık 

fıkıh geleneğimiz, fıkhın ne kadar geniş bir kapsama sahip olduğunu, birbirinden çok farklı 

toplumsal yapıların mevzuat ihtiyacını karşılayacak yapıda ve esneklikte olduğunu 

göstermektedir. İşgal ve zihni kırılmaların yaşandığı birkaç yüzyıldan sonra, yeniden 

kültürel değerlerimiz, fıkhî zenginliklerimiz, giderek hak ettiği değeri görmeye 

başlamaktadır. 

Bağdat, ilk dönemlerde İslâm medeniyetinin uzun yıllar en gözde bölgelerinden biri 

olması sebebiyle yazma eserler bakımından zengin merkezlerden biriydi. Ne yazık ki 

bugün Bağdat kütüphanelerinin başına gelenler, bu eserlerden istifade etmeyi ve bunların 

yayın hayatına kazandırılmasını imkânsız hale getirmiştir. Bu musibetten ders çıkararak, 

son dönemlerde İslâm medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olması hasebiyle 

Bağdat’ın âdeta ikizi olan İstanbul’un yazma eserlerini yayın hayatına kazandırmak, 

böylece bu eserleri hem ilgili ilim adamlarının istifadesine sunmak hem de bir şekilde bu 

eserleri yok olup gitmekten korumak hepimizin, özellikle de ilim adamlarının görevidir. 

Bu sorumluluğu bir nebze olsun yüklenmek amacıyla İstanbul Kütüphanelerinden yazma 

bir eseri tahkik etmek istedik. 

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de İslam Hukuku alanında çok sayıda 

çalışma yapılmaktadır. Türkiye’de, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde yüksek 

lisans eğitimi için burs kazandığımda fıkıh veya fıkıh usûlü alanında yapılmış çalışmaları 

incelemeye başladım ve çok sayıda konunun başarılı bir şekilde çalışıldığını gördüm. İslam 

hukuk tarihinin önemli safhalarından birini teşkil eden Osmanlı dönemi İslam hukuku 

uygulamaları da bu bağlamda dikkat çekici bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bibliyografik çalışmalar, İslam Hukuk düşüncesinin anlaşılmasında Osmanlı döneminin 

önemli bir halkayı teşkil ettiğini ve bu alanda daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini 

göstermektedir. 

Sultan II.Murat ve Fatih Sultan Mehmed devrinin önemli ilim adamlarından ve 

fakihlerinden olan Kara Sinân Yûsuf b. Abdulmelik b. Bahşiş, temel İslâmî bilimlerin 

hemen her alanında eser verdiği gibi, özellikle fıkıh ve fıkıh usûlü, onun yanında Arapça, 
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Astronomi alanlarında da birçok eser vermiş seçkin bir âlimdir. Bu özelliği bizi onun fıkıh 

usûlüne dair kaleme aldığı "Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr" adlı eserini tahkik 

yapmaya yöneltti. Bu eser, İmam en-Nesefi (ö. 710/1310) 'nin çok meşhur olan ''Menârü'l-

Envâr'' adlı eserinin şerhidir ve bu eserde Hanefî usûlünü, örnekler ve deliller ile ana 

hatlarıyla ele almış, yer yer mütekellimin usûlü ile karşılaştırmalar yapmıştır. Bu çalışmada 

karşılaştırmalı bir fıkıh usûlü niteliği taşıyan böyle bir eserin edisyon kritiğini yaparak 

kütüphane raflarında unutulmaktan kurtarıp gün yüzüne çıkarılması ve bu çalışma 

çerçevesinde Kara Sinân’nın usûlî görüşlerinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Biz 

"Zeynü'l-Menâr"ı fıkıh usûlü açısından tanıtmakla müellifi hakkında daha iyi 

değerlendirme imkanı sağlayacağımızı ümit ediyoruz. 

Çalışmamız, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Girişte araştırmanın konusu, 

önemi ve metodu ele alınmıştır. Birinci bölümde Kara Sinân’nın hayatı ve eserleri özet 

olarak yazılmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde eserin incelenmesi, eserin Kara Sinân'a 

aidiyetini, eserde kullanılan terimler ve metodu ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise eserin 

Arapça metninin tahkik ve edisyon kritiği özenle yapılmaya çalışılmıştır. 

Öncelikle tezin her aşamasında desteklerini esirgemeyen Prof. Dr. Recep CİCİ’ye, 

ayrıca Arş. Gör. Halil İbrahim Hançabay hocalarıma teşekkürü ederim. Tez danışmanlığını 

yürütmesinden ve tezimi satır satır okuyarak, akademik bir üslup ve format kazanmasına 

yardımcı olmasından dolayı Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. H. İbrahim ACAR hocama teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Yine bize 

Türkiye’de Yüksek Lisans yapma imkanı sunan Türkiye Cumhuriyeti’ne başta Yurtdışı 

Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Y.T.B.) olmak üzere aziz Türk milletine 

gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bizlere yönelik himaye ve rehberliklerinin 

sürmesini temenni ediyorum. Son olarak manevi desteklerini gördüğüm aileme de teşekkür 

ederim. 

Muvaffakiyet Allah’tandır. 

 

Anas ALWNDAWI 

                                                                                                                Bursa 2014 
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ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Fıkıh usûlü ilmi, şer’î ilimler arasında en önemli, en faydalı ve en şerefli ilimlerden 

biridir. Çünkü şer’i hükümlerin istinbâtına ancak bu ilim dalının yardımıyla ulaşılır. Bu 

yüzden fıkıh öğrenmeye çalışan kimse ve fakihler, fıkıh usûlüne ihtiyaç hissettikleri gibi, 

tefsir ve hadis ilmiyle uğraşanlar da buna ihtiyaç hissederler. Mantıklı ve tutarlı bir görüş 

ortaya koymak isteyenler ondan müstağni kalamazlar. Öte yandan bu ilim, fakihlerin bakış 

açılarını hakkıyla anlamak için güçlü bir vesiledir. Ayrıca Kur’ân, sahih sünnet, onlara 

dayanan icmâ ve diğer delillere tabi olarak ilâhî iradeyi doğru okumak için bu ilimden 

vazgeçilemez. Fıkıh usûlü ilmi, bu özelliğinden ve ehemmiyetinden dolayı İslâm 

ulemasının, diğer İslâmî ilimlerden daha fazla dikkatini çekmiş ve bu alanda binlerce eser 

vermeye onları teşvik etmiştir. 

Yüksek lisans tezi olarak bu alanda imkânlar ölçüsünde bir çalışma yapmak istedik. 

Önümüzde iki seçenek vardı; ya fıkıh usûlüne dair yazma eserlerden kaynak niteliği 

taşıyan bir kitap üzerinde tahkik çalışması yapmak ya da hem bu eserlerden hem de matbu 

eserlerden istifade ederek usûl konularından biri üzerinde çalışmak. Hiç kuşkusuz her 

ikisinin de bir takım faydaları vardır. 

İslâm mirasının ve kültürünün ihyasına bir katkıda bulunmak ve mütevâzı da olsa 

ilim tâliblerine bir hizmet sunmak düşüncesi bizi böyle bir çalışma yapmaya yöneltmiştir. 

Öte yandan böyle bir çalışma bizim matbû ve yazma birçok usûl kitabını daha fazla 

mütâlaa etmemizi gerektirecek, bu vesileyle de bilgi dağarcığımızı zenginleştirecek ve ilmî 

melekemizi geliştirecekti. 

Fıkıh usûlü ilmine karşı beslediğim sevgi bunlarla birleşince Hanefi mezhebinde 

fıkıh usûlüne dair bir eseri tahkik etme düşüncesi ağır bastı. Danışman hocamla birlikte 

Osmanlı’nın en parlak dönemlerinde yaşayıp 15. yüzyılda vefat eden Türk Hanefi bir âlim 

olan Kara Sinân Yûsuf b. Abdulmalik b. Bahşiş’in kaleme aldığı “Zeynü'l-Menâr fî Şerhi 

Menâri'l-Envâr” adlı usûl eserini tahkik etmeye karar verdik. 

Son dönem Hanefî usûl âlimlerinin önemli isimlerinden biri olan Kara Sinân, bu 

eserinde örneklere ve delillere yer vererek Hanefî usûlünü, yaşadığı dönemde yaygın olan 

mukayese metoduyla ele almış ve yer yer mütekellimîn usûlü eserleriyle karşılaştırmalar 
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yapmıştır. Bu çalışma ile karşılaştırmalı bir fıkıh usûlü niteliği taşıyan ve kütüphane 

raflarında gün ışığına çıkmaya hasret böyle bir eserin edisyon kritiğini yapıp ilim 

taliplerinin istifadesine sunmak, yüksek lisans tezi çerçevesinde bu eseri tanıtmak ve Kara 

Sinân’ın usûlî görüşlerini ortaya koymak hedeflenmiştir. 
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GİRİŞ 

KARA SİNAN'IN YAŞADIĞI DÖNEMİN SİYASÎ VE İLMÎ 

DURUMU 

Şüphesiz çağın ve olayların akışı, âlimin kişiliğini, yeteneklerini oluşturmakta ve 

onun kabiliyetlerini geliştirmekte büyük rol oynar. Bu sebeple Kara Sinân'ın yaşadığı 

dönemin siyasî ve ilmî yapısını inceleyerek bu döneme göz atmakta fayda görüyoruz. 

 

A. SİYASÎ DURUM 

Kara Sinân, Osmanlı Devleti’nin İslâm âleminde çok büyük bir güç ve nüfûz sahibi 

olduğu hicrî dokuzuncu yüzyıl da yaşamıştır. Bu gücün en önemli göstergelerinden birisi, 

Osmanlı'nın büyük çaplı savaşlara girişmesi ve bu savaşlarda ortaya koyduğu başarılarıdır. 

Bizanslılar’ı tarih sahnesinden silmesi, bu başarılar arasında özellikle zikredilmeye değer 

bir husustur. 

Hicrî dokuzuncu yüzyılın sonlarında, İslâm âleminin ve Batı'nın gündemini 

Osmanlı ile Avrupa arasında geçen mücadeleler ve Osmanlı'nın Avrupa'daki fetihleri 

oluşturuyordu.1 Zira ilk kurulduğu günlerden itibaren Osmanlı Devleti'nin hedefi 

Konstantinopolis'i (İstanbul) fethetmekti. Osmanlılar, İslam'daki cihat düşüncesini en canlı 

biçimde uygulamaya çalışmakta ve bu anlayışın doğal sonucu olarak Avrupa'ya seferler 

düzenlemekteydiler.2 

O dönemde Bizans devleti, Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir bölümünü teşkil 

etmekteydi. Ekonomisine Venediklilerin hâkim olduğu Bizans,3 hicrî dokuzuncu yüzyılda, 

giderek daha da zayıflamış, çökmeye yüz tutmuş ve dışa dönük otoritesi oldukça azalmış 

bir haldeydi. Buna karşılık Osmanlı devlet sistemi, gün geçtikçe sağlamlaşmakta ve güç 

kazanmaktaydı.  

                                                            
1 Muhammed Harb, el-Osmâniyyûn fi't-Târîhi ve'l-Hazâra, 2. bs., Dâru'l-Kalem, Dımaşk, 1419/1999, s. 67. 
2 Reşîdî, Sâlim, Muhammede'l-Fatih, Dâru'l-İlm li'l-Melâyîn, ts, s. 76.  
3 Reşîdî, a.e.g., s. 76. 
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İçinde bulunduğu olumsuz şartlar, birçok sahada Bizans'a güç kaybettirmiş, 

Ortodoks olması, onu Katolik Avrupa'ya karşı yalnızlaştırmış ve Avrupa'dan gelen 

isteklere boyun eğmek zorunda bırakmıştır. Öte yandan Almanlar, Tatarlar ve Bulgarların 

saldırılarıyla Haçlı seferleri Bizans'ı zora sokmuş ve onlarda Osmanlı'nın akınlarına karşı 

mukavemet edecek güç bırakmamıştır.4 

Osmanlıların yürüttüğü Doğu Avrupa fetihleri yoğunlaşıp Bizans Batı cephesinden 

de kuşatılınca5 bu güçsüz devlet, Osmanlı'ya savaşla karşılık veremeyeceğinin farkına 

varmış, onlara karşı hile ve entrika stratejisi izlemeye başlamıştı. Bu amaçla Bizans, 

kendisine Osmanlı'ya karşı destek verecek herkese kapılarını açmış, Osmanlı 

düşmanlarıyla işbirliği yapma yolunu tutmuştu. Osmanlı şehzadelerini esir alma da bu 

siyasetin bir ürünüydü. Bundan dolayı Bizans, Osmanlı Devleti'ni sürekli huzursuz eden 

bir problem halini almıştı.6 

Bu problemi çözmek isteyen Sultan II. Murad Konstantinopolis'i fethetmekte 

kararlıydı. Ancak yaşının ilerlemiş olması, fethe önemli bir engel teşkil ediyordu. Babası 

II. Murad'ın vefatından sonra tahta oturan Sultan II. Mehmed, çok geçmeden 

Konstantinopolis'i fethetme planları yapmaya başladı. Öncelikle Venedik ve Macarlarla 

barış anlaşmaları yaptı. Bizans'a gelen yardımları engellemek amacıyla, İstanbul 

Boğazı'nın Avrupa yakasına da bir hisar inşa ettirdi. 

Sultan II. Mehmed, surların mukavemetini ölçmek için Konstantinopolis üzerine 

bir sefer düzenleyeceğinden haberdar olan İmparator Konstantin şehrin kapılarının 

güvenliğini üst seviyede sağlamış ve karşı hamle olarak şehir içindeki müslümanların 

yakalanması emrini vermişti.7 Sultan II. Mehmed, şartlar ne olursa olsun 

                                                            
4 Ahmed eş-Şiblî, Mevsû’atü't-Târîhi'l-İslâmî, 3. bs. Mısır, Mektebetü'n-Nehzâti'l-Mısriyye, 

ts, IV/651; Nassrat, Omar, Yûsuf b. Hüseyin el-Kirmastî'nin el-Medârikü'l-Asliyye İle'l-Mekâsıdi'l-

Fer'iyye'si (Tahkik ve Tahlil), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi), İstanbul, 2013, s. 4. 
5 Zübeyde Atâ, Türkiyâ fi'l-Usûri'l-Vustâ, I–X, 2. bs. Mısır, Dâru'l-Fikri'l-Arabî, ts, s. 195. 
6 Reşîdî, a.g.e., s. 77. 
7 Reşîdî, a.g.e., s. 83–84. 
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Konstantinopolis'i fethetmekte kararlıydı. Zira bu şehir Balkanlar'ın fethi için kilit bölge 

konumundaydı.8 

Bu arada Avrupa'dan yardım istemeyi ihmal etmeyen Bizans kralı, Avrupa'ya 

mektuplar yazıp elçiler göndererek Osmanlı'nın ciddi bir tehdit unsuru teşkil ettiğini 

belirtse de iç kargaşalar ve savaşlarla meşgul olan Avrupa, yardım gönderememiş, ancak 

Papa aradan uzun bir zaman geçtikten sonra otuz gemiyle destek olabilmişti.9 

1453 yılının Nisan ayında Osmanlılar hem denizden hem de karadan 

Konstantinopolis'i kuşattılar. Dört yüz gemi ile yirmi bin denizciden oluşan deniz 

kuvvetleri, seksen bin askerden oluşan kara kuvvetleri hazırlanmış, surların yıkımında 

kullanılmak üzere de iki yüz top dökülmüş bulunmaktaydı. Sultan II. Mehmed, cihad ve 

İstanbul'un fethi içerikli bir hutbe irad eder. Molla Gürânî ve Akşemseddin gibi âlimler de 

fetihte Sultanın önemli destekçileri arasında yerlerini alırlar.10 

Miladî 1453, hicrî 857 yılının 27 Rebiülevvel'inde Konstantinopolis kuşatılır, 

toplar mevzilere yerleştirilir ve mancınıklar kurulur.11 Konstantin Avrupa'dan gelen 

yardımlarla her ne kadar direnmeye çalışsa da Konstantinopolis fethedilir. Sultan II. 

Mehmed artık çağ değiştiren bir Fatih, Konstantinopolis de bir Osmanlı şehri olur ve 

İstanbul adını alır.12 

 

B. İLMÎ DURUM 

Osmanlı yöneticileri, beyliğe bağımsız bir devlet hüviyetini kazandırmak ve 

fetihlere devam edip ülke sınırlarını genişletmek gibi temel hedeflerin yanında ilmî 

çalışmalara da önem vermişler, âlimleri himaye etmişler ve öğretim kurumlarına yenilerini 

ekleyerek ilmî gelişmelere katkıda bulunmuşlardır. Sultanların hayatlarına bakıldığında 

                                                            
8 Harb, a.g.e., s. 70. 
9  Muhammed Mustafa Safvet, Fethu'l-Kustantîniyye, Beyrut, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, ts, s. 74. 
10 Harb, a.g.e., s. 71. 
11 Atâ, a.g.e., s. 202. 
12 Sa’îd Abdülfettâh Âşûr, Avrupa fî’l-Usûri’l-Vustâ, I–III, 2. bs., el-İncilo el-Mısriyye, Mısır, 1966, II/259. 
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Osmanlı Devleti’nde ilme, âlimlere ve ilmî kurum ve kuruluşlara ne derece destek 

sağladığı daha iyi görülür.13 

Osman Bey, üç Beyliğini bir devleti haline getirmenin sancısını ulemâdan sayılan 

kayınpederi Şeyh Edebâli ile paylaşmış, onu kurulmakta olan yeni devletin şer’î 

danışmanlığına getirmiş ve hizmetlerini yürütebilmesi için ona bazı köyler vakfetmiştir.
14

 

Böylece asırlarca devam edecek olan Osmanlı Devleti’nin temeli biri siyaset biri de dini 

otoritesi sayılan bu iki kişi tarafından atılmıştır.15 

Orhan Bey de babasının yolunu izlemiştir. Yanında ulemâdan vezir olarak 

Alâeddin Paşa, kadı olarak Çandarlı Kara Halil ve müderris olarak Davûd-i Kayserî, 

Taceddin Kürdî gibi âlimleri bulundurmuştur. Onun İznik’te kurmuş olduğu medrese, 

Osmanlı’da ilk medrese olarak kabul edilmektedir. Bu medreseye Davûd-i Kayserî devrin 

şartlarına göre en yüksek maaşla tayin edilmiştir. Böylece İznik, Osmanlı Devleti’nin 

merkezi olmanın yanı sıra ilim merkezi de olmuştur.
16

 

Osmanlılar’da ilk Dâru’l-hadis ihtisas medresesi, I. Murad zamanında Çandarlı 

Kara Halil tarafından yaptırılmıştır. I. Mehmed Bursa’da Yeşil Medrese ve Dâru’l-Kurrâ’ı 

yaptırmış, II. Murad ise bu konuda daha çok çaba göstermiş ve umumi medreselerin 

dışında özel dâru’l-hadis de açmıştır. Diğer İslam ülkelerinden bilim adamlarının Osmanlı 

ülkesine gelmelerini sağlayarak İslam ülkeleri arasına ilmî ve kültürel ilişkiler 

geliştirmiştir. Bu yüzden adına birçok eser telif edilmiş, şerhedilmiş ve ona ithaf 

edilmiştir.
17

 

Fatih Sultan Mehmed'in üzerinde durduğu en önemli konulardan biri de ilmi 

hayatın canlandırılması olmuştur. Bu sebeple O fethin ardından ülkenin her tarafında 

medreseler inşa ettirdi. Osmanlı Devleti'nde yapılan ilk medrese Orhan Bey’in İznik'te 

yaptırdığı medresedir. Daha sonraki dönemlerde de Osmanlı Padişahları bu yolu takip 

                                                            
13 Cici, Recep, Osmanlı Dönemi İslam Hukuku Çalışmaları (Kurtuluştan Fatih Devrine Kadar), Arasta 

Yayınları, Bursa, 2001, s. 287. 

14 bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1972, I/114. 
15 Cici, a.g.e., s. 287. 
16 Cici, a.g.e., s. 288. 
17 bk. Uzunçarşılı, a.g.e., I/159. 
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etmiş, İstanbul, Bursa ve Edirne başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde eğitim 

faaliyetleri canlılık kazanmıştır.18 Bununla yetinilmemiş, şehirlerden başka köylerde de 

okullar inşa edilmiş ve eğitim amaçlı vakıflar kurulmuştur. Eğitim, aşamalı bir sisteme 

dayandırılmış, seviyeler arası geçiş için zorlu sınavlar konulmuştur. Hatta bu sınavlardan 

bazılarına Fatih Sultan Mehmed'in bizzat iştirak ettiği bilinmektedir.19 Medrese 

programlarında gramer, sarf, mantık, kelâm, fıkıh, hadis, tefsir, belâgat, edebiyat 

derslerinin yanında matematik, geometri gibi derslere de yer verilmiştir. Ücretsiz eğitim 

sisteminin benimsenmesi bu dönemde eğitime verilen önemin ayrı bir göstergesidir. 

Fatih Sultan Mehmed de dedelerinin yolunu takip etmiş, naklî ve aklî ilimlerin 

okunabileceği medreseler inşa ettirmiştir. Onun inşa ettirdiği en önemli eğitim kurumu, 

İstanbul’da kendi adıyla anılan caminin yanında Sahn-ı Semân20 Medreseleridir. Bizzat 

kendisi derslere girerek hocaları dinlemiştir. Buna ek olarak âlimler arasında tartışma 

zemini oluşturmuş, bazı konuları tartışmalarına öncülük etmiş ve ilmî tartışmalara bizzat 

dinleyici olarak katılmıştır. 

Bu medreselerin yanına talebelerin barınmaları için ayrı bir mekân ve kütüphane 

ilave ettirmiştir. Kütüphanenin idaresine geçecek kişilerin ilim ve takvâ sahibi olmaları, 

kitap ve müelliflerin isimlerini bilmeleri şart koşulmuştur.21 

Fatih Sultan Mehmed'in eğitim alanında gerçekleştirdiği en önemli icraatlarından 

biri de eğitime ihtisas sistemini getirmesi, aklî ve naklî ilimlerle birlikte uygulamalı ilimler 

için de ayrı bir bölüm oluşturmasıdır. Medreseye padişah tarafından gösterilen ihtimam 

âlimlerle vezirleri medrese yapma konusunda sultanlarla yarışır hale getirmiştir. Bütün bu 

çabalar sonucunda ülkenin dört bir yanında büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Öte yandan 

Fatih Sultan Mehmed, müderrislere önem vermiş, eğitimle daha sağlıklı bir şekilde 

ilgilenebilmeleri için onların hayat şartlarını kolaylaştırıcı tedbirler almıştır.22 

                                                            
18 Reşîdî, a.g.e., s. 383; Nassrat, a.g.e., s. 6. 
19 Reşîdî, a.g.e., s. 383. 
20 Sahn-ı Semân’ın bir ihtisas medresesi niteliği taşıdığı, her dersi mütehassıs olan âlimlerin verdiği ve 

ihtisaslaşmanın bu medreselerle başladığı kaydedilmektedir. Bk. Arif Bey, a.g.m., s. 144. 
21 Reşîdî, a.g.e., s. 383–385. 
22 Reşîdî, a.g.e., s. 384; Mustafa Safvet, a.g.e., s. 192. 
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Ayrıca bilinmelidir ki Sultan'ın kendisi de tam anlamıyla bir âlimdir. Bu sebeple 

ilim adamlarını kendine yakın tutmuş, ilmî eserler verme konusunda teşvik etmiş ve onlara 

karşı oldukça cömert davranmıştır. Farklı ırk, farklı din, farklı ülkelerden olsa da ilim 

adamlarına ve ilimlerine saygı duymuş, onlara karşı tavrını hiç bir zaman 

değiştirmemiştir.23 

Fatih Sultan Mehmed, ülke içinde maddi sıkıntı çeken ilim adamlarına yardım 

etmeyi ihmal etmez, gerekirse onlara aylık bağlardı. Maddi sıkıntı sebebiyle ilmî 

çalışmalarını bırakan ilim adamlarına da özel aylık verir ve bu aylığın miktarı çoğu zaman 

çalışanların aldıkları aylıktan daha az olmazdı.24 

Fatih Sultan Mehmed'in ilmi gayretleri arasında müfessirlerle yaptığı toplantıları da 

unutmamak gerekir. Ramazan aylarında öğle namazlarından sonra tefsir âlimlerini bir 

araya toplar, her müfessir bir âyeti tefsir edip diğer müfessirlerle müzâkerelerde bulunur, 

Fatih de bu müzakerelere iştirak ederdi. Öte yandan yapılan bu dersler âlimler için bir 

sınav niteliği taşırdı. Sultan, derslerde onların bilgi ve kapasitelerini ölçer, aralarında ilmi 

rekabeti teşvik eder, ders sonunda her birine ödüller takdim etmeyi ihmal etmezdi.25 

Bütün bunlar göstermektedir ki, söz konusu dönemde Osmanlı devlet adamları ve 

ileri gelenleri, ilmin ve âlimlerin yanında yer almışlar ve onları himaye etmeye 

çalışmışlardır. Böylece, siyaset ve ilim otoritelerinin birlikte hareket etmeleri konusunda 

güzel örnek olmuşlardır. Kara Sinân da bu dönemlerde yetişen âlimlerden biridir.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
23 Reşîdî, a.g.e., s. 384. 
24 Reşîdî, a.g.e., s. 385. 
25 Reşîdî, a.g.e., s. 390. 
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I- KARA SİNAN'IN HAYATI 

A. DOĞUMU VE ADI 

Kara Sinân'ın tam Adı; Yusûf b. Abdulmelik b. Abdulgafûr b. Bahşiş er-Rûmî el-

Hanefî’dir. İsmi Yusûf, Lakabı Sinânuddin, şöhreti de Kara Sinân'dır.26 

Eski adı Saruhan Sancağı olan Manisa iline bağlı  Akhisar ilçesi yakınlarında, 

Seydi köyünde doğmuştur.27 

Doğum tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamakla birlikte yazmış olduğu tüm 

eserlerini inceleyerek ve elimizdeki kaynaklardan yola çıkarak; Kara Sinân'ın yaşadığı 

dönem, Osmanlı Padişahlarından Çelebi Mehmed (Saltanatı 1413-1421), II.Murad 

(Saltanatı 1421-1444 ve 1446-1451), Fatih Sultan Mehmed (Saltanatı 1444-1446 ve 1451-

1481), dönemlerine tekabül ettiği anlaşılmaktadır. Gençliğinin ve özellikle de öğrencilik 

ve müderrislik dönemlerinin, II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed zamanlarına denk 

geldiğini söylemek mümkündür. Önceki Osmanlı âlimlerinin birçoğunun yüksek 

tahsillerini tamamlamak üzere gitmek zorunda kaldıkları başta Horasan kentleri olmak 

                                                            
26 Taşköprîzâde, Ahmed b. Mustafa b. Hâlil Ebu'l-Hayr İsamuddin (ö. H.968), eş-Şekâiku'n-Nu'mâniyye fî 

Ulemâi'd-Devleti'l-Osmâniyye, Beyrut, Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1975, I/129; Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü't-

tevârih, Yayınlaştıran: İsmet Parmaksızoğlu, Ankara, 1992, V/172; Kâtip Çelebî, Mustafa b. Abdüllah el-

Kustantini Hacı Halîfe (ö. 1067), Süllemü'l-Vûsul İla Tabakâti'l-Fuhûl, thk. Mahmud Abdulkadir Arnaût, 

İstanbul 2010, Şeriket Yıldız li’n-Neşri ve’l-İlam, III/433; İbnü'l-İmâd, Şihâbuddîn Ebü'l-Felâh Abdulhay b. 

Ahmed b. Muhammed el-Âkrî el-Hanbelî (ö. H.1089), Şezarâtü'z-Zeheb fî Ahbâri men Zeheb, thk. Mahmud 

Arnaût, Dımaşk, Dâr İbn Kesîr, 1406/1986; Leknevî, Ebû'l-Hasenât Muhammed Abdülhay (ö. 1887), es-

Si'âye fî Keşfi mafi Şerhi'l-Hidaye, Merkez el-Ulama el-Âli li-ddirasat, 1 bs., Ürdün, s. 13; Bağdâdî, İsmâil 

Paşa b. Muhammed Emin b. Mir Selim el-Babâni (ö. H. 1399), Hediyyetü'l-Ârifîn Esmâü'l-Müellifîn ve 

Âsâru’l-Musannifîn, Beyrut, Dâru İhyait’Türâsil’Arâbî, 1951, II/560; Bursalı Mehmet Tâhir Efendi 

(ö.1925), Osmanlı Müellifleri, Haz. A.Fikri YAVUZ ve İsmail ÖZEN, İstanbul, Meral yayınevi, I/368; 

Kehhâle, Ömer b. Rıza b. Muhammed Rağıp b. Abdulgani (ö. H. 1408), Mu'cemu'l-Müellifîn, Beyrut, Dâru 

İhyait’Türâsil’Arâbî, XIII/316; Ziriklî, Hayruddîn b. Mahmud b. Muhammed b. Ali b. Faris ez-Ziriklî (ö. H. 

1396), el-Âlâm Kâmusü Terâcim li Eşheri’r-Ricâli ve'n-Nisâ mine'l-Arab ve'l-Müsta'ribîn ve'l-

Müsteşrikîn, 15. bs. Beyrut, Dâru'lİlm li'l-Melâyîn, 2002, VIII/241; İhsanoğlu, Ekmeleddin v.dğr., Osmanlı 

Astronomi Litaratürü Tariihi, İstanbul, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştıma Merkezi (IRCICA), 1997, 

I/40 - 41; Cici, a.g.e., s. 134; Özcan, Tahsin, ''KARA SİNÂN'', TDV İslâm Ansiklopedisi (DİA), 2001, c. 

XXIV, s. 365 – 366. 
27 Özcan, Tahsin, ''KARA SİNÂN'', DİA, c. XXIV, s. 365–366. 
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üzere Şam ve Mısır gibi uzak ülkelere seyahat etmiş olmalarına rağmen Kara Sinân böyle 

ilmi bir yolculuk yapmak zorunda kalmamıştır.28 

Arapça, fıkıh, fıkıh usûlü, astronomi gibi ilimleri tahsil ettikten sonra müderrislik 

yaptığı kaydedilir, Dinî ilimler ve edebiyatta devrinin önde gelen âlimleri arasında 

sayılır.29 

 

B. KİŞİLİĞİ VE İLMÎ ŞAHSİYETİ 

Kara Sinân, İslâm âlimleri ve din hizmeti sunanlar için en önemli özelliklerden biri 

olan mütevazi kişiliği temsil eden önemli bir âlimdir. Bunun örneklerini eserlerinde, 

değerlendirme yaptığı, görüş beyan ettiği ve ferağ kaydı düştüğü bölümlerde kullandığı 

ifadelerde görmek mümkündür. Nitekim her eserin, metin içinde yer alan "yekûlü’l-'abdu'' 

(kul der ki) ifadeleri ve af ifadesi ve özellikle metin sonunda, ferağ kaydı kısmında, yaygın 

olarak kullanılan: "el-'abdu'l-fakîr'' gibi tabirlerin sıkça yazılması bu tespiti teyit 

etmektedir. Bu ifade ve tabirlerde görüldüğü gibi Kara Sinân, kendisini devamlı Allah'a 

muhtaç, zayıf, kusurlu bir kul ve bunu itiraf eden biri olarak nitelendirmiştir. 

İlmi şahsiyetine gelince, Kara Sinân Arapça eserler verecek derecede iyi öğrenmiş, 

devrin edebi, dini kültürünü hakkıyla almış ve on eser vermiştir 

Kara Sinân'ın eserlerine bakıldığında O'nun ilmi seviyesini anlamak mümkündür. 

“Zeynü'l-Menâr” O'nun fıkıh usûlüne dair birikimini ortaya koyduğu gibi Arap dili 

açısından da seviyesini göstermektedir. Arap dilinde verdiği eserleri Sarf ve Nahiv'e 

meyilli olduğunu düşündürmektedir. 

 

                                                            
28 Taşköprîzade, a.g.e., I/129; Mustafa b. Abdüllah el-Kustantini Hacı Halîfe Kâtip Çelebî (ö. 1067), Keşfu'z-

Zunûn an Esâmi'l-Kütüb ve'l-Funûn, Bağdat, Mektebetü'l-Musanne, 1941, II/1088, 1651; Leknevî, es-

Si'âye fî Keşfi mafi Şerhi-l'Hidaye, s. 13; Bursalı Mehmet Tâhir, a.g.e., I/368; Zirikli, a.g.e., VIII/241.  
29 Taşköprîzade, a.g.e., I/129; Kâtip Çelebi, Süllemü'l-Vusûl, III/433; Özcan, Tahsin, ''KARA SİNÂN'', 

DİA, c. XXIV, s. 365–366; CICI, a.g.e., s. 134. 
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C. FIKHÎ VE İTİKÂDÎ AÇIDAN BAĞLI OLDUĞU MEZHEBİ  

1. Fıkhî Mezhebi 

Biyografisini yazanlar Kara Sinân'ın Hanefî mezhebine mensup olduğunu 

belirtmişlerdir.30 Nitekim tahkikini yaptığımız kitabında da, Hanefî ve diğer mezhepler 

arasında karşılaştırma yaparken, Şâfiî veya Mâliki mezheplerinin görüşünü ifade ederken 

''Şafiî mezhebine göre'' veya ''Mâliki mezhebine göre'' ifadesini, Hanefîlerin görüşünü 

belirtirken ise ''bize göre'' tabirini kullanmaktadır. Zirikli'de, ''Yûsuf b. Abdulmelik b. 

Abdulgafur er-Rumi, Kara Sinân olarak bilinen, Türk Hanefî bir fakihtir'' denmektedir.31 

Ayrıca O'nun Hanefî müelliflerden bazılarının kitaplarına şerh ve haşiye yazmış olması da 

Hanefî mezhebine tabi olduğu görüşünü desteklemektedir. ''Ri'âyetü'l-vikâye fî 

Vikâyeti'rrivâye'' ve ''Zeynü'I-Menâr'' kitapları bunun örneklerindendir. 

2. İtikâdî Mezhebi 

İlgili kaynaklara baktığımızda açık bir şekilde itikadî mezhebi hakkında bilgiye 

rastlamadık, ancak Mu'tezilî olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz. Çünkü eserde 

''Mu'tezile'ye göre şöyledir...'' ifadesini sıkça kullanmaktadır. Bununla birlikte Maturîdî 

mezhebine mensup olduğunu söylemek mümkündür. Bu görüşü de destekleyen iki delil 

vardır: 

a. Yukarıda belirtildiği gibi kendisi Fıkıhta Hanefî Mezhebine mensuptur, 

Hanefîlerde genel olarak Maturîdî olmakla birlikte, az sayıda da olsa Eş'arî ve 

Mu'tezilî olanlar da vardır. 

b. Eserlerindeki bazı Kelam konularını ele aldığında Maturîdî olduğunu açıkça 

görebiliriz. Örnek olarak tahkik ettiğimiz kitapta hüsûn ve kubûh konusunda, 

Menâr metnini şerh ederken şöyle diyor: 

Bazılarına göre, bir şeyin iyi (husün) veya kötü (kubuh) olduğu aklen anlaşılır ki 

bu da ''Mu'tezile''nin görüşüdür. Bazılarına göre ise, husün ve kubuh akıl ile anlaşılamaz, 

şer'an anlaşılır; bir şey Allâh emrettiği için iyi, yasakladığı için de kötüdür, bu da 

''Eş'arîler''in görüşüdür. 

                                                            
30 İbnü'l-İmâd, a.g.e., IX/514; İsmail Paşa, a.g.e., II/560; Zirikli, a.g.e., VIII/241; Kehhâle, a.g.e., XIII/316. 
31 Zirikli, a.g.e., VIII/241.   
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Aslında eşyada husün ve kubuh vardır. Bir şey iyi olduğu için emredilmiş, kötü 

olduğu için de nehyedilmiştir, bu da ''Maturîdîler''in görüşüdür, kendisi de bu görüşü 

savunmaktadır. Buradan yola çıkarak Kara Sinân Maturîdî mezhebine mensup olduğunu 

söylemek mümkündür. 

D. VEFATI 

Kara Sinân'ın vefat tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Biyografisini ele alan 

araştırmacılar vefat tarihiyle ilgili farklı tarihler vermişler. Bazı kaynaklarda 852/1448 

olarak verilen tarih Hezmü'l-Cüyûş adlı eserinin telif yılıdır. Keşfü'z-Zunûn'da ez-Zamâ'ir 

adlı eserini 868/1464 'de telif ettiği belirtilir.32 İbnü'1-İmâd ölüm tarihini 885/1480 yılının 

başları olarak kaydeder.33 

E. HOCA VE ÖĞRENCİLERİ 

Kara Sinân'ın hayatını araştırdığımız ve biyografisini yazan tüm eserleri 

incelediğimizde, ne hocaları ne de yetiştirdiği öğrencileri hakkında hiç bir bilgiye 

rastlamadık. Yalnız eserlerde şu ifadeler geçmektedir. Devrin tanınmış âlimlerinden ders 

okudu.34  

Şüphesiz ki Kara Sinân gibi büyük bir âlim, devrin en ünlü âlimlerinden İslâmi 

ilimleri tahsil etmiştir. Farklı dallarda ortaya koyduğu eserler bunun açık birer kanıtıdır. 

Fakat Kara Sinân'ın hayatıyla ilgili bilgilerin az olması, aynı zamanda biyografi eserleri 

yazanlar ve tarihçiler onun biyografisine yer vermedikleri için, ilmi hayatı hakkında geniş bir 

malümata sahip olmamaktayız.  

F. ÂLİMLERİN KARA SİNÂN HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 

Kara Sinân, ilmî mertebesi ve şer'î konulardaki uzmanlığı sayesinde birçok âlimin 

övgüsüne nail olmuştur. Biyografisini yazan âlimlerden bazılarının Kara Sinân hakkındaki 

yorumlarını kısaca nakletmekte yarar vardır. 

                                                            
32 Kâtip Çelebî, Keşfu'z-Zunûn, II/1088. 
33 İbnü'l-İmâd, a.g.e., IX/514. 
34 Taşköprîzade, a.g.e., I/129; Kâtip Çelebi, Süllemü'l-Vusûl, III/433. 
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Taşköprîzade ve Bursalı Mehmet Tâhir, Kara Sinân hakkında şu ifadeleri 

kullanmışlardır: ''Fatih Sultan Mehmed döneminin meşhur âlimlerinden olup Arapça 

ilimlerde ve edebiyatta fevkalâde mahareti olan, faziletli bir zattır ''.35 

Aynı şekilde Kâtip Çelebî ve İbnü'l-İmâ şöyle demektedirler: ''el-İmam, el-Allâme, 

Arapça ilimler ve edebî sanatlarda mahareti olan faziletli bir zattır''.36 

Zirikli de el-'Âlâm adlı eserinde şöyle der: '' Türk, Hanefî fakihlerindendir''.37 Son 

dönem tabakat sahiblerinden Ömer Rıza Kehhâle de onun Âlim ve Edebiyatçı bir kimse 

olduğunu söyler.38 

G. ESERLERİ
39

 

Kara Sinân müderrislik görevinin yanı sıra telifle de meşgul olmuştur. Nitekim 

başta Arap dili olmak üzere temel İslâmî ilimlerin hemen her dalında birçok eseri 

bulunmaktadır. Fıkıh usûlünde yazdığı ''Zeynü'l-Menâr'' dışındaki eserlerini, Arap dili, 

fıkıh, astronomi, şeklinde sıralamak mümkündür. Eserler, tabakat ve biyografi kitaplarının 

yanı sıra kütüphane kayıtlarından da yararlanılarak tespit edilmiştir. 

1- Arap Dili Alanındaki Eserleri: 

a. es-Sâfiye fî Şerhi'ş-Şâfiye. (الصافية في شرح الشافية).40 

                                                            
35 Taşköprîzade, a.g.e., I/129; Bursalı Mehmet Tâhir, a.g.e., I/368. 
36 Kâtip Çelebi, Süllemü'l-Vusûl, III/433; İbnü'l-İmâd, a.g.e., IX/514. 
37 Zirikli, a.g.e., VIII/241. 
38 Kehhâle, a.g.e., XIII/316. 
39 Eserleri için bk., Taşköprîzade, a.g.e., I/129; Hoca Sadeddin, a.g.e., V/172; Kâtip Çelebi, Süllemü'l-Vusûl, 

III/433; Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, II/1021, 1088, 1651, 1819, 1823, 2020; İbnü'l-İmâd, a.g.e., IX/514; 

Leknevî, es-Si'âye fî Keşfi mafi Şerhi’l-Hidaye, s. 13; İsmail Paşa, a.g.e., II/560; Bursalı Mehmet Tâhir, 

a.g.e., I/368; Zirikli, a.g.e., VIII/241; Kehhâle, a.g.e., XIII/316; Cici, a.g.e., s. 134-136; İhsanoğlu, a.g.e., 

I/40 – 41; Özcan, Tahsin, ''KARA SİNÂN'', DİA, c. XXIV, s. 365–366; Habeşi, Abdullah Muhammed, 

Câmi'û'ş-Şurûh ve'l-Havâşi, Abu Dabi, el-Mecme'u's-Sekafi, 2004, (II/1072, III/1653, 1821, 1854, 1860, 

2149); İhsanoğlu, a.g.e., I/40–41; Türkiye Yazmaları Web Sitesi (http://www.yazmalar.gov.tr/). 
40 Slm. Ktp. (Süleymaniye 33, Bağdatlı Vehbi Efendi 1842, Harput 19, Ömer Sindal 137, III Ahmed 2251); 

Beyazıt Devlet Ktp. 6735; Milli Ktp. Ankara 06 Zile 86; Bursa İnebey Yazma Eser Ktp. HO 1596; 

Şanlıurfa İl Hk. Ktp. 63 HK 116/2; Giresun İl Hk. Ktp. 28 HK 3531/4; Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 07 

Ak 296 ve 278; İst. Ünv. Ktp 1312, 2516, 2966; Ragıp Paşa Ktp. 1396; Berlin Hk. Ktp. 6610; Daru'l-

Kutbu'l-Misriye 33, 34, 134; Mekke, İlmi Araştırmalar Merkezi 16; Rıyad Merkez Ktp. 4684 ve 7561. 
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(838-1434) 'te yazılan bu eser, İbnü'l-Hacib (ö. 646/1249) sarf ilminde yazdığı eş-

Şafiye'nin şerhidir. 

b. el-Mazbût fî Şerhi'l-Maksûd. (المضبوط في شرح المقصود).41 

(839-1435) yılında yazılan bu eser, İmam Ebu Hanife (ö. 150/767) 'ye nisbet edilen 

sarf ilmiyle ilgili el-Maksud metninin şerhidir. 

c. Revâhü'l-Ervah fî Şerhi Merâhi'l-Ervâh. (رواح األرواح في شرح مراح األرواح).42 

(839-1435) yılında yazılan bu eser, Ahmed b. Ali b. Mesut tarafından sarf ilmiyle 

ilgili olarak yazılan Merahu'l-Ervah adlı eserin şerhidir.  

d. ez-Zamâ'ir. (الضمائر).  

Bu eserin hakkında Kâtip Çelebi şöyle demektedir: '' Kara Sinân bu eseri (h. 868) 

senesinde telif etti''43 Fakat taradığımız tüm kütüphanelerin katalog ve kayıtlarında bu eseri 

bulmadık. 

e. Nûru'l-Misbâh fî Şerhi'l-Misbâh. (نور المصباح في شرح المصباح).44 

(866-1461) yılında yazılan bu eser, Nasıruddin b. Abdusseyyid b. Ali el-

Mutarrizi'nin nahiv ilmiyle ilgili yazdığı el-Misbâh adlı metninin şerhidir. Kara Sinân'ın 
                                                            
41 Slm. Ktp. (Süleymaniye 980/1, III Ahmed 2251/1, Fatih 4851, Laleli 3117-3092) Atıf Efendi Yazma Eser 

Ktp. 34 Atf 2671/2; Beyazıt Devlet Ktp. 6632-6631; Milli Ktp. Ankara (18 HK 126/3, 18 HK 142/3, 18 HK 

445/2, 64 Karaali 28/3); Balıkesir İl Hk. Ktp. (10 HK 186/2, 10 HK 957/2); Bursa İnebey Yazma Eser Ktp. 

( HO 1615/1, UC 3270/1); Çorum Hasan Paşa İl Hk. Ktp. (19 HK 5475/3, 19 HK 5492/1, 10 HK 5505/1); 

Amasya Beyazıt İl Hk. Ktp. 1603/1; Burdur İl Hk. Ktp. 15 HK 81; Manisa İl Hk. Ktp. 45 HK 2526/2; 

Kütahya Vahid paşa İl Hk. Ktp. 2190; Kıral Abdullah b. Abdulaziz Ktp. 13445/2; Cidde Hk. Ktp. 505/2; el-

Ezheriyye Ktp. 106; Küveyt Edebiyat Fak. Ktp. 201 ve 210; Beyrut Ünv. Ktp. 536; Tunus Zeytûne Camii 

Ktp. (Ahmediye) 6776. 
42 Slm. Ktp. (III Ahmed 2251/2, 2195, Fatih 4795, Es'ad Efendi 3134); Beyazıt Devlet Ktp. 6751; Milli Ktp. 

Ankara (06 Mil Yz A 1072, 26 HK 731, 26 HK 769, 50 Or His 26, 55 HK 128/2); Balıkesir İl Hk. Ktp. 10 

HK 1172; Bursa İnebey Yazma Eser Ktp. (HO 1614/1, HO 1615/1, UC 3320, GE 4742); Çorum Hasan 

Paşa İl Hk. Ktp. (19 HK 2872/1, 19 HK 5496/2, 10 HK 5503); Kastamonu İl Hk. Ktp. 37 HK 2771/3; 

Manisa İl Hk. Ktp. 45 HK 2556; Berlin Hk. Ktp. 6811; Daru'l-Kutbu'l-Misriye (14) 2/56; Kıbrı II Mahmud 

Ktp. 1594; Cidde Hk. Ktp. 505; Riyad Merkez Ktp. 2121; Medine- Mahmudiye Ktp. 2107; Cezayir Milli 

Ktp. 27; Suriye- Zahiriye Ktp. 13 ve 65; Kıral Faysal Araştırma Merkezi 8652; Princeton Ünv. Ktp. 

(Yahuda 3651). 
43 Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, II/1088. 
44 Hitti, Philip K. v.dğr., Descriptive Catalog Of The Garrett Collection Of Arabic Manuscripts İn The 

Princeton University Library, Beiryt, Lebanon, 1938, Sıra 351, s. 129; Princeton Üniversitesi Ktp. 

(Garrett 351). 
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biyografisini yazan kaynaklar bu eseri zikretmemektedir, fakat biz kütüphanelerin 

kataloğunu tarayarak bunu tespit ettik. 

 

2- Fıkıh Alanındaki Eseri: 

- Ri'âyetü'l-Vikâye fî Şerhi Vikâyeti'r-Rivâye. (رعاية الوقاية في شرح وقاية الرواية).45 

(846-1442) yılında Manisa'da yazılan bu eser, Hanefi fakihlerinden Mahmud b. 

Ahmed Tâcuş-Şeri'â (ö. 673/1274) ‘nın Vikâyetu'r-Rivâye fî Mesâ'ili'l-Hidaye adlı eserin 

şerhidir. Yalnız Kara Sinân'ın biyografisini yazan tüm kitaplar bu eser hakkında şöyle 

derler: ''Kara Sinân’ın, Sadruş-Şeri'â (sani) 'nın Vikâye şerhi üzerine bir haşiyesi vardır''. 

Burda yanlışlık vardır, çünkü Kara Sinân eserin giriş kısmında açıkça şöyle diyor: '' Tâcu'ş-

Şari'â, Mahmud'un Vikâyetu'r-Rivâye eseri üzerine şerh yazdık, ona da Ri'âyetü'l-vikâye 

ismini verdik''.46 

3- Astronomi Alanındaki Eserleri: 

a. Beyânü'l-Gurreti ve't-Terviye. (بيان الُغـّرة والتروية). 

(863-1459) yılında yazılan bu eser, Ayın başlaması ve bitmesinden bahsetmektedir.  

b. Şerhü'l-Beyân. (شرح البيان).47 

(864-1460) yılında yazılan bu eser, yukarıda geçen Beyanü'l-Gurreti ve't-Terviye 

adlı eserinin şerhidir. 

c. Hezmü'l-Cüyûş Fi'l-Galibi vel-Maglub. (ھزم الجيوش في الغالب والمغلوب).48 

d. Hezmü'l-Cüyûş Şerh Hezmü'l-Cüyûş. (حزم الجيوش شرح ھزم الجيوش).49 
 

4- Müellife Nisbet Edilen Diğer Bazı Eserler: 

Zikrettiğimiz eserlerin yanında müellife ait olduğu kesin olmamakla birlikte 

kaynaklarda ve kütüphane kayıtlarında Kara Sinân'a nispet edilen şu eserler bulunmaktadır:  

                                                            
45 Slm. Ktp. (Fatih 1609, Damat İbrahim Paşa 583, Laleli 866, Murad Molla 799); Hacı Selim Ağa Yazma 

Eser Ktp. 363; Milli Ktp. Ankara 06 HK 803; Diyarbakır İl Hk. Ktp. 21 HK 1341; Manisa İl Hk. Ktp. (45 

HK 649, 45 HK 650); Irak Müzesi (203, 411, 431); Tunus Zeytûne Camii Ktp. (Abdeliye) 105/4. 
46 bk.Manisa İl Hk. Ktp. 45 HK 649 ve 650 yazma eser, s.1. 
47 Milli Ktp. Ankara 06 HK 2861/1. 
48 Slm. Ktp. (Sütlüce Dergahı 130-005). 
49 Hollanda- Leiden Üniversitesi Ktp. 1227. 



17 
 

a. Hâşiyetü'l-Fasîhiyye alâ Şerhi'l-Kuşciyye. (حاشية الفصيحية على شرح القوشجية).50 

Alaüddin Ali b. Muhammed el-Kuşçu (ö. 879/1474) ‘nın Astronomi ilmiyle ilgili 

olarak yazdığı ve Fatih Sultan Mehmed'e ithaf ettiği el-Fethiyye 'nin haşiyesidir. 

b. Hâşiye alâ Şerhi'l-Mulahhas. (حاشية على شرح الملخص).51 

Bursa'lı Kadızâde Rûmî (ö. 840/1436) 'nin, Mahmûd b. Muhammed b. Ömer el-

Çağmînî el-Hârizmî (ö. 618/1221) 'nin Astronomiye dair el-Mulahhas adlı eserine yazdığı 

şerhin haşiyesidir.  

c. el-Ecvibe An İtirazati'l-Kastalani. (األجوبة عن اعتراضات القسطالني).52 

d. Risale fî Meseleti'ş-Şe'iriyye. (رسالة في مسألة الشعيرية).53  

Bu iki risale, Sinân Paşa Yûsuf b. Hızır Bey (ö. 891/1486) 'ye aittir. 

e. Tibyânul-Ferâ'iz. (تبيان الفرائض).54 

f. Şerhü Ferâ'izi's-Sirâciyye. (شرح فرائض السراجية).55 

Bu eser, Şehâbeddin Sivâsî (ö. 860/1456) 'nin, Muhammed b. Muhammed es-

Secâvendi (ö. 600/1204) 'nin Ferâiz’a dair yazdığı es-Siraciyye metninin şerhi olduğu 

anlaşılmaktadır. 

g. Emsiletü'l-Muhtelife. (األمثلة المختلفة).56 

Kara Sinân'ın, adı geçen tüm eserleri el yazmasıdır, “Zeynü'l-Menâr” adlı eserinin 

haricinde hiç bir eseri tahkik ve tahlil edilmemiştir. 

 

 

 

                                                            
50 Konya Bölge Yazma Eserler Ktp. 07 Ak 302/5. 
51 Slm. Ktp. Hasan Hüsnü Paşa 1294; Manisa İl Hk. Ktp. 45 HK 1698/4. 
52 Slm. Ktp. Hasan Hüsnü Paşa 600-006; Bursa İnebey Yazma Eser Ktp. GE 1429/13. 
53 Karabulut, Ali Rıza, İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Asiklopedisi, 

Türkiye, Kayseri, Darü'l-Akabe, 2005, III/82; Kastamonu İl Hk. Ktp. 37 HK 348/3. 
54 Kastamonu İl Hk. Ktp. 37 HK 1968/1. 
55 Kastamonu İl Hk. Ktp. 37 HK 1968/2. 
56 Kastamonu İl Hk. Ktp. 37 HK 623/1. 
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I- ZEYNÜ'L-MENÂR'IN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A. ESERİN ADI 

Müellif eserin mukaddimesinde İmam Nesefi’nin Menâr adlı eserine bir şerh 

yazdığını ve onun adını “Zeynü'l-Menâr” olarak belirlediğini ifade etmektedir.  

 Ayrıca çalışmamızda kullandığımız üç ayrı nüshayı karşılaştırdık ve her birinde de 

bu başlığın kullanıldığını müşahede ettik. Yine, eserimizle ilgili bilgi veren biyografi 

kitaplarında, eserin isminin belirttiğimiz şekilde zikredildiği görülmektedir.57 Bu tespitler, 

eserin ismi ile ilgili şüpheye mahal bırakmamakta, “Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-

Envâr” adını net bir şekilde doğrulamaktadır. 

B. KARA SİNAN'A AİDİYETİ 

Araştırmalarda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da kitabın müellife 

aidiyetinin kontrol edilmesidir, çünkü bu prensip kitaba güvenin sağlanması adına önem 

arz etmektedir. 

Müellifin, kitabın mukaddimesinde eserin kendisine ait olduğunu belirtmiş olması 

bizim için eserin müellife ait olduğunu göstermesi adına yeterlidir. Yukarıda zikrettiğimiz 

gibi müellif eserin mukaddimesinde kitabını şu şekilde tanıtmaktadır: ''Kara Sinân Yusûf 

b. Abdulmelik b. Bahşiş diyor ki: İmam Nesefi (ö. 710/1310) 'nin değerli kitabı ''Menâr'' 

üzerine bir şerh yazdık, O'nu “Zeynü'l-Menâr” adı ile adlandırdık''. Aynı zamanda eserin 

ilk nüshasının müellifin kendi hattı ile yazılması bunun en açık bir delildir.  Kitap ve 

müelliflerle ilgili araştırma yapan birçok kişi de bu eserin Kara Sinân'a ait olduğunu açık 

bir şekilde ifade etmişlerdir. Öte yandan bunun aksi bir durum, yani eserin başka bir 

müellife nispet edilmesi şeklinde bir bilgiye hiçbir kaynakta rastlanmamıştır.58 

 

 

                                                            
57 Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, II/1823; İsmail Paşa, a.g.e., II/560; Bursalı Mehmet Tâhir, a.g.e., I/368; 

Zirikli, a.g.e., VIII/241; Kehhâle, a.g.e., XIII/316; Özcan, Tahsin, ''KARA SİNÂN'', DİA, XXIV/365. 

58 Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, II/1823; İsmail Paşa, a.g.e., II/560; Bursalı Mehmet Tâhir, a.g.e., I/368; 

Zirikli, a.g.e., VIII/241; Kehhâle, a.g.e., XIII/316; Özcan, Tahsin, ''KARA SİNÂN'', DİA, XXIV/365. 
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C. DİLİ 
''Zeynü'l- Menâr''ın dili Arapçadır. Müellif sade bir dille ''Menâru'l-Envâr'' metnini 

şerhetmeye gayret etmiş, Mukaddime bölümü dışında farklı anlamlara gelebilecek edebi 

yönü ağır cümleler kullanmaktan kaçınmıştır. Kara Sinân'ın eserlerine dair daha önce 

zikredilen bilgiler gözden geçirilirse ''es-Sâfiye fî Şerhi'ş-Şâfiye'', ''el-Mazbût fî Şerhi'l-

Maksûd'', Revâhü'l-Ervah fî Şerhi Merâhi'l-Ervâh'', ''ez-Zamâ'ir'' isimleriyle Arapça diline 

dair telif ettiği eserler O'nun dile olan merakı ve kabiliyetini göstermektedir, Kara Sinân 

eserlerin tamamını Arapça yazmıştır. Bu eserin de Arapça telif edilmesi Osmanlı 

Devleti’nde ilim dili olarak Arapçaya önem verilmesinin etkisi olabilir. 

 

D. YAZILIŞ GAYESİ VE TARİHİ 

Kara Sinân eserin giriş bölümünde, eserin yazılış gayesini açık bir şekilde 

belirtmemiştir ''Menâr'' metni çok değerli olduğu için, müellifi – İmam en-Nesefi (ö. 

710/1310) kendisi tarafından da şerhedilen bu eser, ilim dünyasında fevkalâde bir itibar 

görmüş ve üzerine elliden fazla şerh ile hâşiye ve tâ’lik yazılmıştır. Şerhleriyle beraber 

medreselerde ve İslam aleminin diğer bölgelerinde yüzyıllarca okutulmuştur.59 

 

Bu fıkıh usûlü metni çok yaygın ve şöhret kazandığı için Kara Sinân da metne şerh 

yapmıştır. Eserin, Süleymaniye Kütüphanesi, Yozgat koleksiyonu 373 demirbaşa kayıtlı 

nüshasının başlık sayfasında şöyle yazılmıştır:  

 

  بغرائب نكت خلت عنھا كتب األوائل...) -رحمه هللا  - (.....وقد آتى صاحبه 

Bu şerh, ''Menâr'' ın diğer şerhlerde zikredilmeyen bazı konuları ve yeni meseleleri 

ele almaktadır. 

Eserin yazılış tarihi ise, müellif tarafından eserin giriş bölümünde şu şekilde ifade 

edilmiştir. 

  .وختمناه في أوائل ذي الحجة يوم التروية من شھور سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة

Bu eseri H. 842 (M.1439) yılının Zilhicce ayının ilk günlerinde tamamladık. 

 

 
                                                            
59 Söz konusu şerh ve haşiyeleri topluca görmek için bkz. Kâtip Çelebi, Keşfu'z-Zunûn, II/1823-1827; 

Hallaf, Abdulvahâb; İslâm Hukuk Felsefesi, çev. Hüseyin Atay, A.Ü. İlahiyat Fakültesi, 1973, s. 121-129. 



21 
 

Aynı zamanda eserin ferağ kaydında da aynı tarih zikredilmektedir, 

  كتبه العبد الفقير يوسف بن عبد الملك بن بخشيش غفر هللا له ولجميع أھل اإليمان.

تّم في شھر هللا المبارك ذي الحجة في اسبوعه الثاني يوم الجمعة، ُبعيد الطلوع سنة اثنتين وأربعين 

 وثمانمائة.

Bu ferağ kaydına göre nüsha, Yûsuf b. Abdulmelik b. Bahşiş tarafından 

yazılmıştır.  H. 842 (M. 1439) tarihinin Zilhicce ayının ikinci haftası Cuma günü, Gün 

doğumundan az sonra tamamlanmıştır. Bu nüsha müellif Kara Sinân’ın kendi hattı ile 

yazılmıştır. Hem eserin sonunda hem de eserin ilk sayfalarında dört yerde 

zikredilmektedir. 

 

E. YAZMA NÜSHALARI ÖZELLİKLERİ VE BULUNDUĞU 
YERLER 

Suudi Arabistan, Mısır, Suriye ve Türkiye'deki kütüphanelerin kataloglarını geniş 

çaplı ve detaylı araştırmalarımızın sonucunda “Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr”  

adlı esere ait üç nüshanın sadece Türkiye kütüphanelerinde bulunduğu, diğer ülke 

kütüphanelerinde olmadığı görülmüştür. Bu nüshalardan birinin müellifin kendi hattı ile 

yazılmış olduğunu tespit ettik. Ayrıca bu nüshalar haricinde başka bir nüsha bulunmadığı 

sonucuna da vardık. Biz çalışmamızda bu üç nüshayı esas aldık. Zikrettiğimiz bu üç 

nüshadan kısaca bahsetmemiz uygun olacaktır: 
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1. Süleymaniye Ktp. İst. (Yozgat 373) Nüshası (ي) (müellifin hattı): 

Genel Bilgiler  

Eser Adı: Şerhi Menâri’l-Envâr 

Yazar Adı: Kara Sinân Yûsuf b. Abdülmelik b. Bahşiş 

Müstensih: Müellifin hattı 

İstinsah Tarihi (Hicri):   842 

Konu: Fıkıh Usûlü 

Dili: Arapça 

Sınıflama: 297-501 

Demirbaş: 00373 

Bölüm (Koleksiyon): Yozgat 

Bulunduğu Yer: Süleymaniye kütüphanesi - İstanbul 

Özellikleri:  

Boyut (Dış-İç): 156 yk, 19 st, 185×138 + 145×108 mm 

Yaprak: 157 

Satır: 19 

Yazı Türü: Talik 

Kağıt türü: El yazısı – kağıt (talik-Arapça) 
 

Bu nüshanın ilk satırı şöyledir: 

ين القويم.بسم هللا الرحمن الرحيم ...    اللھم َثبِّت قلوبنا على الدِّ

  الحمد  الذي أنزل الكتاب والفرقان، وأثبت األحكام بالدالئل والبرھان.

Nüshanın ferağ kaydı ise şoyledir: 

  نصلّي على أكمل خلِق هللا محّمد، سيد المرسلين المسّمى بأحمد.

  هللا له ولجميع أھل اإليمان.كتبه العبد الفقير يوسف بن عبد الملك بن بخشيش غفر 

تّم في شھر هللا المبارك ذي الحجة في اسبوعه الثاني يوم الجمعة، ُبعيد الطلوع سنة اثنتين وأربعين 

  وثمانمائة.

Bu ferağ kaydına göre nüsha, Yûsuf b. Abdulmelik b. Bahşiş tarafından 

yazılmıştır.  H. 842 (M. 1439) tarihinin Zilhicce ayının ikinci haftası Cuma günü, Gün 

doğumundan az sonra tamamlanmıştır. Bu nüsha müellif Kara Sinân’ın kendi hattı ile 

yazılmıştır. Bu durum hem eserin sonunda hem de eserin ilk sayfalarında dört yerde 
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zikredilmektedir. 

2. Manisa İl Halk Ktp. (45 HK 422) (م): 

Genel Bilgiler  

Arşiv Numarası: 45 HK 422 

Eser Adı: Zeynü’l-Menâr 

Yazar Adı: Kara Sinân Yûsuf b. Abd el-Melik b. Bahşiş 

Konu: İslâm Dini-Fıkıh 

Dili: Arapça 

Telif Tarihi (H. M.):   0 (0) 

İstinsah Tarihi (H. M.):   845 (1441) 

Bulunduğu Yer: Manisa İl Halk Kütüphanesi 

Koleksiyon: Manisa İl Halk Kütüphanesi 

Özellikleri  

Boyut (Dış-İç): 180x133-160x108 mm. 

Yaprak: 164 

Satır: 19 

Yazı Türü: Nestalik 

Kağıt türü: 
Abadî, Kahverengi meşin ciltli, keşideler kırmızı ve 
siyahtır. 

 

Bu nüshanın ilk satırı şoyledir: 

ين القويم.   بسم هللا الرحمن الرحيم ... اللھم َثبِّت قلوبنا على الدِّ

  الحمد  الذي أنزل الكتاب والفرقان، وأثبت األحكام بالدالئل والبرھان.

Nüshanın ferağ kaydı ise şoyledir: 

  تّم الكتاب بعون هللا الوّھاب.

  المرسلين المسّمى بأحمد.نصلّي على أكمل خلِق هللا محّمد، سيد 

  تاريخ، سنة خمس وأربعين وثمانمائة.

Bu ferağ kaydına göre müstensih ismi belli değildir. Eser H. 845 (M. 1441) 

tarihinde istinsah edilmiştir. 
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3. Süleymaniye Ktp. İst. (Carullah Efendi 539) Nüshası (ج): 

Genel Bilgiler  

Eser Adı: Zeynü’l-Menâr 

Yazar Adı: Kara Sinân Sinânüddin Yûsuf b. Abdülmelik b. Bahşiş 

Müstensih: Mahmud b. Şeyh Ali b. İlyas 

İstinsah Tarihi (Hicri):   849 

Konu: Fıkıh Usûlü 

Dili: Arapça 

Sınıflama: 297-501 

Demirbaş: 00539 

Bölüm (Koleksiyon): Carullah Efendi 

Bulunduğu Yer: Süleymaniye kütüphanesi - İstanbul 

Özellikleri:  

Boyut (Dış-İç): 197 yk, 19 st, 182×130 + 136×85 mm 

Yaprak: 160 

Satır: 17 

Yazı Türü: Talik 

Kağıt türü: El yazısı – kağıt (talik-Arapça) 

 

Bu nüshanın ilk satırı şöyledir: 

ين القويم.بسم هللا    الرحمن الرحيم ... اللھم َثبِّت قلوبنا على الدِّ

  الحمد  الذي أنزل الكتاب والفرقان، وأثبت األحكام بالدالئل والبرھان.

Nüshanın ferağ kaydı ise şoyledir: 

  نصلّي على أكمل خلِق هللا محّمد، سيد المرسلين المسّمى بأحمد.

المحتاج إلى رحمة هللا تعالى محمود بن شيخ علي بن إلياس، غفر هللا كتبه العبد الفقير الحقير المذنب 

  لھم وألساتذتھم، ولجميع أھل اإليمان، واغفر برحمتك يا غفران.

تمَّ في شھر هللا المبارك صفر في اسبوعه الثاني يوم الجمعة وقت الضحى سنة تسع وأربعين 

  وثمانمائة.

Bu ferağ kaydına göre nüsha, Mahmut b. Şeyh Ali b. İlyas tarafından istinsah 

edilmiştir.  H. 849 (M. 1445) tarihinin Safer ayının ikinci haftası Cuma günü kuşluk 

vakti tamamlanmıştır. 
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II- ZEYNÜ'L-MENÂR'IN ÖZELLİKLERİ 

A. MUHTEVASI 

Eser, fıkıh usûlü ilmiyle ilgili bir kitaptır. Hanefî mezhebine mensup olan Kara 

Sinân, bu eserde İmam Nesefi’nin Hanefî metoduna göre yazılan ''Menâr'' metnini şerh 

etmektedir. Eser, fıkıh usûlüne ait her türlü konu ve meseleyi kapsamaktadır. Müellifin, 

eserinde bazı konuları şerh ederek Hanefî ve Şâfiî mezheplerinin görüşlerini mukayese 

etmeye özen gösterdiği görülmektedir. 

Bu şerhte dört ana bölüm bulunmaktadır. Ana bölümlere Bab kelimesi ile başlayan 

başlıklar verilmiştir. Alt başlıklarda ise Fasl ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. Fasılların 

ayrıntısı konumunda olan veya müstakil bazı konular için de aynı şekilde Fasl kelimesi 

başlık olarak verilmiştir. 

Ana bölümler altında ele alınan konular söyledir, mukaddime, kitabın adı, yazılış 

tarihi, Kitap, Sünnet, İcma, Kıyas, gibi şer’i asıllar, onun lafzi konularının ayrımı, Birinci 

lafzi konulardan olan has, hassın hükmü, emir, emrin hükmü, eda ve çeşitleri, kaza ve 

çeşitleri, hüsün ve çeşitleri, mukayyed ve çeşitleri, nehiy, nehyin hükmü, kubuh ve çeşitleri, 

Âmm'ın hükmü, müşterek ve hükmü, müevvel ve hükmü. 

''kitab babı''nın ikinci taksimatından olan zahir ve hükmü, nass ve hükmü, müfesser 

ve hükmü, muhkem ve hükmü, ikinci taksimatın kapalık açısından taksimini veren havi ve 

hükmü, müşkil ve hükmü, mücmel ve hükmü, müteşabih ve hükmü. Üçüncü ayrımda yer 

alan hakikat ve hükmü, mecaz ve hükmü, sarih ve hükmü, kinaye ve hükmü. Dördüncü 

taksimatta yer alan ibare ile istidlal ve hükmü, işaret ile istidlal ve hükmü, nass ile istidlal ve 

hükmü, iktizanın delaleti ve hükmü, fasid istidlaller, azimet ve ruhsat, şer'i hükümlerin illet 

ve sebepleri anlatılmıştır. 

Kitabın ikinci bölümü olan sünnet babı içinde kısaca şu konular şöyle yer 

almaktadır, Sünnetin tarifi ve onun ittisali bakımından çeşitleri, haberin mahalli, haberin 

kaynağı, tearuz, beyan nevileri, istisna, nesh, peygember'in fiilleri, şer'u men kablena, 

Sahabe kavli, Tabii kavli anlatılmıştır. 

Üçüncü bölüm de icma ile ilgili konular anlatılmıştır. 

Dördüncü bölümde kıyas ve diğer konular ele alınmıştır şöyle ki, kıyasın tarifi, 

kıyasın rükünleri, ictihadın şartları, şer'i hükümlerin ikinci çeşitleri, ehliyetin nevileri, 

ehliyetin arızaları. 

Musannifin ifadelerini aynen (üstünde siyah veya kırmızı çizgi ile) nakleden Kara 
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Sinân büyük ölçüde onun görüşlerini açıklamakta, açıklamalarda aklî ve naklî deliller 

getirmekte ve şahsi görüş ve tercihlerde bulunmaktadır.60 

 

B. KAYNAKLARI 

Kara Sinân, eserinin telifinde istifade ettiği kaynakların başında doğal olarak Kur’ân 

ve Sünnet gelmektedir. Bunun yanında kendisinden önce telif edilmiş olan fıkıh usûlüne dair 

eserlerden ve Menâru'l-Envâr'ın şerhlerinden yararlanmıştır. Bu eserleri tespit etmeye 

çalıştık, İmam Nesefi (ö. 710/1310) 'nin « Menâru'l-Envâr » ve « Keşfu'l-Esrar fî Şerhi'l-

Menâr » eserlerinden büyük ölçüde yararlandığı görülmektedir. 

 

C. KULLANDIĞI TERİMLER 

Kara Sinân, eserinde bazı terimler kullanmıştır ki eserin doğru ve tam olarak 

anlaşılabilmesi için bu terimlerin bilinmesi gerekmektedir: 

 
الصحيح  » .1 »: Bir meselede farklı görüşler vardır, hepsi zayıftırlar yalnız bu doğru ve 

güçlüdür demektir. 

األصح  » .2 »: Bir meselede farklı görüşler vardır, hepsi doğrudur, yalnız bu en 

doğrusudur ve bu görüşe göre fetva verilir.61 

أصحابنا  » .3 »: İmam Ebû Hanîfe ve iki talebesi İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed 

kastedilmektedir. 

أصحاب الشافعي  » .4 »: Şâfiî mezhebine müntesip fakihlerden; el-Müzenî, ile er-Rabiî 

kastedilmektedir. 

مشايخنا العراقيين، العراقيين  » .5 »: Hanefilerin Irak ekolünden Ebû’l-Hasen el-Kerhî, ile Ebû 

Bekir el-Cessâs kastedilmektedir. 

ظاھر الرواية  » .6 »: İmam Muhammed'in altı kitabında üç imamdan (İmam Ebû Hanîfe, 

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed) rivayet edilen meseleler kastedilmektedir.62 

عندھما  »  .7 قولھما  » ,« لھما  » ,« »: 

                                                            
60 Cici, a.g.e., s. 138. 

61 Dufeyri, Meryem Muhammed Salih, Mustalahat el-Mezahib el-Fıkhiyye, Dar İbn Hazm, 1. bs., H. 1422, 

s. 114; Mülle, Abdu’l-İlah b. Muhammed, el-Kevaşifu'l-Celiyye Ani'l-Mustalahat el-Hanefiyye, Matbatü'l-

İhsa, 1. bs., 1425/2004, s. 72. 

62 İbn Abdin, Muhammed Emin b. Ömer, Reddü'l-Muhtâr âle'd-Dürri'l-Muhtâr, Matbati Babi’l-Halebi, 

Mısır, 3. bs., H. 1404, I/71; Mülle, a.g.e., s. 59. 
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- İmam Ebû Hanîfe'nin görüşüne karşı, İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'in 

görüşleri kastedilmektedir. 

- İmam Ebû Yûsuf'un görüşüne karşı, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed'in 

görüşleri kastedilmektedir. 

- İmam Muhammed'in görüşüne karşı, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Ebû Yûsuf'un 

görüşleri kastedilmektedir.63 

قلنا  » .8 »: Hanefîlerin görüşünü belirtirken kullandığı bir ifadedir. 

السلف  » .9 »: İmam Ebû Hanîfe'den İmam Muhammed'in (H. 189) vefatına kadar Hanefi 

mezhebinin fakihleri kastedilmektedir.64 

مشايخنا  » .10 »: İmam Ebû Hanîfe'yi görmeyen Hanefi fakihleri kastedilmektedir. Bu terim 

genellikle erken dönem fakihleri için kullanılır. 

 Hanefi fakihlerinin çoğu kastedilmektedir.65 :« عامة مشايخنا » .11

األشبه  » .12 »: Bir meselenin hükmünde farklı görüşler olursa, birini tercih etmek için bu 

terim kullanılır. Şu anlamda da kullanılır: ''Bir yandan, İmam Ebû Hanîfe, Ebû Yûsuf 

ve İmam Muhammed'den rivayet edilen görüşe benzemesi. Diğer yandan, delili 

bilindiği için tercih edilen görüşe benzemesi.66 

 

D. METODU VE ŞERH TARZI 

Özellikle şer'i ilimler sahasında muteber kaynaklara şerh ve haşiye yazmak sıkça 

rastlanan bir durumdur. Bu gelenek çeşitli metotlarla oluşturulmuştur. En önemli şerh yazma 

metotları ise şöyle özetlenebilir. 

1. Kâle- Ekulü (قال، أقول) metoduyla yazılan şerhler. Bu metotla yazılan şerhlerde 

metnin başına Kale (قال) kelimesi, şerh başına da Ekulü (أقول) kelimesi getirilerek 

şerh yazılır. 

                                                            
63 Nakib, Ahmet b. Muhammed Nasruddin, el-Mezheb el-Hanefi, Mektebetü'r-Ruşud, el-Riyad, 1. bs., H. 

1422, I/324; Mülle, a.g.e., s. 36. 

64 Leknevî, Ebû'l-Hasanât Muhammed Abdülhay (ö.1887), el-Fevâidu'l-Behiyye fî Terâcümi’l-Hanefiyye, 

Beyrut, Dâru'l-Kitabi'l-İslami, s. 412; Mülle, a.g.e., s. 40. 

65 İbnü’l-Hümâm, Fethu'l-Kadir, Daru'l-Fikir, Beyrut, I/477; Leknevî, a.g.e, s. 413; Mülle, a.g.e., s. 43. 

66 Mülle, a.g.e., s. 78.  
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2. Kavluhu (قوله) metoduyla yazılan şerhler. Metnin tamamı yazılmayıp, şerhedilecek 

kısım yazılır, ardından şerhe geçilir. Metnin başına Kavluhu (قوله) kelimesi 

getirilir. 

3. Memzuc metodla yazılan şerhler. Genellikle metin üzerine bir düz çizgi çekilir. 

Sonra o metne uygun bir tarzda direkt şerhe geçilir veya Ey (أي) kelimesi ile devam 

edilir. Bu metod metnin şerhe karışma ihtimalini taşıdığından tenkide uğramıştır. 

Ancak en fazla kullanılan şerh metodu da bu metod olmuştur.67 

''Zeynü'l-Menâr''ın nüshaları incelendiğinde yukarıdaki şerh metotlarından memzuc 

metodun benimsendiği görülür. Memzuc metodun tenkide uğrayan yönüne karşın ''Menâr'' 

metni üzerine siyah ya da kırmızı düz çizgi çekilerek metnin şerhe karışma ihtimalinin önüne 

geçilmeye çalışılmıştır. Ancak metnin üzerine çekilen çizgi yer yer metnin sınırlarını 

belirlemede yetersiz kalmıştır. Çalışma esnasında ''Menâr'' metninin muteber ve tahkik 

olmuş bir nüshası dikkate alınarak söz konusu şerhte metin sınırları tespit edilmeye 

çalışılmıştır.68   

 

E. TAHKİKTE İZLENİLEN METOD   
 

Kara Sinân’nin “ Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr ” adlı eserini tahkik ederken 

izlediğimiz metodu şu şekilde özetleyebiliriz: 

1. Müellifin kaleme aldığı metni doğru bir şekilde çıkartabilmek ve zabt edebilmek için üç 

yazma nüshadan sadece birini değil, üçünü de asıl nüsha olarak esas aldık. Gerekli yerlerde 

metne en uygun olan nüshayı metinde vererek diğerlerine dipnotta yer verdik. Yazma 

nüshaları karşılaştırıp aralarındaki önemli farkları metinde belirledik, manaya tesiri 

olmayan basit farklılıkları dikkate almadık.  

                                                            
67 Bkz., Kâtip Çelebî, Keşfu'z-Zunûn, I/38; Mehmet Tâhir Abdulzâde, Serkiz Orpilyan, Mahzenu'l-Ulum, 

İst., 1308/1890, I/61; Takıcı, Yakup, Şemseddin Sivasi'nin Zübdetü'l-Esrâr fî Şerhi Muhtasari'l-Menâr 

Adlı Eserinin Tahlili ve Tahkiki, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Sivas, 1999, s. 38. 

68 Nesefi, Ebü’l-Berakat Hafizuddin el-Hanefi (ö. 710/1310), Menâr, thk. Ahmet Abdulmelik Abdurrahman 

es-Sâdi, Dar Sadeddin li’t-Tıbâ’a, 1. bs,  1431/2010. 
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2. Bu eser, Kara Sinân tarafından memzuc metodla şerhedildiği için; İmam Nesefi (ö. 

710/1310) 'nin “Menârü'l-Envâr” Metnini “Zeynü'l-Menâr” şerhinden ayırabilmek için 

“Menârü'l-Envâr ” metnini koyu bir hat ile iki parantez içerisinde yazdık. 

3. Metin yazılırken, fihristte zikredilen meselelere daha kolay ulaşılmasını ve konuların daha 

iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ara başlıklar koyduk ve bunları da köşeli parantez içine 

aldık. 

4. Metinde geçen ayetlerin numarasını sûre adıyla birlikte dipnotta zikrettik. 

5. Metinde geçen hadislerin numarasını kaynaklarıyla birlikte dipnotta zikrettik. 

6. Müellifin delil olarak zikrettiği hadisleri ve eserleri tahriç etmeye çalıştık. 

7. Metinde adı geçen âlimlerin özgeçmişlerini ilk zikredildiği yerde kısaca verdik. 

8. İzah edilmesine ihtiyaç duyulabilecek kelimelerin sözlük ve terim anlamlarını temel 

kaynaklardan istifade ederek açıklamaya çalıştık. 

9. Metinde zikri geçen fırkaları kısaca tanıtmaya çalıştık. 

10. Okunmasını ve istifadesini kolaylaştırmak için metindeki bazı kelimeleri harekelendirdik. 

11. Eser, eski imla kurallarına (Mushaf  hattı) göre yazılmıştır, Örneğin (الصلوة، الزكوة، الحيوة، ثلثة) 

şekilde, Biz eserin tamamını yeni imla kurallarına göre yazdık, Örneğin ( ،الصالة، الزكاة، الحياة

 .(ثالثة

12. Eserin sonuna, eserde geçen âyet, hadis ve şahısların fihristlerini ekledik. Ayetleri 

Kur’an’daki sıraya göre, hadislerle şahısları da alfabetik sıraya uygun şekilde tertib ettik. 
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SONUÇ 

Kara Sinân'ın  "Zeynü'l-Menâr fî Şerhi Menâri'l-Envâr" adlı eseri üzerine yapılan 

tahkik ve tahlil çalışması onun ilmi kişiliğini anlamaya yardımcı olacak şekilde 

hazırlanmıştır. Kara Sinân Osmanlı Devletinin en parlak dönemlerinden olan Sultan II. 

Murad ve Fatih Sultan Mehmed devirlerinde yaşamıştır. Bir âlim, fakih ve müderris 

kimliğine sahip ilim adamının ilgili dünyasını ortaya koyan bu çalışma, Osmanlı 

Devleti’nin şer'i ilimler sahasında Arapçayı önemseyen politikasına uygun olarak Arapça 

olarak telif edilmiştir. 

Kara Sinân'ın hayatı hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Ancak Manisa iline 

bağlı Akhisar ilçesinde dünyaya geldiği ve orada uzun süre ilmi çalışmalarını sürdürdüğü 

tespit edilmiştir. Hanefî ve Maturîdî olan Kara Sinân, başta Arap dili alanı olmak üzere 

diğer İslamî ilimler sahasında da eserler ortaya koymuştur. 

"Zeynü'l-Menâr"ın el yazma nüshaları günümüze kadar korunmuş olan nüshaların 

hepsi tam olarak kütüphanelerin kayıtlarında mecuttur. Tespit edilebilen üç el yazması 

nüsha mevcuttur. Tahkik çalışmasına esas teşkil eden üç nüsha, küçük farklar haricinde 

metnin oluşturmasında fazla zorluk çıkarmaması eserin korunduğunu göstermektedir. 

Ayrıca eserin adında veya Kara Sinân'a âidiyetinde herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. 

Ne zaman telif edildiği ise kesin olarak bilinmektedir. Eserin girişinde açıkça telif yılını H. 

842/ M. 1439 olarak zikretmektedir. 

Kara Sinân esere memzuc metotla şerh yazmıştır. ''Menârü'l-Envâr''ın muhtavasını 

kesinlikle aşmamaya gayret etmiştir. O, tanımlardaki kapalılıkları açıklamaya, hükümlerin 

delillerini zikretmeye, farklı görüşleri net ifadelerde nakletmeye çalışmış ve bunda da 

başarılı olmuştur. 

Kara Sinân'ın  "Zeynü'l-Menâr" 'ını asıl metinden okuyup incelemek isteyenler 

çıkabilir. Bu anlamda araştırmacılara kolaylık olsun diye eserin tahkikli metni ortaya 

çıkarılmıştır. El yazması nüshaların okuma zorluğuna karşın düzgün Arapça bir metin 

yazılmaya çalışılmıştır. 
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"Zeynü'l-Menâr" adlı eserin okunması sonucunda fukaha ekolünün özelliklerini 

kısa zamanda öğrenmek mümkündür. Fıkıh usûlü ilminde ortalama birikimi elde etmek 

isteyenlerin de "Zeynü'l-Menâr" gibi eserlerden geri kalmamaları gerekir. 

Günümüze kadar üzerinde inceleme ve değerlendirme yapılmayan söz konusu eser 

Manisa ilinin kültür değerleri açsından da önemlidir. Bu çalışma Manisa'da 15.yüzyılda 

fıkıh usûlü ile ilgili bu eserin telif edilip okutulduğunu ortaya koymuştur. 

Sonuç olarak, Kara Sinân gibi Osmanlı fukahasının kaleme aldığı bu eser, sadece 

Osmanlı toplumu hakkında bilgi edinmek için değil, aynı zamanda İslam Hukuk 

düşüncesinin daha doğru anlaşılması açısından da oldukça önemli bir çalışmadır. 
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Ek. 1,       Süleymaniye Ktp. İst. (Yozgat 373) Nüshasının Başlık Sayfası (ي) 
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Ek. 2,       Süleymaniye Ktp. İst. (Yozgat 373) Nüshasının Birinci Sayfası (ي) 
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Ek. 3,       Süleymaniye Ktp. İst. (Yozgat 373) Nüshasının Son Sayfası (ي) 
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Ek. 4,       Manisa İl Halk Ktp. (45 Hk 422) Nüshasının Başlık Sayfası (م) 
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Ek. 5,       Manisa İl Halk Ktp. (45 Hk 422) Nüshasının Birinci Sayfası (م) 
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Ek. 6,       Manisa İl Halk Ktp. (45 Hk 422) Nüshasının Son Sayfası (م) 
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Ek. 7,       Süleymaniye Ktp. İst. (Carullah 539) Nüshasının Birinci Sayfası (ج) 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek. 8,       Süleymaniye Ktp. İst. (Carullah 539) Nüshasının Son Sayfası (ج) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ZEYNÜ’L-MENÂR FÎ ŞERHİ MENÂRİ’L-ENVÂR'IN ARAPÇA 

METNİNİN TAHKİKİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية التركية
 جامعة أولوداغ

 المعهد العالي للعلوم االجتماعية
 قسم العلوم اإلسالمية األساسية

 وأصولو الفقو اإلسالمي فرع

 

 

 زين المنار في شرح منار األنوار
 يوسف بن عبد الملك بن بخشيش، المشهور بػ )قره سنان(

 )رسالة ماجستير(
 

 

 :دراسة وتحقيق
 الونداويأنس يوسف سليمان 

 

 

 بإشراؼ:
 االستاذ الدكتور خليل إبراىيم آجار

 
 
 

 4102بورصا 



ُ 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 .ين القويمت قلوبنا على الد  اللهم ثبّ 

بُتن مصاحل العباد يف الدنيا ، ل كالربىافئكأثبت األحكاـ بالدال، اغبمد هلل الذم أنزؿ الكتاب كالفرقاف
 خصوصا على رسولنا، كالصبلة على األنبياء كاؼبرسلُت األخيار، كىٌوف من عصى باغبدكد الزاجرة، كاآلخرة

يقينا كتقليدا باطنا كظاىرا ما دامت اعبنة كعرش ، كعلى كل من آمنوا ُّم أكال كآخرا، ؿبمد اؼبصطفى اؼبختار
 .كتوالت العطايا من اهلل الكرًن، اهلل العظيم

 :بعدك 
كتبنا شرحا مسمىن   - جزاىم اهلل خَت اعبزاء يـو التفتيش - فيقوؿ العبد يوسف بن عبد اؼبلك بن خبشيش

جعل اهلل مضجعو  - حافظ الدين كاؼبلة (ُ)( لئلماـ النسفيالمنار( للكتاب الشريف اؼبسمى بػ )المنارزين بػ )
كسلطاف ، كختمناه يف أكائل ذم اغبجة يـو الًتكية من شهور سنة اثنتُت كأربعُت كشبامنائة - يف فراديس اعبنة
 - من بٍت عثماف مراد بن ؿبمد، ىذا الزمافمقوم اإلسبلـ يف ، كمكـر العلماء ناصر الربرة، الرـك قاىر الكفرة

رحم اهلل من  - كجعل اآلخرة ألعياده، غفر اهلل لو كألجداده، فنسبلن  كأبٌد نسلو نسبلن ، كعدالن  زاده اهلل عمران 
 .ألنو الذم كاف أعطانا، من اهلل نرجو إحسانا، آمُت يا رب العاؼبُت، قاؿ آمُت

أىل اإلسبلـ يف أكؿ تصانيفهم اعلم أنٌو ؼبٌا رأل مصٌنفوا ، يا طالب األصوؿ صانك اهلل عن الفضوؿ
أمر ذم كل »:  كركم عن النيب، البسملة كاغبمدلة كالتصلية من الواجب فرقا بُت الكتب اإلسبلمية كغَتىا

كل أمر ذم باؿ مل يبدأ فيو حبمد اهلل فهو »: كركم أيضا عنو، (ِ)«يبدأ فيو باسم اهلل فهو أبًت باؿ ال
 .(ّ)«أقطع

                                                           

ىػ(، ىو عبد اهلل بن أضبد بن ؿبمود، أبو الربكات حافظ الدين النسفي من أىل " إيزج " من كور " أصبهاف " ككفاتو فيها. َُٕالنسفي ) (ُ)
شا فقيو حنفي كاف إماما كامبل مدققا رأسا يف الفقو كاألصوؿ، بارعا يف اغبديث كمعانيو، تفقو على الكردرم كخواىر زاده. عده ابن كماؿ با

بقة اؼبقلدين القادرين على التمييز بُت القوم كالضعيف، كعده غَته من اَّتهدين يف اؼبذىب. من تصانيفو " كنز الدقائق " منت مشهور من ط
، كاعبواىر اؼبضية ص َُُيف الفقو، ك " الوايف " يف الفركع، ك " الكايف " يف شرح الوايف، " كاؼبنار " يف أصوؿ الفقو، ]الفوائد البهية ص 

 .[ُِٗ/  ْ، كاألعبلـ َِٕ
 . ِٕٔ/ّ(، ُِٖٔ( اعبامع الصغَت يف أحاديث البشَت النذير، اإلماـ جبلؿ الدين السيوطي، دار الفكر، بَتكت، برقم )ِ)
ـ، تح: عبد الغفار سليماف البندارم، سيد  ُُٗٗ، ُبَتكت، ط –( سنن النسائي الكربل، أضبد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية ّ)

 . ُِٕ/ٔ(، َُِّٖحسن، باب ما يستحب من الكبلـ عند اغباجة كذكر، برقم ) كسركم



ِ 

 

أداء للواجب عليو كرعاية للركايتُت إف  ( بسم اهلل الرحمن الرحيم) يف أكؿ كتابو -رضبو اهلل- قاؿ اؼبصنف
 جنسو أك صبيع احملامد( الحمد: )كقاؿ، كاف اؼبراد بالبدء فيها حقيقيا لصدؽ تعريف اغبمد على التسمية

فاغبمد ىو ، إف كاف اؼبراد بالبدء فيها إضافيا، أداء لو كرعاية للركاية الثانية، تعاىل ذاتا كصفة( هلل) كـبصوص
، ىو اإلتياف دبا يشعر بالتعظيم مطلقا: فالثناء. مطلقان  الثناء باللساف على اعبميل االختيارم فقط قصدان 

كالقيد ، باعبناف كاألركافكمها ما يتعلق ، فخرج بالقيد األكؿ صنفا الشكر، فيتناكؿ أصناؼ الشكر كاؼبدح أيضا
، ستهزاءكبالرابع اال، كخرج بالثالث اؼبدح، لتحقيق ماىية اغبمد إذ ال يستعمل يف غَت االختيارمالثاين 

( الذي ىدانا إلى الصراط المستقيم)، ألنو خيتص دبا بعد اإلحساف من الفواضل؛ كباػبامس الشكر باللساف
كىو ؿبمد أفضل ( لق العظيمعلى من أختّص بالخ( كالتعظيم مٌنا )والصالةكقاؿ ). اؼبوصل إىل اغبق الكرًن

على آلو الذين قاموا بنصرة ( الصبلة )وكقاؿ ). أداء لذلك الواجب - الصبلة كالسبلـعليهم  - الرسل
كىم أتباعو اؼبتبادركف إىل اإلسبلـ بالذىن الفهيم تبعا كتتمة لذلك ، االقتصاد السليم كمن طريف (الدين القويم

 .أنعم اهلل ؽبم جنات النعيم
كتسمية ، كذكر الباعث، مدح الفن: اعبائزة مبٌت كتابو على االختصار ترؾ األمور األربعة كؼبا كاف

( أيها اغبريص اؼبتوجو إىل ىذا اعلم): فقاؿ، ٍب حٌث على العلم، كبياف كيفيتو من التبويب كالتفصيل، الكتاب
األحكاـ من حيث اعبملة ال من عبارة عن األدلة كعن معرفة كجوه داللتها على : الفقو (أّف أصوؿالعلم )

العلم باألحكاـ الشرعية العملية عن : كاصطبلحا. فهم غرض اؼبتكلم من كبلمو: فإف الفقو. حيث التفصيل
: كقيل، فالرفع ىو احملتاج، ما يبتٌت عليو غَته: كقيل، كإٌف األصل ىو احملتاج إليو. أدلتها التفصيلية باالستدالؿ

تعاىل كؽبذا كاف ىذا الفن فرعا للكبلـ لتوقفو على معرفة البارم ؛ االضافيات كمها من. ما يبتٌت على غَته
يبػىلٍّغ كًصدؽ، كصفاتو

كعبواز التمسك يف علم الكبلـ بغَت القياس من األدلة . لة كغَت ذلككثبوت الرسا، اؼب
فاإلضافة ، نصبها الشارعف األدلة اليت أ فاؼبعٌت، إٌما دبعٌت الفاعل، اإلظهار: ىو لغة( الشرععدؿ إىل لفظ )

فتفيد ، فاؼبعٌت أف األدلة اليت يثبت ُّا اؼبشركعات، أك دبعٌت اؼبفعوؿ، بيت اهلل كما يف تفيد تعظيم اؼبضاؼ
 .أستاذم فبلف: تعظيم اؼبضاؼ إليو كما فيقولك

اؼبتلوٍّ فهو كإف استدؿ بغَت ، (الكتابألٌف اؼبستًدؿ إف استدؿ بالوحي اؼبتلوٍّ فهو ) (ثالثةكتلك األدلة )
كأٌما اجتهاد بعضهم فهو ، (إجماع األمةكإف استدؿ بغَت الوحي فهو اجتهاد صبيع اَّتهدين فهو )، (السنة)

ألنٌا نضيف اغبكم يف الفرع إليو ال إىل اغبقيقة إذ ال مدخل للرأم يف ؛ كؼبا كاف أصالتو بالنظر إلينا، القياس
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إشارة إىل فرعيتو  (واألصل الرابع القياس): بل ىو مفٌوض إىل اهلل تعاىل أفرده بالذكر بقولو إثبات األحكاـ
 أك من، ألنٌو إٌما مستنبط من الكتاب كحرمة اإلتياف يف األدبار بعلة األذل قياسا على اغبيض؛ ؽبذه الثبلثة

كؼبا كاف ، باغببلؿ يف حرمة اؼبصاىرةأك من اإلصباع كاعتبار الوطئ اغبراـ ، السنة كما عرؼ يف األشياء الستة
إذ كل متأخر منها متوقف على ميقىٌدًمو فعلى ىذا ينبغي أف ينفرد ، تنب ىذا الًتتيبتقدًن األصل األقول أكىل رى 

 .إالٌ أنٌو أشار إىل زيادة ضعف الرابع كؽبذا ال يكٌفر منكر ما ثبت بو، أك يًتؾ مطلقا، بذكر الثاين كالثالث
أك قضى رسولو ببل إنكار ، من قبلنا فإمٌنا تلزمنا إذا قضى اهلل فكانت ملحقة بػ )الكتاب(كأٌما شرائع 
كأٌما االستصحاب من ، كأٌما قوؿ الصحايب فبالسنة الحتماؿ السماع، كأٌما التعامل فباإلصباع، فملحقة بالسنة

 .اغباؿ كالظاىر كاألظهر فبالقياس
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 باب الكتاب
، ىهنا دبعٌت اؼبقركء فيتناكؿ صبيع ما ييقرأ كتبا ظباكية كانت أك غَتىا( رآففالق( اؼبذكور )أّما الكتاب)

ينػىزنؿ على غَته )، رسولنا: ( أمعلى الرسوؿ( خيرج غَت السماكية )الُمنَػزَّؿ)
( المكتوب في المصاحفخيرج اؼب

زنيا فارصبومها البتة )الشيخ كالشيخة إذا : كقولو تعاىل،  خيرج ما نسخت تبلكتو كبقيت أحكامو فبٌا أنزؿ عليو
)فعدة من أياـ أخر : ت اليت ثبتت باآلحاد كقراءة أيبٌ ( خيرج القراءاالمنقوؿ عنو نقال متواترانكاال من اهلل( )

)فصياـ ثبلثة أياـ متتابعات( على قوؿ : (ُ)( خيرج القراءات اؼبشهورة كقراءة ابن مسعودبال شبهة) متتابعات(
أٌما التسمية فالصحيح من اؼبذىب . على قوؿ غَته ال خيرجها بل يفيد التأكيدك ، من جعل اؼبشهور من اؼبتواتر

؛ كللميبتًدأ تربكا ُّا، أٌّنا آية من القرآف لكٌنها ليست جزءن من أكؿ كل سورة عندنا بل ىي للفصل بُت السور
الختبلؼ العلماء يف  ؛ كؽبذا كره للجنب قراءهتا على قصد قراءة القرآف كعدـ تأدم فرض قراءة الصبلة ُّا

( اغبسن الًتتيب اسم للنظم( أم القرآف )وىو). فبل يتأدل الفرض دبا فيو شبهةكوّنا آية تامة اؼبوًرث للشبهة 
كالببلغة  فيها لتعلقو بالفصاحة اإلعجاز( إذ والمعنىألنٌو الوحي مطلقا )؛ اؼبتناسب اؼبعٌت كؽبذا مل يقل للفظ

أسقط لزـك فرضية النظم العريب يف  -رضبو اهلل– (ِ)إاٌل أٌف أبا حنيفة، م ال غَتكىو النظ، مع أنٌو كيًصف بالعريب
كؽبذا ال خيتص كؽبذا جٌوز التبلكة فيها بالفارسي رخصة اإلسقاط ؛ قوؿ يف حق الصبلة فقط ألنٌو َّرد اإلعجاز

كيقـو بو اغبكم كحيصل بو عنده بالعذر كاؼبسح على اػبف كأٌما اؼبعٌت فبل يسقط أصبل فإنٌو يقع بو اإلعجاز 
( الشيء اؼبذكور الذم وذلك( إىل النظم كاؼبعٌت )وإنّما تعرؼ أحكاـ الشرع بمعرفة أقسامهامعٌت اؼبناجاة )

. معرفة أحكاـ الشرع دكف القصص كاألمثاؿ كاؼبواعظ كاغًبكم( فيما يرجع إىل أربعةأقساـ )، ىو األقساـ

                                                           

ق(، ىو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب اؽبذيل، أبو عبد الرضبن من أىل مكة. من أكابر الصحابة فضبل  ِّعبد اهلل بن مسعود ) (ُ)
ا كاػبندؽ كاؼبشاىد كلها مع رسوؿ اهلل كعقبل. كمن السابقُت إىل اإلسبلـ. ىاجر إىل أرض اغببشة اؽبجرتُت. ش . كاف مبلزما هد بدرنا كأحدن

ككاف أقرب الناس إليو ىدينا كدال كظبتنا. أخذ من فيو سبعُت سورة ال ينازعو فيها أحد. بعثو عمر إىل أىل الكوفة ليعلمهم أمور  لرسوؿ اهلل 
 [.َْٖ/ْ، كاألعبلـ ّٖٔ/ِكاإلصابة ، َُٔ/ّحديثنا، ]الطبقات البن سعد  ْٖٖدينهم. لو يف الصحيحُت 

ق(، ىو النعماف بن ثابت بن كاكس بن ىرمز. ينتسب إىل تيم بالوالء. الفقيو اَّتهد احملقق اإلماـ، أحد أئمة اؼبذاىب َُٓأبو حنيفة ) (ِ)
إلفتاء. قاؿ فيو اإلماـ مالك رأيت األربعة، قيل: أصلو من أبناء فارس، كلد كنشأ بالكوفة كاف يبيع اػبز كيطلب العلم، ٍب انقطع للدرس كا

د يف رجبل لو كلمتو يف ىذه السارية أف جيعلها ذىبا لقاـ حبجتو، كعن اإلماـ الشافعي أنو قاؿ: الناس يف الفقو عياؿ على أيب حنيفة. لو مسن
، كأبو ِٔ/ُ، كاعبواىر اؼبضية ْ/ٗ]األعبلـ  اغبديث، كاؼبخارج يف الفقو، كتنسب إليو رسالة الفقو األكرب يف االعتقاد، كرسالة العامل كاؼبتعلم.

 [. ّّْ -ِّّ/ُّ، كتاريخ بغداد ُُٕ - ُِِحنيفة حملمد أيب زىرة، كاالنتقاء البن عبد الرب، 
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( أم ىذا وىوىيئة حركة كسكونا ): ( أموصيغةمادة ): أم (لغة في وجوه النظم( منها )األوؿالقسم )
كإٍف كيًضع ألكثر فإٍف مشل الكٌل فهو  (الخاص)ألٌف اللفظ إٍف كيًضع ؼبعٌت كاحد فهو  (أربعة)القسم أقساـ 

كالقسم . (المؤوؿكإف ترجح بو فهو ) (المشترؾفإف مل يًتجح كاحد بالرأم فهو ). كإف مل يشمل (العاـ)
ىذا القسم : ( أموىو). ( اؼبتقدـ جبلءن بذلك النظم( أم كيفية ظهور اؼبعٌت )وجوه البيافمنها يف )( الثاني)

احتمل إف ف، (الظاىرفهو ) ؼبفهومو األصل فإف مل يكن مسوقا، ( أيضا ألٌف اللفظ إف ظهر مرادهأربعةأقساـ )
. (المحكم( كإف مل يقبل فهو )المفسرفإف قبل النسخ فهو )، كإف مل حيتمل (الّنصالتخصيص كالتأكيل فهو )

فإف نًيل دبجرد ، ألنٌو إٍف مل يظهر اؼبراد؛ ( خفاءن تقابلها( أخرل )أربعة( اؼبذكورة أقساـ )األربعةكؽبذه األقساـ )
ٍجًمل . ( كإف مل يينلالمشكلفهو ) كإف نًيل بالتأمل بعد الطلب، (الخفيالطلب فهو )

ي
فإف أدرؾ ببياف من اؼب

ٍجمىل( كإف مل يدرؾ فهو )اؼبتشابفهو 
ي
 .(و)اؼب

ألٌف اللفظ إف استعمل  (أربعة أيضا( أقساـ )وجوه استعماؿ ذلك النظم وىو( منها يف )الثالثكالقسم )
ككل منهما إف استعمل  (المجاز)فهو ؼبناسبة بينهما كإف استعمل يف غَته  (الحقيقةيف موضعو األصلي فهو )

 (الكناية)كإف استعمل مع استتار معناه فهو  (الصريح)يف باب البياف مع كثرة االستعماؿ ككضوح معناه فهو 
 .فهذا القسم يف كيفية استعماؿ األلفاظ يف باب البياف كالقسم الثاين يف نفس البياف

ألٌف  (أربعة أيضا)أقساـ  (وىو)كاؼبعٌت  (في معرفة وجوه الوقوؼ على المراد)منها  (الرابع)القسم ( و)
، (االستدالؿ بعبارة النص)فهو  ؼبفهومو مقصودا أصليا كاف أكال فإف كاف مسوقا، اؼبستدؿ إف استدؿ دبنظومو

إف (و)، (بداللتو)إف استدؿ دبعناه اللغوم فهو االستدالؿ (و)، (بإشارتو)إف مل يكن فهو االستدالؿ (و)
 .(اقتضائوب)ستدالؿ اال والنص عقبل أك شرعا فهاستدؿ دبا يفتقر إليو 

؛ (أربعة أيضا)أقساـ  (قسم خامس يشمل الكّل وىو)العشرين اؼبذكورة  (األقساـ ىذهوبعد معرفة )
و مأخوذ من ألنٌو إف كاف اؼبراد معرفة مأخذ اشتقاؽ األلفاظ اليت ىي أظباء ألقساـ الكتاب كاػباص مثبل فإنٌ 

(إف كاف معرفة تقدًن بعضها على البعض عند التعارض  و)، (مواضعها معرفة)قوؽبم اختص فبلف بكذا فهو 
إف كاف معرفة حقائقها (و)، (ترتيبهاكما يقدـ احملكم على اؼبفسر كىو على النص كىو على الظاىر فمعرفة )

معرفة اآلثار الثابتة ُّا من ثبوت اغبكم قطعا أك (إف كاف و)، (معانيهااللغوية كحدكدىا االصطبلحية فمعرفة )
حاصلة من ضرب األربعة يف ، فبلغت األقساـ شبانُت. (أحاكمهاظٌنا أك كجوب التوقف كغَت ذلك فمعرفة )
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كؼبٌا فرغ عن ، كال خيفى كجو تقدًن كل أربعة، فالسنة كالكتاب تنقسم على ىذه األقساـ الثمانُت. العشرين
 :فقاؿ، كالعشرين على حدةف كٌل قسم من األقساـ األربعة التقسيم شرع يف بيا

 مبحث الخاص
)فنظم( إاٌل أنٌو ذكر لفظ الكل لئبل يتوىم أف لفظ اػباص : ( فاؼبناسب ؼبا تقدـ أف يقوؿأّما الخاص)

كذكر لفظ اللفظ نظرا إىل اػباص من حيث ىو ، يطلق على ؾبموع األلفاظ اػباصة ال على كل كاحد منها
( كاحد خيرج اؼبهمبلت وضع لمعنى( خيرج الدكاٌؿ األربعة )فكل لفظ): فقاؿ، إىل خاص القرآفخاص ال 

خيرج اؼبشًتؾ ألنٌو على قوؿو كضع بإزاء معٌت من اؼبعاين : قيل (معلـو). ألنٌو ؼبعنيُت أك أكثر؛ كاؼبشًتؾ أيضا

  چٺ ٺچ : يف قولو تعاىل كاحتماؿ الرقبة، اؼبختلفة على سبيل اإلُّاـ باعتبار ذات االسم كحقيقتو
ة ا مرقوقاؼبؤمنة كالكافرة كالصحيحة كالسقيمة كالكبَتة كالصغَتة باعتبار كصف االسم ال باعتبار حقيقتو ألّنٌ 

على ). ال إىل أصل كضعو فبل حاجة إليوصباؿ نظرا إىل صفة اإل؛ خيرج اَّمل: كقيل، فبلوكة كال إُّاـ فيها
 .لى األفراد يف معناه كاؼبراد ىذايقطع النظر ع( خيرج العاـ إذ مل اإلنفراد

خصوص )يكوف  (خصوص النوع أو)يكوف  (أو إّما أف يكوف خصوص الجنس( أم اػباص )وىو)
إمٌنا جعلو الشرع جنسا مع أنٌو عند غَته نوع األنواع ألنٌو  (و)معناه كىو حيواف ناطق كاحد  (ن كإنسافالعي

إنساف ذكر جاكز  و( ىرجلبُت الصنفُت كالنوعُت اغبقيقيُت كبو )جعل صنفو نوعا الختبلؼ حكم الشرع 
كغَت ذلك ، كقاضيا فيها، كشاىدا يف اغبدكد، كإماما أكرب كأصغر، حٌد الصغر كىو يصلح أف يكوف نبٌيا

حيواف ناطق مع ( مثاؿ للعُت كىو زيد( كبو )و). كعلى إنساف أنثى جاكز حد الصغر، خببلؼ اؼبرأة
 .التشخص

 الخاصحكم 
من جهة القطع عن : أم (قطعا)مدلوؿ اػباص : أم (أنّو يتناوؿ المخصوص)اػباص : أم (وحكمو)
( بنفسو إذ من شرط لكونو بّينا)؛ بياف التفسَت ال بياف التقرير كغَته: ( أموال يحتمل البيافالغَت عنو )إرادة 

كاحتماؿ اَّاز مل ينشأ عن ، كال إشكاؿىذا البياف أف يكوف الٌنص ؾبمبل أك مشكبل فبل بياف حيث ال إصباؿ 
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( خبرب فال يجوز). كؽبذا ال يبلـ من يقـو ربت حائط ال ميل فيو الحتماؿ سقوطو عقبل؛ دليل فبل يقدح
بأمر كىو الطمأنينة يف الركوع كالسجود كاالستواء يف القومة كاعبلسة بُت السجدتُت ) (إلحاؽ التعديلالواحد )

( كما قاؿ على سبيل الفرضكىو كضع اعببهة على األرض ) (والسجود)( كىو اؼبيبلف عن االستواء الركوع

 فبل يكوفلكونو خاٌصا بٌينا  [ ٕٕ: اغبج]چ ڳ ڳچ : أبو يوسف كالشافعي يف قولو تعاىل
 »(ُ) تيصىلٍّ ملفىصىلٍّ فإٌنك  ارجع«: كىو قولو عليو السبلـ لؤلعرايبخبرب الواحد  اإلغباؽ بيانا بل زيادة على النص

( ىو أف يتتابع يف أفعاؿ وبطل شرط الوالء). فقلنا بالوجوب ليثبت اغبكم على حسب دليلو. اغبديث
، كما ىو عند مالككيظهر قطع التتابع جبفاؼ العضو عند اعتداؿ اؽبواء  ، الوضوء كال يفرؽ بينهما بعمل آخر

( كىو أف يراعي النسق اؼبذكور يف قولو الترتيب( شرط )ومرة تعليما للجواز ) لو جاز تركو لًتكو النيب : قاؿ

( كىي أف يقصد بقلبو عند غسل الوجو النية( شرط )و). اآلية [ ٔ: اؼبائدة] چٺپچ : تعاىل
ال يقبل اهلل صبلة امرئ حىت يضع »: لقولو  (ِ)كما مها عند الشافعي  أك استباحة الصبلةإزالة اغبدث 

أك بالقياس  (ْ)»إمٌنا األعماؿ بالنيات»: كلقولو، ككلمة )ٍب( للًتتيب (ّ)»مواضعو فيغسل كجهو ٍب يديوالطهور 
( كما ىو عند أصحاب الظواىر التسميةشرط ) (و). يف الشركط على التيمم إذ البدؿ ال خيالف األصل

ال كضوء ؼبن مل »: لقولو. فإٌف مذىبهم أف ليس يف الكتاب ؾباز الذين يعملوف أبدا بظاىر الكتاب كاغبنابلة

أمرنا بالغسل كىو ألٌف اهلل تعاىل ؛ اآلية  چپ پچ : ( كعلى قولو تعاىلفي آية الوضوء) «يسمٍّ 

                                                           

، بَتكت،  (ُ) ، تح: علي حسُت البواب، باب ِـ، طََِِاعبمع بُت الصحيحُت البخارم كمسلم، ؿبمد بن فتوح اغبميدم، دار ابن حـز
 . ٖٓ/ّاؼبتفق عليو من مسند أيب ىريرة، 

األربعة، كإليو ينتسب ىػ(، ىو ؿبمد بن إدريس بن العباس بن عثماف بن شافع. من بٍت اؼبطلب من قريش. أحد أئمة اؼبذاىب َِْالشافعي ) (ِ)
للشافعي الشافعية. صبع إىل علم الفقو القراءات كعلم األصوؿ كاغبديث كاللغة كالشعر. قاؿ اإلماـ أضبد: " ما أحد فبن بيده ؿبربة أك كرؽ إال ك 

ُّا تويف، من تصانيفو: ىػ( كنشر ُّا مذىبو أيضا ك ُٗٗعليو منة ". كاف شديد الذكاء. نشر مذىبو باغبجاز كالعراؽ. ٍب انتقل إىل مصر )
، ِّٗ/ُ"األـ" يف الفقو، ك "الرسالة" يف أصوؿ الفقو، ك "أحكاـ القرآف"، ك "اختبلؼ اغبديث" كغَتىا. ] األعبلـ للزركلي، كتذكرة اغبفاظ 

 [.َُّ - ٔٓ/ِ، كتاريخ بغداد ِْٖ - َِٖ/ُكطبقات اغبنابلة 
عوف اؼبعبود شرح سنن أيب داكد، مشس  ،»، ٍب يستقبل القبلة كيقوؿ اهلل أكربمواضعو ال يقبل اهلل صبلة امرئ حىت يضع الطهور»جاء بلفظ  (ّ)

 . ِٕ/ِٕ، كتاب الطهارة، اغبق ابادم
، ّاعبامع الصحيح اؼبختصر، ؿبمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخارم اعبعفي، دار ابن كثَت، اليمامة، بَتكت، تح: مصطفى ديب البغا، ط (ْ)

 .ّ/ُـ، ُٕٖٗ
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فاشًتاط اؼبذكورات يكوف نسخا للنص باػبرب الواحد ، كباؼبسح كىو اإلصابة كمها خاٌصاف بٌيناف، اإلسالة
كمل نػىقيل بوجوب تلك اؼبذكورات خبرب الواحد كما يف ، كزيادتنا النٌية يف التيمم بالنٌص ألنٌو القصد، كالسنة

أك ألٌف قبوؿ ، لكوّنا فرضا لعينها؛ لكونو فرضا لغَته عن مرتبة الصبلة؛ الكبطاط مرتبة الوضوء؛ التعديل
أمر األعرايب باإلعادة ثبلثا كخربىا ظٌٍت   قطعي الداللة ألٌف النيب التعديل قطعي اؼبفهـو ألنٌو من ظٌٍت ثبوت

كىو الدكراف حوؿ  (الطهارة في آية الطواؼبطل شرط ) (واؼبفهـو ألنٌع من ظٌٍت الثبوت كظٌٍت الداللة )

أال ال يطوفٌن ُّذا »: كما ىو عند الشافعي لقولو   چۓ ڭ ڭچ : البيت كىي قولو تعاىل
ألٌف الطواؼ خاصٌّ بٌُته  »صبلة إاٌل أٌف اهلل أباح فيو اؼبنطقالطواؼ »: كلقولو، »البيت ؿبدث كال عرياف

كاألشبو أٌف النص ليس ، لًتكهافبل جيوز كقلنا بالوجوب بدليل إجياب الدـ فالزيادة عليو نسخ لو خبرب الواحد 
كىي للتكلف ، كابتداء الفعل ألٌف األمر صدر بصيغة التطٌوؼكلكن ؾبمل يف حق اؼببالغة يف نفسو دبجمل 
كمن حيث اإلسراع يف اؼبشي فالتحقق خرب العدد السبعة ، كذلك حيتمل أف يكوف من حيث العددكاؼببالغة 

بطل  (و)ألٌف الطواؼ ال حيتملها ؛ فبل يصلح للبيافكأٌما خرب الطهارة ، داء من اغبجر بياناكخرب االبت

ڃ چ: كىي قولو تعاىل (التربصباإلطهار في آية أم تأكيل الشافعي القركء ) (أويلالت)

ألٌف الثبلثة خاص بٌُت ال حيتمل غَته فعلى ىذا التأكيل يلـز النقص إذا   چڃ   چ چ چ
ألنٌو ال يلـز النقص إف ؛ ألٌف ىذا الطهر عنده ؿبسوب من العدة خببلؼ تأكيلنا إياىا باغبيض؛ طلقها يف الطهر

كلزـك الزيادة جيوز إذا كانت للتكميل كما زًيدى نصف القرًء يف ، طٌلقها يف اغبيض ألّنا ال ربسب منها باالتفاؽ
. كإف كانت دبعٌت اغبيض اؼبؤنث مفردىا، إلضافتها إىل القركء اؼبذكر مفردىاكالتاء يف الثبلثة ، عدة األىمىة لو

اثنتُت ٍبٌ  إذا طٌلقها كاحدة أكقد تركتم العمل باػباص بقولكم للًحٌل اعبديد : كالشافعي (ُ))ك(كما قاؿ ؿبمد

ىئ ی ی ی ی   جئ حئ مئ چ : تزكجها آخر بعد العدة ٌٍب األكؿ بعد األخرل ألٌف )حىت( يف قولو تعاىل

                                                           

ىػ(، ىو ؿبمد بن اغبسن بن فرقد. نسبتو إىل بٍت شيباف بالوالء. أصلو من ) حرستا ( من قرل دمشق، منها قدـ أبوه ُٖٗؿبمد بن اغبسن ) (ُ)
و العراؽ، فولد لو ؿبمد بواسط، كنشأ بالكوفة. إماـ يف الفقو كاألصوؿ، ثاين أصحاب أيب حنيفة بعد أيب يوسف. من اَّتهدين اؼبنتسبُت. ى

نشر علم أيب حنيفة بتصانيفو الكثَتة. كيل القضاء للرشيد بالرقة، ٍب عزلو كاستصحبو الرشيد يف ـبرجو إىل خراساف، فمات ؿبمد بالرم. الذم 
من تصانيفو: " اعبامع الكبَت "، ك " اعبامع الصغَت "، ك " اؼببسوط "، ك " الزيادات ". كىذه كلها اليت تسمى عند اغبنفية كتب ظاىر 

 [.َِِ/َُ، كالبداية كالنهاية َّٗ/ٔ، كاألعبلـ للزركلي ُّٔكلو " كتاب اآلثار "، ك " األصل ". ]الفوائد البهية ص  الركاية.



ٗ 

 

بل  كىو النهاية كال تأثَت للغاية يف إثبات ما بعدىا، خاٌص بٌُت يف معناه [َِّ: البقرة] چ ىئ يئ جب
ىهنا بالسبب السابق كىو كوّنا من بنات لزكج الثاين ٌٍب اغًبٌل يثبت بعد الغاية كىي إصابة ا، ىي منهية فقط

( ًحبٌل جديدا ومحللية الزوج الثانيآدـ فعملنا بو فلـز أف ديلكها الزكج األكؿ باثنتُت أك بواحدة أجاب بقولو )
فتزكجت ، أٌف رًفاعة طٌلقٍت ثبلثا»: ركم أف امرأة رًفاعة قالت لرسوؿ اهلل. ( اؼبشهوربحديث العسيلةلؤلكؿ )

، نعم: فقالت؟ أتريدين أف تعودم إىل رًفاعة:  فقاؿ، فلم أجد معو إاٌل كهدبة ثويب (ُ)ن الزبَتبعبد الرضبن ب
اغبالة األكىل كيف ذكر العود لكونو الرجوع إىل . (ِ)«حىت تذكقي من عسيلتو كيذكؽ من عسيلتك، ال:  فقاؿ

:  كلقولو، إذ ال سبب لو سواه، فالعود كىو اغبل بإشارة النص حادث كالذكؽ مثًبت لو، إشارة إىل التحليل

مئ چ : ال بقولو تعالى. فإٌف احمللٍّل من يثًبت اغًبٌل كيتٌممو إف كاف ناقصا. (ّ)«لو لعن اهلل احمللٍّل كاحمللنل»

 فإٌف الغاية ىو عقد الثاين كىو اؼبراد بالنكاح ىنا كإف كاف حقيقة يف الوطئ [َِّ: البقرة]چ ىئ يئ جب
فعملنا باػباٌصُت ال ، كأٌما تسميتها زانية فلتمكينها بالزنا، بدليل اإلضافة إىل اؼبرأة فإٌّنا موطوءة ال كاطئة

تركتم العمل باػباص بإبطالكم عصمة اؼباؿ اؼبسركؽ بالرأم كخبرب الواحد : ( ؼبا قاؿ الشافعي أيضاو). خيالفنا

يف قولو  [ّٖ: اؼبائدة] چٺچفإٌف ، (ْ)«ديينوال غـر على السارؽ بعدما قطعت »:  كىو قولو

 خاٌص بٌُت يف معناه [ّٖ: اؼبائدة] چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ : تعاىل
بطالف العصمة عن إذ القطع ؽبا أجاب بقولو )، بل ينبئ عنها، كىو اإلبانة عن الشيء كال ينبئ عن إبطاؽبا

                                                           

أبو اغبسن الشيباين أسد الغابة، عبد الرضبن بن الزبَت ابن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوؼ بن عمرك بن عوؼ بن مالك بن األكس، ( ُ)
 . َْٔ/ّ، تح: عادؿ أضبد الرفاعي، ُـ، ط ُٔٗٗاعبزرم اؼبعركؼ بػ ) ابن األثَت (، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت / لبناف، 

 فقالت إف زكجي طلقٍت فأبت طبلقي كإين تزكجت بعده عبد الرضبن بن جاء بلفظ عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة إىل رسوؿ اهلل  (ِ)
«  لعلك تريدين أف ترجعي إىل رفاعة ال حىت يذكؽ عسيلتك كتذكقُت عسيلتو»كقاؿ:  الزبَت كما معو إال مثل ىذا الثوب فضحك رسوؿ اهلل 

السنن الكربل، أيب عبد الرضبن أضبد بن شعيب النسائي، تح: عبد الغفار سليماف البندارم كسيد كسركم حسن، دار الكتب العلمية، بَتكت 
 (. َْٔٓ، برقم )ُّٓ/ّ لبناف، –

 . ّّٔ/ُسنن أيب داكد، أبو داكد السجستاين األزدم، دار الفكر، تح ؿبمد ؿبيي الدين عبد اغبميد، باب يف التحليل،  (ّ)
اب ـ، تح: عبد اهلل ىاشم دياين اؼبدين، بُٔٔٗبَتكت،  -سنن الدار قطٍت، علي بن عمر أبو اغبسن الدار قطٍت البغدادم، دار اؼبعرفة  (ْ)

 (.ِٔٗ، برقم )ُِٖ/ّاغبدكد كالديات كغَته، 
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 [ّٖ: اؼبائدة]چ  ٿچ : بقولو تعالى( فبل يضٌمن السارؽ بعد القطع ىلك يف يده أك استهلكو المسروؽ
أيطلق يف معرض العقوبات ييراد بو ما جيب كاعبزاء إذا ، ألنٌو تعاىل أطلق لفظ اعبزاء على القطع، بإشارة: أم

فتحولت فاستحق العبد جزاء اهلل ، كانت اعبناية كاقعة على حقٍّ اهلل  هلل خالصا حٌقا فإذا كاف القطع، حقا هلل
ل اعبناية فلم تبق العصمة للعبد كالتحق اؼبسركؽ يف حقو دبا ال قيمة لو كؽبذا كىي كاحدة كؿبالعصمة إىل اهلل 

مالك عند اإلماـ كاؼبكاتب كمتويل الوقف ليظهر السرقة  بل يكتفي خبصم غَت مل يشًتط خصومة اؼبالك اؼبعٌُت 
فإٌف الٌرد للملك ال للعصمة ، ككجوب الٌرد حاؿ قياـ اؼبسركؽ ال يدؿ على بقاء العصمة فيتمكن من االستيفاء

( ولذلكفعملنا باػباص أيضا ) [ّٖ: اؼبائدة] چٺچ : ال بقولوكالضماف للعصمة ال للملك 
الفاء يف ( ألٌف صح إيقاع الطالؽ بعد الخلعاؼبذكور من أٌف اػباٌص يتناكؿ اؼبخصوص قطعا كال حيتمل البياف )

خاٌص بٌُت يف معناه كىو الوصل كالتعقيب فإنٌو تعاىل  [ َِّ: البقرة] چىئ ی ی ی یچ : قولو تعاىل

ې چ : حبرؼ الفاء بعد قولو [َِّ: البقرة]چ ىئ یچ : كصل الطبلؽ باالفتداء باؼباؿ كىو اػبلق بقولو

فأكجب صحة الطبلؽ بعد اػبلع فالشافعي مىت كصلو بالرجعي  [ِِٗ: البقرة]چ ې ى ى ائ ائ
كال باين عنده إاٌل يف اؼبختلعة كاؼبطلقة على ماؿ كأبطل كقوعو بعد اؼبلك إلزالة ملك النكاح باػبلع ال يكوف 

كىي اليت زٌكجت بغَت تسمية ( وجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضةلذلك ) (وكال بيانا ) عمبل بالفاء

فإنٌو خاص بٌُت يف معناه كىو  [ِْ: النساء]چ ٿ ٿ     ٿچ : عمبل باالبتغاء يف قولو تعاىلمهر 
كترؾ الشافعي العمل بو فيها ، لكوف الباء لئللصاؽ؛ الطلب كىو بالعقد الصحيح يقع فاؼباؿ ملصق باالبتغاء

ألنٌو حقها فإذا رضيت ، حىت لو مات أحدمها قبلو ال مهر ؽبا عنده، بًتاخي كجوب اؼباؿ إىل زماف الوطئ
بعد الدخوؿ كعدـ كجوبو بنفس العقد بل  بعدـ كجوبو صرحيا أك داللة بالسكوت مل يكن ؽبا كما لو أبرأتو

( عمبل كاف المهر مقّدرا شرعا( لذلك )و). بالدخوؿ يف النكاح الفاسد لعدـ كجود الطلب الصحيح

فإٌف  [َٓ: األحزاب]چ ې ې ى ى ائ ائ ەئچ : كالضمَت يف قولو تعاىل، بالفرض
فدٌؿ ذلك ، كىو ذات اؼبتكلم، كإٌف ىذا الضمَت خاص بٌُت يف معناه، كىو التقدير الفرض خاص بٌُت يف معناه

غير أصبل فيكوف اؼبهر ) كإنٌو ال اختيار للعبد فيهما، على أف صاحب الشرع ىو اؼبتويل لئلجياب كالتقدير
فعلى أم مقدار اصطلح الزكجاف يظهر ما كاف مقدارا معلوما ، ( بل تقدير العبد امتثاؿ بومضاؼ إلى العبد
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أٌف  (ُ)إاٌل أنٌو يف تعيُت اؼبقدار ؾبمل فالتحق السنة كىو حديث جابر، كعلى ىذا قػييٍّم صبيع األشياء، عند اهلل
نا بو بيا (ِ)«ال يزٌكج النساء إاٌل األكلياء كال يزكٍّجنن إاٌل من األكفاء كال مهر أقل من عشرة»: قاؿ النيب 

كالشافعي ترؾ العمل بو كفٌوض ، ف يف البقاء حقا ؽبا تولت إسقاطولكن ؼبٌا كا، فصارت العشرة تقديرا الزما

: البقرة] چىئ ی ی ی یچ : عمال بقولو تعالىالتقدير إىل العبد فجٌوز اؼبهر بأقل من العشرة فقولو )

ى ى چ : كقولو، للثانية [ِْ: النساء]چ ٿ ٿ     ٿچ : كقولو، للمسألة األكىل [َِّ

 .للثالثة على ما ال خيفى [َٓ: األحزاب]چ ائ

                                                           

غزكة. أحد اؼبكثرين من الركاية  ُٗ ىو جابر بن عبد اهلل بن عمرك بن حراـ. أنصارم، سلمي. صحايب، شهد بيعة العقبة. كغزا مع النيب  (ُ)
، ُِْ/ُ. ]اإلصابة ، ككانت لو يف أكاخر أيامو حلقة باؼبسجد النبوم كيؤخذ عنو فيها العلم. كف بصره قبل موتو باؼبدينة  عن النيب 

 [.ِٗ/ِكاألعبلـ للزركلي 
اؽبند ببلدة حيدر السنن الكربل كيف ذيلو اعبوىر النقي، أبو بكر أضبد بن اغبسُت بن علي البيهقي، ؾبلس دائرة اؼبعارؼ النظامية الكائنة يف  (ِ)

 (. ُُّْْ، برقم )ُّّ/ٕىػ، باب اعتبار الكفاءة،  ُّْْ، ُآباد، ط
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 مبحث أنواع الخاص

 فصل في األمر
ألنٌو بعد اإلدياف فمسائلو طبسة ؛ بو قٌدمو على النهي ا( فلكوف اإلدياف مأمور األمر( أم اػباص )ومنو)
كاؼبأمور فيو كىو ، كاؼبأمور كىو اؼبكٌلف، كاؼبأمور بو كىو الفعل، ال بٌد من اآلمرك ، األمر مع موجبو، أنواع

 (االستعالء على سبيلكاإلشارة بالقوؿ )، ( خيرج فعل النيب قوؿ القائل لغيره) األمر: ( أموىو). الزماف
رج قوؿ من ىو ( خيافعل). كخيرج االلتماس، كإف كاف الغَت أعلى رتبة من القائل، خيرج ما على سبيل الدعاء

، أك أطلب منك أف تفعل كذا، أك كاجب عليك فعل كذا، أكجبت عليك أف تفعل كذا، مفًتض الطاعة لغَته
( عندنا بصيغةكىو الوجوب )، موجب األمر: ( أمويختص مراده). فهذا كٌلو طلب ربصيل الفعل كليس بأمر

، اليت ليست بسهو مثل الزاٌلت ( من أفعاؿ النيب حتى ال يكوف الفعلـبتصة بذلك اؼبراد ): أم (الزمة)
كال ببياف كمجمل الكتاب ، كال ىي من خصائصو مثل كجوب الضحى كغَته، كال ًبطىٍبع مثل األكل كالشرب

( فإٌّنم سبسكوا بأٌف اهلل خالفا لبعض أصحاب الشافعي( عندنا )موجبايد السارؽ من الكيوع ) ومثل قطع

 فصً ألنٌو الذم كي ، ًفٍعليو: أم [ٕٗ: ىود] چی ی جئ حئچ : تعاىل ظٌبى الفعل أمرا يف قولو
صٌلوا كما «: كقاؿ، فقضاىا مرتٌبة، شغل عن أربع صلوات يـو اػبندؽ كبأٌف النيب ، بالرشد ال القوؿ

( حيث كاصلوا عند عن الوصاؿأصحابو ) منع النيب : ( أمللمنعفجعل اؼبتابعة الزمة ) (ُ)»رأيتموين أصٌلي
فٌدؿ أٌف فعلو ليس  »(ِ)عند ريٌب يطعمٍت كيسقيٍت إيٌن أبيت، إيٌن لست كأحدكم«: كصالو يف الصـو بقولو

: بعدىا قاؿ النيب ، عند خلعو نعلو يف الصبلة حُت خلعوا نعاؽبم (خلع النعاؿؼبنعو إياىم عن ) (ودبوًجب )
إذا جاء ، إٌف جربيل أخربين أٌف فيهما قذرا: فقاؿ، رأينا ألقيت نعليك: قالوا؟ ما ضبلكم على إلقائكم نعالكم«

                                                           

كسننو كأيامو، ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم بن اؼبغَتة البخارم، تح ؿبمد زىَت بن  اعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر من أمور رسوؿ اهلل  (ُ)
 (. ََٖٔ، برقم )ٗ/ٖ، باب من انتظر حىت تدفن، ُىػ، طُِِْناصر الناصر، دار طوؽ النجاة، 

ـ، تح: شعيب ُّٗٗ، بَتكت، صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف، ؿبمد بن حباف بن أضبد أبو حاًب التميمي البسيت، مؤسسة الرسالة (ِ)
 (. ُّْٔ، برقم )ِّْ/ُْاألرناؤكط، باب الصـو اؼبنهي عنو، 



ُّ 

 

فعلم أٌف الفعل غَت موًجب  »(ُ)كليصٌل فيهما، اؼبسجد فلينظر فإف رأل يف نعليو قذرا فليمسحوأحدكم 
صّلوا كما »:  استفيد بقولوكجوب اإلتباع ): أم (الوجوب): (شرع جييب عن سبسك اؼبخالف بقولوو)

كظٌبى اهلل تعاىل ، الفائدة( إذ لو ثبت بو كجوب اإلتباع ػببل ىذا اللفظ عن ال بالفعل (ِ)«رأيتموني أصّلي
صبع ، على اؼبسبٍّبالفعل عبواز إطبلؽ اسم السبب : ( أمسببواألمر ): ( أمألنّواألمر ): ( أمالفعل بو)

: أم (وموجبوليس بأمارة اغبقيقة يف كل منها )، كدبعٌت الفعل على األمور، على األكامراألمر دبعٌت القوؿ 

 چۈ ۈ چ: للوجوب كبو، لوجوه كاؼبشهور منها شبانية عشرةصيغتو تستعمل  اعلم أفٌ ، مرحقيقة األ

: كلئلباحة كبو، [ّّ: النور]چ ڃ ڃ  ڃ ڃ چچ: كللندب كبو، [ ِٕ: األنعاـ]

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ: كلئلرشاد إىل األكثق كبو، [ ِ: اؼبائدة]چ ۋچ

ۈ چ: كلئلكراـ كبو، كىذا راجع إىل مصلحة الدنيا كالندب إىل ثواب اآلخرة [ ِ: الطبلؽ]چ ک

، [ ُِْ: األنعاـ]چ ې ى ى     ائچ: كلئلمتناف كبو، [ ْٔ: اغبجر]چ  ۈ    ٴۇ

پ ڀ ڀ    چ : كللتسوية كبو، [ ْٗ: الدخاف]چ  ڈ ژ      ژ ڑ  ڑچ: كلئلىانة كبو

: كللتكوين كبو، ما أظبعهم: أم [ ّٖ: مرًن] چجب حب چ: كللتعجب كبو، [ ُٔ: الطور]چ ڀ

كلئلخبار ، [ َٖ: يونس]چ ٺ ٺ ٺ ٺچ : كبو كلبلحتقار، [ ُُٕ: البقرة]چ ۅ ۅچ

: فصلت]چ ڇ ڇ ڇچ : كللتهديد كبو، [ ِٖ: التوبة] چژ ڑ ڑ کچ : كبو

ائ ائ ەئ چ : كللتعجيز كبو، [ َّ: إبراىيم]چ ڱ ںچ : كيقرب منو اإلنذار كبو، [َْ

 :كللتمٍت كقوؿ الشاعر، [ ٓٔ: البقرة]چ گ  گچ: كللتسخَت كبو، [ ِّ: البقرة]چ ەئ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      أيٌها الٌليلي الطويل أال اقبليأال 

                                                           

 (. َٓٔ، برقم )ِْٕ/ُسنن أيب داكد، أبو داكد سليماف بن األشعث السجستاين، دار الكتاب العريب، بَتكت، باب الصبلة يف النعل،  (ُ)
 سبق زبرجيو. (ِ)



ُْ 

 

ٌٍب ال خبلؼ أف . الٌلهم اغفر يل: كللدعاء كبو، كىو قريب من الندب، (ُ)»كل فبا يليك«: كللتأديب كبو
، كالتهديد، كاإلباحة، كالندب، الوجوب: ر أربعةو كإمٌنا اػببلؼ يف أم، صيغة األمر ليست حقيقة يف اعبميع

كىو . معٌت: كقيل، بُت غَت التهديد منها اشًتاكا لفظا: كقيل، قفية ىي مشًتكة يف ىذه األربعةابعض الو : فقاؿ
: كقيل. بُت اإلجياب كالندب لفظا كىو منقوؿ عن الشافعي: كقيل، أف يكوف حقيقة يف اإلذف الشامل للثبلثة

 .معٌت
أك يف الندب ، ال ندرم أٌّنا حقيقة يف الوجوب فقط: كمن تبعهم (ْ)الباقبٌلين (ّ)كالغزٌايل (ِ)كقاؿ األشعرم

احتجوا أٌّنا مستعملة يف معاف ، فعلى قوؿ ىؤالء صبيعا ال حكم لو أصبل بدكف القرينة؟ أك فيهما معا، فقط
 .كاألصل يف االستعماؿ اغبقيقة، ـبتلفة من غَت ترجيح ألحدمها

دبعٌت ما أراد اهلل تعاىل حقٌّ منو كمن ، أك عمبل قطعا كاعتقادا إُّاما، قطعان  كاعتقادان  ( عمبلن الوجوب)
( كما قاؿ بو بعض ال الندبكما قاؿ بو صبهور الفقهاء كعامة اؼبعتزلة )،  كنأٌب بالفعل ال ؿبالة، الندب

                                                           

مصطفى ديب  :ـ، تحُٕٖٗ، ّاعبامع الصحيح اؼبختصر، ؿبمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخارم اعبعفي، دار ابن كثَت، اليمامة، بَتكت، ط (ُ)
 (. َِٔٓ، برقم )َِٔٓ/ٓالبغا، باب األكل فبا يليو، 

صرة كسكن بغداد إماـ اؼبتكلمُت كمشارؾ يف ىػ(: ىو علي بن إظباعيل بن أيب بشر إسحاؽ األشعرم، أبو اغبسن. كلد بالبِّْاألشعرم ) (ِ)
، كاف شافعي اؼبذىب كتفقو على أيب إسحاؽ اؼبركزم. رد على اؼبلحدة كاؼبعتزلة كالشيعة كاعبهمية كاػبوارج كغَتىم. من تصاني فو: بعض العلـو

 . ّٓ/ٕ ، كمعجم اؼبؤلفُتِْٓ/ِالتبيُت عن أصوؿ الدين، كخلق األعماؿ، كتاب االجتهاد. طبقات الشافعية 
ق( ؿبمد بن ؿبمد بن ؿبمد بن اضبد الطوسي الشافعي، اؼبعركؼ بالغزايل )زين الدين، حجة االسبلـ، أبو حامد( حكيم، َٓٓؿبمد الغزايل ) (ّ)

، كلد بالطابراف احدل قصبيت طوس خبراساف، كطلب الفقو لتحصيل القوت، ٍب اررب ل متكلم فقيو، اصويل، صويف، مشارؾ يف انواع من العلـو
يب اؼبعايل اعبويٍت بنيسابور، فاشتغل عليو كالزمو ٍب جلس لئلقراء، كحضر ؾبلس نظاـ أماـ اغبرمُت إيب نصر االظباعيلي جبرجاف، ٍب إىل أإىل 

فحج، اؼبلك، فأقبل عليو نظاـ اؼبلك، فعظمت منزلة الغزايل، كندب للتدريس بنظامية بغداد، ٍب أقبل على العبادة كالسياحة، فخرج إىل اغبجاز 
قدس كاالسكندرية، ٍب عاد إىل كطنو بطوس، ٍب اف الوزير فخر الدين ابن نظاـ اؼبلك كرجع إىل دمشق فاستوطنها عشر سنُت، ٍب سار إىل ال

 . ِٔٔ/ُُطلبو إىل نظامية نيسابور فأجاب إىل ذلك، ٍب عاد إىل كطنو، كابتٌت إىل جواره خانقاه للصوفية، معجم اؼبؤلفُت، 
اؼبعركؼ بالباًقبلين " بكسر القاؼ " نسبتو إىل بيع الباقبلء كيعرؼ ىػ(، ىو ؿبمد بن الطيب بن ؿبمد بن جعفر، أبو بكر. َّْالباقبلين ) (ْ)

كاعبهمية أيضا بابن الباقبلين. كبالقاضي أيب بكر. كلد بالبصرة. كسكن بغداد كتويف فيها. كىو اؼبتكلم اؼبشهور الذم رد على الرافضة كاؼبعتزلة 
الفركع، كانتهت إليو رئاسة اؼبذىب. كيل القضاء. أرسلو عضد الدكلة  كغَتىم. كاف يف العقيدة على مذىب األشعرم، كعلى مذىب مالك يف

سفَتا إىل ملك الرـك فأحسن السفارة كجرت لو مناظرات مع علماء النصرانية بُت يدم ملكها. من تصانيفو: " إعجاز القرآف "، ك " 
اد " يف أصوؿ الفقو، قاؿ فيو الزركشي: ىو أجٌل كتاب يف اإلنصاؼ " ك " البياف عن الفرؽ بُت اؼبعجزات كالكرامات "، ك " التقريب كاإلرش

، كالبحر كاحمليط يف األصوؿ للزركشي، َٗٔ/  ُ، كفيات األعياف ّٕٗ/  ٓ، تاريخ بغداد ْٔ/  ٕىذا الفن مطلقا. ] األعبلـ للزركلي 
 اؼبقدمة [



ُٓ 

 

ألنٌو لطلب كجود ، اإلباحةو ال جيوز أف يكوف موجب: قالوا، كبعض اؼبعتزلة، كالشافعي يف أحد قوليو، الفقهاء
لٌتيقن ل؛ كالندب أدناه فيثبت، اب أك الندبكذلك باإلجي، فبل بٌد أف يكوف جانبو راجحا على الًتؾ، اؼبأمور بو

فدٌؿ ضركرة على انفتاح طريق ، إنٌو للطلب: قالوا، ا بعض أصحاب مالك( كما قاؿ ُّاإلباحةال ) (و). بو
ال حكم لو أصبل : كىم الذين قالوا، ( كما قاؿ بو بعض الواقفيةالتوقف) ال (و). االئتمار كأدناه اإلباحة

ألنٌو جييء للحظر كللكراىة ؛ كحٌجتهم تقتضي أف يكوف النهي للتوقف أيضا لبلحتماؿ، بدكف القرينة
فحينئذ يتحد موجبهما مع أٌف حكم ، كعن اؼبشي يف نعل كاحد، كالنهي عن ازباذ الٌدكاب كراسي،  كللشفقة

بعد ( األمر )سواء كاف) الحتمالو اَّاز؛ كما اعتربكه يبطل اغبائق كٌلها، الضٌدين خيالف حكم اآلخرأحد 

چ ٴۇ ۋ ۋچ: لقولو تعاىل؛ إنٌو لئلباحة بعده: كقاؿ بعض أصحاب الشافعي، اؼبنع: ( أمالحظر

. فبل يتفاكت حكمو، اإللزاـالصيغة مقتضى : قلنا، كمن ضركرتو اإلباحة، كألنٌو إلزالة اغبظر [ ِ: اؼبائدة]
،  كما كرد ؽبا كرد للوجوب أيضا،  أك ألٌف االصطياد شيرًع لنا ال علينا مع أنٌو بعده، كىذه اإلباحة لئلصباع

أو قبلو النتفاء الِخيَػَرة عن ). ةإلرتكاب سبب موجب لو كالردٌ ؛ كاألمر بقتل شخص حراـ القتل لئلسبلـ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ: تعاىل( كىو قولو المأمور باألمر بالنصّ 

أك قولو ، كالقضاء عبارة عن اغبكم كالندب كاإلباحة ال ينفياف اػبًيػىرىة [ ّٔ: األحزاب]چ ٺ ٺ ٺ

: البقرة]چ ہ  ھچ : بعد قولو [ ُِ: األعراؼ]چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ: تعاىل إلبليس
( استحقاؽ الوعيد لتاركو(ألجل )و)، فإنٌو كرد يف معرض الٌذـ على اؼبخالفة اتفاقا كىو دليل الوجوب [ّْ

 [ ّٔ: النور]چ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ    ڳ ڳچ: بقولو تعاىل
( فإٌف من أراد أف داللة اإلجماع(ألجل )و). مطلقا كىو دليل الوجوب ؼبخالفة أمر النيب ؛ أيغبق الوعيد

فدٌؿ ىذا على ، يطلب فعبل عن غَته على آكد الوجوه مل جيد لفظا موضوعا إلظهار مراده سول صيغة األمر
، ( فإٌف تصاريف األفعاؿ موضوعة ؼبعاف ـبصوصة كاؼباضي للمضيالمعقوؿلداللة ) (و). أنٌو للوجوب

 ف طلب اؼبأمور بو الزمة لو على أصل الوضعفيكو ، فكذلك األمر لطلب الفعل، كاؼبضارع للحاؿ كاالستقباؿ
فلئبٌل يسقط االختيار ، كالكسر مع االنكسار،  اإلئتمار: فإٌف مقتضى األمر لغة لكونو متعديا كجود الزًمو كىو

إنٌو : أك نقوؿ، فنقل حكم الوجود إىل الوجوب نفيا للجرب، من اؼبأمور كٌليا مل يثبت الوجود باألمر نفسو



ُٔ 

 

كال يف ، إذ ال قصور يف الصيغة، ألنٌو األصل يف كٌل شيء مع أنٌو ال مانع ىنا؛ إىل الكاملفينصرؼ ، للطلب
 .كالية اؼبتكلم فثبت الوجوب

كلُّ كاحد منهما : ( أمألنّوقاصرة )( إنّو حقيقة: فقيل، ة أو الندباإلباحاألمر ): ( أموإذا أريد بو)
 (ُ)قاؿ الكرخي: ( أموقيلقاصرين ال مغايرين )فكانا ، ألٌّنما فيو مع زيادة؛ الوجوب: ( أمبعضو)

ما أمرين اهلل : فلو قاؿ، ( كىو الوجوبأصلوتعدل ): ( أمألنّو جاوز( حقيقة بل ؾباز )ال): (ِ)كاعبٌصاص
(اختلف القائلوف بالوجوب يف األمر وفإطبلؽ اسم الكٌل على البعض ؾباز )، بصبلة الضحى كاف صادقا

يزىين كغَته (التكراريقتضي ال فاألصح أنٌو )
فإنٌو عندىم يوجب ، كىو أف يفعل فعبل ٌٍب يعود إليو كما قاؿ بو اؼب

عن  احتجوا حبديث األقرع حيث سأؿ رسوؿ اهلل ، إاٌل إذا قاـ دليل دينع منوالتكرار اؼبستوعب عبميع العمر 
جب ٌٍب تركتموه ك  لوجب كلويف كٌل عاـ : كلو قلتي ، بل مرة فقاؿ ؟ أيف كٌل عاـ أـ مرة«: اغبجٍّ بقولو

، مع أنٌو من أىل اللساف، موجبا للتكرار ؼبا أشكل عليو (ّ)«حٌجوا»:  كلو مل يكن الصيغة يف قولو »لضللتم
عل ـبتصر من طلب الف، طٌلقي: كبأٌف صيغة األمر مثل، سؤالو عٌما ليس عن ؿبتمل اللفظ كألنكر 
كما قاؿ بو  (وال يحتملوكاؼبطوؿ يف العمـو كيلزمو التكرار )كاؼبختصر  ، أكقعي الطبلؽ: مثل، باؼبصدر
كالنكرة يف اإلثبات ، إالٌ أٌف الثابت بو مصدر نكرة إذ ؿ داللة لؤلمر على األلف كالبلـ، احتٌج دبا مرٌ ، الشافعي

( األمر سواء كافكاحملتمل ال يثبت بدكف القرينة خببلؼ اؼبوجب )، يوجب اػبصوص على احتماؿ العمـو

( مقٌيدا مخصوصا( كاف )أو)، [ٔ: اؼبائدة]چ ٿ ٿ  ٿ ٹچ: كقولو تعاىل  (معلقا بالشرط)

كما قاؿ ُّما بعض أصحابنا كبعض   [ ِ: النور]چ ڀ ڀ ڀچ: ( كقولو تعاىلبالوصف)

                                                           

انتهت إليو رئاسة اغبنفية بالعراؽ. مولده بالكرخ ككفاتو ىػ(، ىو عبيد اهلل بن اغبسُت، أبو اغبسن الكرخي. فقيو حنفي. َّْالكرخي ) (ُ)
 فقو ببغداد. من تصانيفو: رسالة يف األصوؿ اليت عليها مدار فركع اغبنفية، ك " شرح اعبامع الصغَت "، ك " شرح اعبامع الكبَت "، ككبلمها يف

 [.َُٕاغبنفية. ]األعبلـ للزركلي، كالفوائد البهية ص 
ىػ(، أضبد بن علي الرازم أبو بكر اعبصاص، فاضل من أىل الرم، سكن بغداد كمات فيها. انتهت إليو رئاسة اغبنفية، َّٕاعبصاص ) (ِ)

األعبلـ ]كخوطب يف أف يلي القضاء فامتنع. كألف كتاب )أحكاـ القرآف( ككتابا يف )أصوؿ الفقو( مصور، يف معهد اؼبخطوطات بالقاىرة، 
 .[ُُٕ/ُللزركلي، 

حيدر  السنن الكربل كيف ذيلو اعبوىر النقي، أبو بكر أضبد بن اغبسُت بن علي البيهقي، ؾبلس دائرة اؼبعارؼ النظامية الكائنة يف اؽبند ببلدة (ّ)
 (. ّٖٔٗ، برقم )َّٖ/ِىػ، باب ما يستحب من تعجيل اغبج،  ُّْْػ  ُآباد، ط
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ڤ چ: مثل قولو تعاىل، احتجوا بالنصوص الواردة يف الكتاب كالسنة مقيدة كمعلقة، أصحاب الشافعي

فإٌّنا تتكرر بتكرار  (ُ)«أٌدكا عٌمن سبونوف»: كمثل قولو ، [ ٖٕ: اإلسراء]چ ڦ ڦ ڦ
ؼبا كاف فردا مل ال حيتمل العدد : ( كذلك بل مطلقا كؼبٌا كاف لقائل أف يقوؿأو لم يكنالشركط كاألكصاؼ )

، كما ال يصح نٌية الثنتُت عندكم،  ألنٌو عدد ببل شبهة؛ طٌلقي نفسك: ث يف قولونٌية الثبلينبغي أف ال يصح 
( كىو الواحد على أقل جنسو( بفرديتو اغبقيقية )يقع( مع كونو فردا اسم جنس كىو)لكّنوأجاب بقولو )
ألٌف الطبلؽ مع صبيع ؛ كٌل اعبنس: ( أميحتمل كّلوبفرديتو اغبكمية ال باعتبار معٌت العدد ) حقيقة كحكما

طّلقي : حّتى إذ قاؿ لها) بالنيةأفراده كاحد من أجناس التصرفات الشرعية فيكوف فردا حكما فيقع عليو 
( فيقع عليها لكوّنا إاّل أف ينوي الثلث( كىو ظاىر ال على غَتىا )الواحدة( الطلقة )إنّو يقع على، نفسك

( لكوّنما عددا ؿبضا ال تعمل نّية الثنتينؼبا مل توجد الفردية يف الثنتُت ال حقيقة كال حكما ) (وفردا حكما )
ألّف صيغة فعٌلل اؼبذىب بقولو )، يف اغبرٌة ( فتعمل نٌيتهما لكوّنما فيها دبنزلة الثبلثةإاّل أف تكوف المرأة أم)

( سواء قٌدر معرفا أك منكرا فبل حيتمل مختصرة من طلب الفعل بالمصدر الذي ىو فرد( يف الطلب )األمر
( الشيء وذلككاؼبفاريد ) (ومعنى التوحد مراعى في ألفاظ الوحدافألٌف الفرد كالعدد متنافياف )؛ العدد

( إىل منهما( كبػىعيد )الجنسية والمثنى بَمْعَزؿ(إٌما بالفردية )و( اغبقيقية )بالفرديةاؼبذكور الذم ىو الرعاية إٌما )
(  ما تكرر من العبادات): (أجاب عن قوؿ من قاؿ بالتكرار بقولوو)ألنٌو عدد ؿبض ؛ الفردية كاعبنسية

ككذا  (ال باألوامركتكرر شهر رمضاف للصـو )، ( كتكرار الوقت للصبلةبابهمافبأسكالصبلة كالصـو كغَتمها )
إذ ال ، الستغرؽ األكقات حبيث ال خيلو عن كجوب اؼبأمور بوكلو كاف التكرار باعتبار األمر ، يف العقوبات

كما ال ، الوقتكىو ، كؼبٌا جاز أف يكوف سبب اغبٌج ما يتكرر، إشعار يف اللفظ بوقت معُت كال بأكلوية البعض
أٌف السبب ىو البيت كقياس األمر على النهي ، مرة: بقولو أشكل على األقرع فبٌُت النيب  يتكرر كىو البيت

كاالشتغاؿ أبدا غي ، بأٌف االنتهاء عن الفعل أبدا فبكن، لكوّنما للطلب فبنوع مع أٌف بينهما فرقا؛ يف العمـو
أف ( تلك اؼبرأة )التكرار تملك( األمر )الشافعي لّما احتمل وعندككوف األمر ّنيا عن ضده فبنوع )، فبكن

يؤتى : ؼبا قاؿ الشافعي (و). ( إيٌامها كىو ظاىرإذا نوى الزوجكانتا عددا ؿبضا )  ( كإفتطّلق نفسها ثنتين
                                                           

قىةى اٍلًفٍطًر عىمنٍن سبىي »جاء بلفظ  (ُ) ، برقم ِْٔ/ّ، أخرجو الدار قطٍت كالبيهقي كإسناده ضعيف، سبل السبلـ، باب صدقة الفطر، «ونيوفى أىدُّكا صىدى
(ٖٓٔ .) 
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كأضافها إىل ، ألٌف اهلل تعاىل نٌص على األيدم بلفظ اعبمع؛ على صبيع األطراؼ األربعة يف حق السارؽ

. عبيدكما: كقولك،  فأكجب االستغراؽ [ ّٖ: اؼبائدة]چ ٺ ٿچ : كالسارقة بقولو السارؽ
إاٌل أٌف ، األٌف ؽبما ديينُت ال أديان، لئلطبلؽ كصيغة اعبمع؛ كاغبمل على اليمُت إبطاؿه ، فيدخل اليمُت كاليسار
يدّؿ لغة على فإنٌو ) (اسم الفاعل( األمر )كذا): أجاب بقولو، ثبت بالسنة كاإلصباعقطع الرجل يف الثانية 

: ( كىي قولو تعاىلحتى ال يراد بآية السرقة( لكونو فردا )ال يحتمل العددىو ) (و( الذم ىو فرد )المصدر

( ألٌف كٌل إاّل سرقة واحدة) [ ّٖ: اؼبائدة] چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ
( من وبالفعل الواحد)كألنٌو ال يعلم إاٌل يف آخر العمر فيؤدم إىل عدـ القطع ، السرقات غَت مراد باإلصباع

، ))فاقطعوا أدياّنما(( كىي مشهورة فيقٌيد النص ُّا: ( مع أٌف ابن مسعود قرأال تقطع إاّل يد واحدة) السرقة

گ گ چ : كقولو تعاىل،  فجعل صيغة اعبمع ؾبازا عن التثنية ضركرة، أال ييرل ال يقطع اليسرل يف الثانية

: مع أٌف اؼبصدر كىو الزنا يف قولو تعاىل، الزنا من شخصو كتكٌرر اعبىلد بتكٌرر ، [ْ: التحرًن]چ ڳ

 .فرد ال يدٌؿ على التكرار لبقاء ؿبلو خببلؼ السرقة [ ِ: النور]چ ڀ ڀچ

 فصل في حكم األمر
: ( أمأداء وىو تسليم نفس الواجب( أحدمها )نوعافالثابت بو كىو الواجب ): ( أموحكم األمر)

ألنٌو كصف يف ؛ أم تسليم ما حيصل بو فراغ الذمة عن الواجب، يستحقوبسببو إىل من : ( أمباألمرعينو )
: ( أمبو( الذم ىو حقو )قضاء وىو تسليم مثل الواجب(ثانيهما )و)، الذٌمة ال تقبل التصرؼ من العبد

ألنٌو تسليم ما ؛ يدخل النفل يف قسم األداء كعند من جيعل األمر حقيقة يف الندب أك اإلباحة، بسبب األمر
القضاء : أم (ويستعمل أحدىما مكاف اآلخرألٌف النفل ال يضمن بالًتؾ )؛ نيدب إىل تسليمو ال يف القضاء

ٹ چ: ا يف قولو تعاىل( كمحتى يجوز األداء بنية القضاء وبالعكس)، (مجازامكاف األداء كبالعكس )

نويت أف أؤدٌم : كبالعكس كما يقاؿ، أٌديت اعبمعة ألٌّنا ال تقضى: أم [ َُ: اعبمعة]چ ٹ ڤ
بالسبب الذم : ( أميجب بما( دبثل معقوؿ )والقضاءألٌف أداءه بعد مضٌيو ؿباؿ )؛ أقضيو: أم، ظهر األمس

من صبهور أصحابنا قالوا بالقياس أف اهلل تعاىل أكجب القضاء يف الصـو عند احملققُت ( يجب بو األداء)
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من ناـ عن »:  كقاؿ، [ ُْٖ: البقرة]چ چ چ ڇ ڇچ : قاؿ اهلل تعاىل، كالصبلة بالنص باؼبثل
فوجب إغباؽ غَت ، معقوؿ اؼبعٌتكما كرد من النص  »(ُ)فإٌف ذلك كقتها صبلة أك نسيها فليصٌلها إذا ذكر

كليس عُت الوقت ، فؤلٌف األداء صار مستحقا عليو األمر يف الوقت؛ إٌما أنٌو معقوؿ، اؼبنصوص كاؼبنذكرات بو
خببلؼ ىول النفس تعظيما هلل تعاىل كىذا ال خيتلف باختبلؼ ، كوف الفعل عمبلألٌف معٌت العبادة  ؛ مقصودا

أك بإسقاط من لو ، كمعلـو باالستقراء أٌف اؼبستحق عليو ال يسقط عٌمن عليو إاٌل باألداء، األكقات كاألمكنة
العجز فلم يوجد إالٌ يف أٌما ك ، ٌما األداء كاإلسقاط فظاىرأ، اغبق أك بالعجز كمل يوجد الكل فيبقى كما كاف قبلو

لبقاء القدرة على أصلها فيتقدر السقوط بقدره فيسقط عنو ؛ حق إدراؾ فضيلة الوقت دكف أصل العبادة
، لقدرتو عليو؛ ؼبقصود مضمونا عليوكيبقى أصل العبادة الذم ىو ا، استدراؾ شرؼ الوقت إىل اإلٍب إف تعٌمد

فهذا النص لطلب تفريغ الذمة عن ذلك الواجب ، العباد فيطالب باػبركج بضرب اؼبًثًل إليو كما يف حقوؽ
ألٌف ؛ ود غَت األمر الذم كجب بو األداءمن العراقيٌُت فعندىم جيب بنص مقص (خالفا للبعض) باألمر أكال

ككيف يكوف مثبل ؽبا ، كال يصَت اؼبثل عبادة إاٌل بالنص، فبل تقضى إاٌل دبثل ىو عبادة الفائت من عبادة
فالقربة يف ذلك ، ألٌف يف التنصيص على الوقت إشعارا بفضيلة الوقت؛ الوقت ]كقد ذىب فضل بالقياس 

يفهم من كبلمهم أٌف ما ال نٌص لقضائو  ك ، فالضماف يعتمد اؼبماثلة كقد فاتت، الوقت ال قبلو كال بعده
ة اػببلؼ يف األحكاـ فثمر ، بعد التفويت كما ال جيب بعد الفوت عندىم كاؼبنذكرات اؼبتعٌينة ال جيب قضاؤىا

لو كاف القضاء بالسبب األكؿ لكاف ينبغي أف : ؼبا قاؿ ذلك البعض (وتظهر فيها فقط كيف التخريج مطلقا )
( إذ ال فيما إذا نذر أف يعتكف شهر رمضاف فصاـ ولم يعتكفال جيب قضاء االعتكاؼ بصـو مقصود )

كال ديكن ، بوجو ال أثر لو يف إجيابولكونو مضافا إىل كقت ؛ أثر للنذر اؼبوجب لبلعتكاؼ يف إجياب الصـو
كؼبا مل يبطل ، فوجب أف يبطل كما ذىب إليو أبو يوسف، إذ ال اعتكاؼ إاٌل بو، إجياب القضاء إاٌل بصـو

دٌؿ أنٌو كجب بسبب آخر كىو التفويت غَت األكؿ ، يف ظاىر الركايةكجوب القضاء بصـو مقصود باالتفاؽ 
بصـو ( فيو )إنّما وجب القضاء): مع أنٌو مثل األكؿ أجاب بقولو ذا مل جيز يف الرمضاف الثاينكؽب؛ كىو النذر

اؼبوجب لو تبعا ( بالسبب األكؿ إلى الكماؿأم شرط االعتكاؼ كىو الصـو ) (مقصود لعود شرطو

                                                           

ا»جاء بلفظ  (ُ) ا ًإذىا ذىكىرىىى ا، فػىٍلييصىلٍّهى ـى عىٍن صىبلةو أىٍك نىًسيػىهى مسند أيب يعلى، أضبد بن علي بن اؼبثٌت أبو يعلى اؼبوصلي التميمي، دار ، » مىٍن نىا
 (. َّٖٔ، برقم )َْٗ/ٓـ، تح: حسُت سليم أسد، ُْٖٗ، ُاؼبأموف للًتاث، دمشق، ط
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الشرط قصدا ليس ألٌف جود ؛ لشرؼ الوقت كحصوؿ اؼبقصود بصومو؛ كعدـ إجيابو لو تبعا يف الشهر، ؼبشركطو
فوجب الصـو ، فيظهر أثره يف إجياب الصـو لزكاؿ اؼبانع، بشرط فصار ذلك النذر كالنذر اؼبطلق عن الوقت

التصالو بصومو كإف زاؿ ؛ كجواز قضاء ىذا النذر يف صـو قضاء ذلك الشهر، اؼبقصود بالسبب األكؿ
ضاف أك من غَته لعدـ الصـو الرمكعدـ جواز قضائو بصـو كاجب آخر من رمضاف غَت ذلك . الشرؼ

 .( كىو التفويتال ألّف القضاء وجب بسبب آخراؼبقصود كاالتصاؿ بذلك الصـو )
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 مبحث أنواع األداء
( قاصرالثاين ) (و( كىو ما يوٌد بو اإلنساف بوضعو كما شرع )كاملأداء ): ( األكؿواألداء أنواع ثالثة)

( كأداء كالصالة بجماعةفاألكؿ )( ىو شبيو بالقضاءما الثالث ) (وكىو ما يتمكن النقصاف يف صفتو )
( اليت شرعت كأداء الصالةالثاين ) (وكإاٌل فاعبماعة يف غَتىا صفة قصور )، ( اليت شرعت باعبماعةالصالة)

( كىو الذم أدرؾ فعل الالحق(الثالث مثل )وصفة كماؿ ) كإاٌل فاإلنفراد يف غَتىا (منفرداعلى اعبماعة )
كباعتبار ، ( فإنٌو باعتبار الوقت أداءبعد فراغ اإلماـاإلماـ ٌٍب فاتو الباقي بالنـو مثبل ٌٍب انتبو )أكؿ الصبلة مع 

: ( أمحتى ال يتغّير فرضوكؽبذا ال يلزمو القراءة كسجدة السهو إذا سها )؛ أنٌو يتدارؾ ما فاتو مع اإلماـ قضاء
فػىعيًلم أٌف فعلو قضاء ، يف القضاء احملضكما ال يتغٌَت ( يف ىذه اغبالة  بنّية اإلقامةالبلحق اؼبسافر مع إمامو )

(شرع يف و). كالقضاء باعتبار كصفو كىو تبع، ألٌف األداء باعتبار أصل الفعل؛ كمل يعكس، حكما كأداء حقيقة
رّد عين فمن الكامل )، من أنواع األداء: ( أممنهاكؽبذا فٌصلو بقولو )بياف ىذه األقساـ يف حقوؽ العباد 

( اغباصلة مشغوال بالجنايةاؼبغصوب فارغا من اعبناية ): ( أمرّده)(من القاصر و( كما غصب )المغصوب
 اعبناية برئ الغاصب من لو ىلك يف يد اؼبالك قبل الدفع إىل كيلٌ ، فلوجود أصل األداء، عند الغاصب

. بقيمتو باالتفاؽ كأٌف الرٌد مل يوجد لو دفعو إليو رجع اؼبالك على الغاصب، كلقصوره يف الصفة. الضماف
( من ذلك الغَت بعد الشراء( إليها )تسليمو(يلـز )و( المرأة تزٌكجها )إمهار عبد غيره(من الشبيو بالقضاء )و)

( لو امتنعت عنو إاٌل أنٌو على القبوؿ( تلك اؼبرأة )حتى تجبر) كىو التسمية، ُت حقها بسببوعألنٌو ؛ فهو أداء
( فإذا سٌلم ماال من عنده عتقاىاادوف ( فيو )ينفذ إعتاقو(ؽبذا )وفبلوكة قبل التسليم ) ألنٌو، شبيو بالقضاء

ىذا غبم تيصٌدؽ على «: فقالت، ألٌف تبدؿ اؼبلك يوجب تبدؿ العُت حكما كما يف حديث بىريرة؛ أشبهو
اختبلؼ فبهذا يعرؼ أٌف اختبلؼ األسباب يوجب  »(ُ)ىو لًك صدقة كلنا ىدية:  فقاؿ، رسوؿ اهلل

 .األعياف حكما

                                                           

الناصر، باب  ـ، تح: ؿبمد زىَت بن ناصرُِِْاعبامع اؼبسند الصحيح اؼبختصر، أيب عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل البخارم، دار طوؽ النجاة،  (ُ)
 (. ُّْٗ، برقم )ُِٖ/ِمن انتظر حىت تدفن، 
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 مبحث أنواع القضاء
: ( أمبمثل غير معقوؿكالثاين )، يدرؾ بالعقل: ( أمبمثل معقوؿ( األكؿ )أيضا( ثبلثة )والقضاء أنواع)

، كىو ظاىر( فاألكؿ كالصـو للصـو ىو ما في معنى األداءالثالث ) (و)، ال يدرؾ بالعقل ال أنٌو ينفيو
فهي خلف عنو عند ، للصـو: ( أملو( ىي كالفداء البدؿ الذم يتخلص بو عن مكركه )الفدية(الثاين مثل )و)

 چڇ ڍ    ڍ ڌچ: كالشيخ الفاين كمن حبالو بالنص كىو قولو تعاىل،  العجز اؼبستداـ عنو

على غَت  [ جيوز أف جيب الصـو إذ ال، كال يطيقونو يطٌوقونو يكٌلفونو: أم: (ُ)قاؿ ابن عباس [ ُْٖ: البقرة]

لئبل يلـز تكليف  [ ُٖٓ: البقرة]چ ۀ ہ ہ ہ ہچ: كىو قولو تعاىل، اؼبطيق بأكؿ اآلية
، كال يعقل اؼبماثلة بينهما إذ ىو كصف ككسيلة إىل اعبوع، كالفدية على غَته اؼبطيق الصـو العاجز فوجب على

من غَت رفع اليد إذا أدرؾ  (العيد في الركوع قضاء تكبيرات(الثالث )و)، كىي عُت ككسيلة إىل الشبع
كخاؼ من رفع اإلماـ رأسو لو اشتغل ُّا قائما بعد التكبَت الفرض ، القاضي اإلماـ فيو من صبلة العيد

ألٌّنا قد فاتت عن موضعها كىو ؛ أنٌو ال يأٌب ُّا فيو (ِ)كعن أيب يوسف، كالتكبَت الواجب للركوع، لبلفتتاح
كىو غَت قادر على مثلها قربة يف الركوع فبل يصٌح أداؤىا فيو ال بطريق القضاء كال بطريق كقد فات ، القياـ
، كع كالقائم كبو يفارؽ القاعدا الستواء النصف األسفل من الر ؛ الركوع يشبو القياـ حقيقة: كقاال، األداء

فيؤتى ُّا ،  يتحقق الفواتالشبو الفباعتبار ىذا ، ألٌف مدرؾ اإلماـ يف الركوع مدرًؾه لتلك الركعة؛ كحكما
مع أنٌو يؤدل يف حاؿ ، ألٌف تكبَته ؿبسوب منها؛ ت العيدباعتبار أٌّنا أداء مع أٌف الركوع ؿبل لبعض تكبَتا

جيب  فاالحتياط يف العبادات أف، االنتقاؿ فيجعل ؿببل لكلها عند اغباجة احتياطا اعتبارا لشبهة األداء

                                                           

بعد الفتح  ىػ(، ىو عبد اهلل بن عباس بن عبد اؼبطلب. قرشي ىامشي. حرب األمة كترصباف القرآف. أسلم صغَتنا كالـز النيب ٖٔابن عباس )( ُ)
 كركل عنو. كاف اػبلفاء جيلونو. شهد مع علي اعبمل كصفُت. ككف بصره يف آخر عمره. كاف جيلس للعلم، فيجعل يوما للفقو، كيومنا للتأكيل،

 [.ِٔكيومنا للمغازم، كيومنا للشعر، كيومنا لوقائع العرب. تويف بالطائف. ]األعبلـ للزركلي، كاإلصابة، كنسب قريش ص 
. أخذ الفقو ىػ(: ىو يعقوب بن إبراىيم بن حبيب. القاضي اإلماـ. من كلد سعد بن حبتة األنصارم صاحب رسوؿ اهلل ُُٖوسف )أبو ي (ِ)

، كىو اؼبقدـ من أصحابو صبيعنا. كيل القضاء للهادم كاؼبهدم كالرشيد. كىو أكؿ من ظبي قاضي القضاة، كأكؿ من ازبذ عن أيب حنيفة 
كثقو أضبد كابن معُت كابن اؼبديٍت. ركم عنو أنو قاؿ: ما قلت قوال خالفت فيو أبا حنيفة إال كىو قوؿ قالو ٍب رغب عنو للعلماء زيًّا خاصًّا. 

، كتاريخ بغداد ِِِػ  َِِقيل: إنو أكؿ من كضع الكتب يف أصوؿ الفقو. من تصانيفو: اػبراج، كأدب القاضي، كاعبوامع. اعبواىر اؼبضية ص
 . َُٖ/َُهاية ، كالبداية كالنِِْ/ُْ
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أٌف الفدية يف الصـو أداء ثبت بنص غَت معقوؿ اؼبعٌت فىًلمى : لقائل أف يقوؿؼبا كاف  (وبالشبهة كال يسقط ُّا )
وجوب و ): أجاب بقولو؟ أكجبتم إيٌاىا يف الصبلة ببل نص قياسا عليو مع أٌف اغبكم يف األصل ال على القياس

ل يـو  لك: كقيل، ( أف يطعم عنو لكٌل صبلة نصف صاع من بػيٌر أك صاع من غَتهفي الصالة( كىي )الفدية
( ألٌف الفدية عن الصـو حيتمل أف تكوف معلوال بعلة العجز ألنٌو عبادة بدنية لالحتياطكما يف الصـو )

؛ ليناؿ ما فات عنو كالصبلة نظَته بل أىم منو؛ الفدية خلفا عنوالشرع  جعلمقصودة فإذا عجز عن أدائو 
كالصـو بواسطة قهره النفس كانت ، للتعظيمفإٌّنا تتأدل بأفعاؿ كأقواؿ كضعت ، ألٌّنا حسنة ؼبعٌت يف نفسها

ال  بلحتماؿ اؼبذكور جائزة قطعالفالفدية فيو ، كحيتمل أف ال تكوف معلوال بل أمرا تعٌبديا، كسيلة إىل الصبلة
إٌف التضحية : كؼبا كاف لقائل أف يقوؿ أيضا، جيزيو إف شاء اهلل تعاىل: يف الزيادات (ُ)حىت قاؿ ؿبمد، فيها

، فينبغي أف يسقط بالفوات كصبلة العيد، بالنص كال مثل ؽبا عقبل كال نصا بعد فواهتا عن كقتهاعرفت قربة 
، أياـ النحر مقاـ التضحية بدكف نصكقد أقمتم التصدؽ بالقيمة أك العُت اؼبعٌُت للتضحية بالنذر أك غَته بعد 

كوجوب التصدؽ ،  الصبلةفدية يف ىذا الوجوب اؼبذكور : ( أمكالتصدؽ): كىو غَت جائز أجاب بقولو
صدؽ أصبل فيها ألٌف شكر كٌل تالحتماؿ كوف ال؛ ( لبلحتياطعند فوات أياـ التضحية( أك العُت )بالقيمة)

كشكر اؼباؿ بدفع بدفع ، كشكر سبلمة األعضاء باػبدمة، إمٌنا ىو جبنسو كشكر نعمة اللساف باللسافنعمة 
كؽبذا ؛ من كونو كسخا ا لطعاـ الضيافةبن التصدؽ إىل اإلراقة تطبيإالٌ أٌف الشرع نقل القربة م، بعضو إىل الفقراء

ؼبا فيو من ، كؽبذا حيرـٌ الصـو فيها؛ إذ الناس أضياؼ اهلل تعاىل يف تلك األياـ، حرمت الصدقة لبٍت ىاشم
ىذه لكن ىذا االحتماؿ ساقط يف . ليتناكلوا أكال من طعامها؛ ككيره األكل قبل الصبلة، اإلعراض عن الضيافة

ال أنٌو خلف ، كبعد فوهتا قلنا بوجوب التصدؽ على اعتبار أنٌو أصل، لكوف اإلراقة منصوصا عليها فيها؛ األياـ
كما انتقلت الفدية إىل الصـو لكوّنا خلفا منو يف الشيخ ،  من اإلراقة كؽبذا مل ينتقل إليها إذا جاء العاـ القابل

من أنواع : ( أممنها): كؽبذا فٌصلو بقولو، األقساـ يف حقوؽ العباديف بياف ىذه (شرع و). الفاين إذا قدر عليو

                                                           

ىػ(: ىو ؿبمد بن اغبسن بن فرقد. نسبتو إىل بٍت شيباف بالوالء. أصلو من )حرستا( من قرل دمشق، منها قدـ أبوه ُٖٗؿبمد بن اغبسن ) (ُ)
تسبُت. ىو العراؽ، فولد لو ؿبمد بواسط، كنشأ بالكوفة. إماـ يف الفقو كاألصوؿ، ثاين أصحاب أيب حنيفة بعد أيب يوسف. من اَّتهدين اؼبن

رم. الذم نشر علم أيب حنيفة بتصانيفو الكثَتة. كيل القضاء للرشيد بالرقة، ٍب عزلو كاستصحبو الرشيد يف ـبرجو إىل خراساف، فمات ؿبمد بال
كتاب اآلثار،   من تصانيفو: اعبامع الكبَت، كاعبامع الصغَت، كاؼببسوط، كالزيادات. كىذه كلها اليت تسمى عند اغبنفية كتب ظاىر الركاية. كلو

 . َِِ/َُ، كالبداية كالنهاية َّٗ/ٔ، كاألعبلـ ُّٔكاألصل. الفوائد البهية ص 
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( اؼبثل ضماف المغصوب بالمثل وىو): فمن الكامل. كقاصر، نوعاف كامل: القضاء كىو دبثل معقوؿ
إذ فيو رعاية حق اؼبالك من كل ، كىو األصل يف الضماف، ( على القاصر ألنٌو اؼبثل صورة صور كمعٌتالسابق)

فيما لو مثل إذا انقطع مثلو بأف ال ، كىي اؼبثل معٌت فقط (بالقيمة) ( ضمانوأو) ر إىل القاصر بقولوكأشا، كجو
(من القضاء دبثل و)، كفيما ال مثل لو فيجرب اؼبالك على قبوؿ القاصر كىو القيمة للضركرة، يوجد يف األسواؽ

( فيها إذ ال يعقل اؼبماثلة بُت بالماؿاألطراؼ (ضماف )و)، ( باؼباؿ يف حالة اػبطأضماف النفسغَت معقوؿ )
؟ أٌف البشر أفضل أـ اؼببلئكة، سئل النيب »فقد ، بتذىؿكاؼباؿ م، ؿألنٌو مالك مبتذً ؛ كأطرافواؼباؿ كاآلدمي 

: البينة]چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ېچ: كقرأ قولو تعاىل، البشر:  فقاؿ
كؽبذا ؛ بالنص خببلؼ القياس صيانة للدـ عن اؽبدركإمٌنا كجب اؼباؿ ؟ فكيف يكوف اؼباؿ فباثبل لآلدمي [«ٕ

كمن ، ألنٌو مثل األكؿ صورة كمعٌت كاؼبطلوب األحياء كىو يف القصاص، مل يشرع اؼباؿ عند احتماؿ القىوىد
على ( اؼبرأة )جبرعبد بغير عينو حتى ت على) امرأة( رجل أداء القيمة فيما إذا تزّوجالقضاء الشبيو لؤلداء )

لكونو ؛ كلتعذر اؼبطالبة عليها بعُت اؼبسمى، الوسط عندناككجوب ، قبوؿ القيمة لصحة التسمية: ( أمالقبوؿ
( ذبرب كماإاٌل بالتقوًن )كال تتعُت ، كألصالة القيمة من جهة أٌف األداء ال ديكن إاٌل بالتعيُت، ؾبهوؿ الوصف

ألنٌو معلـو بدكف التقوًن ، العبد اؼبعٌُت خببلؼ ، ( ألنٌو أداء باعتبار كونو معلـو اعبنسلو أتاىا بالمسمى)
لفساد ؛ جيب مهر اؼبثلكعند الشافعي ، فبل ذبرب عليو إاٌل عند العجز عن اؼبسٌمى، فكانت قيمتو قضاء ؿبضا

الفساد يف ىذه اؼبسألة لوجوب القيمة : قلنا، تزٌكجتك على ىذا العبد أك قيمتو: كما لو قاؿ. التسمية
؛ خببلؼ تلك اؼبسألة لعدـ كجوُّا بالعقد ابتداء، ا ؾبهولة الختبلفها باختبلؼ اؼبقٌومُتمع أّنٌ ، بالتسمية ابتداء

وعن فصٌحت التسمية ) إذ ال ديكن تسليمو إاٌل دبعرفتها، ألٌّنا مل تذكر كجوُّا بناء على كجوب تسليم اؼبسٌمى
في  -رحمو اهلل- حنيفة قاؿ أبو)ألجل أٌف اؼبثل الكامل سابق يف ضماف العدكاف على القاصر : أم (ىذا

: ( أمللولي فعلهما( قبل الربء )عمدا( الواقع من ذلك الشخص )ثّم القتلالواقع من شخص عمدا ) (القطع
خالفاه في (صاحباه )و)، مثلو معٌتالقتل بدكف القطع ك ، كمعٌت القطع ٌٍب القتل ألٌّنما مثل األكؿ صورة

فكاف القتل ، ألٌف القتل بعده قبل الربء لتحقيق موجب القطع؛ لو فعل القتل ال القطع: قاالف. القطع (األوؿ
ألٌف ؛ ىذا كذا من طريق اؼبعٌت كأٌما من حيث الصورة فبل: قاؿ. أمر اعبناية إليو ألٌف مآؿ؛ كامبلمن الويل مثبل  
ل غَت حىٌت إذا كاف القات، أال يرل أٌف القتل كما يصلح ؿبققا ؼبوجب القطع يصلح ماحيا ألثره، الفعل متعدد
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: (عن ىذا قاؿ أيضاو). فخٌَت بينهما كبُت القتل فحسب، القاطع جيب القصاص يف النفس على الثاين خاصة
ألٌف شرع اؼبثل الناقص مع قطع احتماؿ  (ال يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إاّل يـو الخصومة)

فيعترب قيمتو . القاصر بأصل السبب كما ال مثل لو فهو مطالىب بأداء، كىو باػبصومة عند القاضي، األصل
عند السبب اللتحاقو بو  مثل ما ال مثل لو يف اعتبار القيمةما لو مثل : كقاؿ أبو يوسف، عند ذلك السبب
كىو بانقطاع اؼبثل عن أيدم الناس ، الرجوع إىل القيمة للعجز عن أداء الكامل: كقاؿ ؿبمد. عند انقطاع مثلو

 (المنافع ال تضمن( صبيعا )قلنااؼبثل الكامل أك القاصر شرط يف القضاء ) (باعتبار أفٌ و)، فاعتربت عنده
على تقطيع كاحد  ألٌف اغبيجير اؼبثلية؛ اإلصباعكما ال تضمن دبثلها ب،  ( بطريق التعٌدمباإلتالؼباألعياف )

كىهنا أكىل أف ال ، كتؤخذ بأجرة كاحدة ال تضمن منفعة إحدل اغبيجير باألخرل مع كجود اؼبشاُّة صورة كمعٌت
ألٌف اؼبالية للشيء ؛ كال معٌت ألٌف اؼبنفعة ليست دباؿ، إذ ال مشاُّة بينهما ال صورة كىو ظاىر، تضمن ُّا

فإٌف األكل ال . ال عن االنتفاع باإلتبلؼ، الذم ىو عبارة عن صيانة الشيء كاٌدخاره لوقت اغباجة، بالتموؿ
إذ ، ككذا التقوًن الذم ىو شرط الضماف، فالتمٌوؿ ال يرٌد عليها، عرض ال يبقى كقتُت كألٌّنا، يسٌمى سبٌوال

كما ال يتقٌوـ الصيد ،  فيما ال يبقى زمانُت لعدـ اإلحراز؛ اؼبعدـك ال يوصف بأنٌو متقٌوـ كلو كًجد ال يتقٌوـ أيضا
راز كإح،  فبل يوجب الضماف، إحراز ما قامت ىي بضمٌٍت ال قصدمكإحراز اؼبنفعة ب، عند عدـ اإلحراز

ألنٌو ثبت خببلؼ ؛ ككركد العقد عليها ال يدؿ على ماليتها كتقودييها، اغبشيش النابت يف أرض فبلوكة ؿبرزة
للحاجة ؛ أك ثبت تقٌومها يف العقد لقياـ العُت مقامها، فبل يقاس عليو غَته، القياس عند الًتاخي بالنص

، لندكره ألنٌو منهيٌّ عنو؛ كال ضركرة يف العدكاف، اٍبٌ ينتقل إىل اؼبنفعة شيئا فشيئا على حسب حدكثه، كالضركرة
كلو كجب ، كحق اؼبالك يتأخر إىل الدار اآلخرة، يأٍب كيؤٌدب على ما صنعألنٌو عندنا ؛ كسبيلو أف ال يوجد

كعند الشافعي ، لكونو بقضاء القاضي؛ فبل يصل إليو فيها، ال يتأخر حقو إليها، الضماف على الغاصب
ففي ، الذكات تتقٌدـ باعتبار اؼبنافعكاؼبنافع ُّذه الصفة مع أٌف ، اؼباؿ خيلق ؼبصاحل اآلدميألٌف ؛ تضمن ُّا

( شخص آخر القصاص ال يضمن بقتل القاتل(بذلك االعتبار قلنا أيضا )و). التحقيق اؼبصلحة كالقيمة فيها
مثل لو صورة  كال ىو، كال متقٌوـ ،كال بالديٌة ألٌف ملك القصاص ليس دباؿ، ال بالقىوىد كىو باالتفاؽ، غَت الويل

أال يرل أٌّنا ، ألٌف القصاص من ملك متقٌوـ للويل؛ كعند الشافعي يضمن ُّا، كشرعيتو ؼبعٌت اإلحياء. كمعٌت
؛ إذا صاحل يف مرضو قلنا اعتبارىا من اعبميع يف ذلك الصلح. ال من الثلث فقط، تعترب من صبيع ماؿ القاتل

ملك النكاح (بو قلنا أيضا )و). كىو إبقاء نفسو على حق الوارث ال لتقٌومو، لتقدـ ما ىو من أصوؿ حوائجو
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ألنٌو ليس دباؿ ؛ إذا رجع الشهود مل يضمنوا للزكج شيئا: أم (بالطالؽ بعد الدخوؿ ال يضمن بالشهادة
الزكج ثبوتا ألٌف ذلك اؼبلك متقٌوـ على ؛ لو مهر اؼبثلكعند الشافعي ضمنوا ، متقٌوـ فبل فباثلة بينهما أصبل

كال خطر ؼبلك النكاح ، قلنا تقٌوـ البضع يف اؼبلك باؼباؿ تعظيما ػبطره، ألٌف الزائل عُت الثابت؛ فكذا زكاال
كقبل الدخوؿ إذا رجعوا ، بغَت شهود ككيٌل كًعوض حىت صٌح إزالتو بالطبلؽ، العارض على احملل فبل نقـو
 .اؼباؿ فأشبو الغصب لقصر يد الزكج عن ذلك؛ ضمنوا نصف اؼبهر باالتفاؽ

 فصل في بياف صفة الحسن للمأمور بو وغيره
عبارة عن كوف عاقبة ، ( كىو عند من جعلو عقلٌيامن صفة الحسنؼبطلق األمر ) (وال بّد للمأمور بو) 

كلغة ىو كوف الشيء ، كالقبح ـبالفتو، ىو موافقة الغرض، كعند من جعلو شرعٌيا. الشيء ضبيدة كالقبح خببلفو
كشرعا ، كعقبل فعقليٌ ، فإٌف ماؿ النفس إىل اغبسن طبعا فطبيعيٌ . كالقبح كونو مطلوب العدـ، الوجودمطلوب 
قاؿ اهلل ، كال ينهى عن شيء إاٌل لقبحو، ( فإنٌو ال يأمر بشيء إاٌل غبسنوضرورة أّف اآلمر حكيم). فشرعيٌ 

ۇ ۆ ۆ ۈ چ : كقاؿ تعاىل، [َٗ: النحل]چ چ چ چ چ ڇ ڇچ : تعاىل

؛ كإاٌل ؼبا جاز كركد النسخ عليو، ال أنٌو موجب لو، كالعقل آلة ؼبعرفة اغبسن. [ِٖ: األعراؼ]چ ۈ
اغبسن اؼبأمور بو : أم( وىو). بديل كحسن العدؿ كاإلحساف كشكر اؼبنعمألٌف اغبسن العقلي ال يرًد عليو الت

اغبسن الكائن بعينو مع ملحقو : أم( وىوبواسطة نفس اؼبأمور بو ): ( أمإّما أف تكوف لعينوستة أنواع ألنٌو )
( حسن أو يكوف( كىو النوع الثاين )أو يقبلو( كىو النوع األكؿ )إّما أف ال يقبل السقوطثبلثة أنواع ألنٌو )

( كىو النوع لكنو مشابو لما حسن لمعنى في غيرهالذم يكوف حسنو بعينو ) (ملحقا بهذا القسماؼبأمور )
إذ مىت بٌدؿ بضٌده  ، فإٌف حسنو ال حيتمل السقوط مكرىا كاف أك ال، دياف( باإلكالتصديقفاألكؿ )، الثالث

( فإٌف حسنها كإف كاف لعينها ألٌف األفعاؿ اليت تتأدل ىي ُّا الصالة(الثاين مثل )وكاف كفرا بأٌم كجو بٌدلو )
ُّا من القراءة كالتسبيحات تدٌؿ على تعظيم من حٌقو  كاألقواؿ اليت تتأدل، من القياـ كالركوع كالسجود

(الثالث و)، كإف كانت بطهارة فهي قبيحة ُّذه العوارض، كانت يف غَت كقتها  حيتمل السقوط إذا، التعظيم
إذ ، من خواص الرضبن ال بنفسهامع أٌف ىذا الدفع ، ( فإٌف حسنها بواسطة دفع حاجة الفقَتالزكاةمثل )

: ( أملغيره( يكوف حسن اؼبأمور بو )أو). كفبنوع عقبل، أك إضاعتو كىي حراـ شرعابنفسها تنقيص ماؿ 
إّما أف ال يتأدى ذلك الغير بنفس المأمور الكائن لغَته ثبلثة أنواع ألنٌو ): ( أموىوبواسطة غَت اؼبأمور بو )
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أم  (سن في شرطونا لحُ سَ حَ اؼبأمور بو ) (أو يكوف( كىو النوع الثاين )أو يتأدى بذلك) ( كىو النوع األكؿبو
( بعد أو)، ( يقبل السقوط أك البعد ما كاف حسنا لمعنى في نفسوبواسطة كوف القدرة عليو شرطا لوجوبو )

؛ كىو النوع الثالث اؼبسٌمى باعبامع، ( أك بعد ما كاف حسنا ؼبعٌت يف غَته يتأدل بو أك الملحقا بوما كاف )
كما حسن ؼبعٌت يف غَته لكن مع نوعيو ، يف عينو مع أنواع الثبلثةألنٌو جيمع القسمُت أعٍت ما حسن ؼبعٌت 

كؽبذا يسقط ؛ بنفس الوضوء فإٌف حسنو للتوصل بو إىل أداء الصبلة اليت ال تتأدل (كالوضوءفاألكؿ )، فقط
الكافر مع أنٌو كؽبذا جاز بغَت النٌية كمن ؛ دةألنٌو تػىبػىرُّده كتىطىٌهر للبدف فليس بعبادة مقصو ؛ ال لنفسو، بسقوطها

كقهر أعدائو اليت تتأدل ، كإظهار دينو، ( فإٌف حسنو إلعبلء كلمة اهللالجهادالثاين مثل )(وليس بأىل ؽبا )
، باختباره خببلؼ حاجة الفقَت إذ ال اختيار فيها كذلك بواسطة كفر الكافر، بنفس اعبهاد الصادر عن البعض

إىل أف تقـو  اعبهاد ماض»:  لقولو، لكٌنو خبلؼ اػبرب، د فرضاكؽبذا لو أٍسلىمى صبيع الكٌفار مل يبقى اعبها
القدرة التي (الثالث مثل )و). كىدـ بنيانو، كزبريب ببلده، ألنٌو تعذيب لعباد اهلل؛ ال نفسو (ُ)«الساعة

 ( فإٌف فيها حسن كىو ظاىر كيزداد بو حسن مشركطها كاإلدياف الغَت القابليتمكن بها العبد من أداء ما لزمو
ككالوضوء اغبسن لغَته الغَت ، ككالزكاة اؼبلحقة دبا كاف حسنا ؼبعٌت يف نفسو، ككالصبلة القابلة لو، للسقوط

مل يشًتط بقدرة  كلكوف حصوؿ القدرة للعبد غَت اختيارم، ككاعبهاد اغبسن لغَته اؼبتأدم بو، اؼبتأدم بو
 .أخرل

                                                           

ال تزاؿ عصابة من أميت يقاتلوف على أبواب دمشق كما حولو، كعلى أبواب بيت اؼبقدس كما حولو، ال يضرىم من خذؽبم، »جاء بلفظ  (ُ)
ارباؼ اػبَتة اؼبهرة بزكائد اؼبسانيد العشرة، أضبد بن أيب بكر بن إظباعيل البوصَتم، باب ما جاء يف « ظاىرين على اغبق إىل أف تقـو الساعة

 (. َٕٔٓ، برقم )ُِٔ/ٕالشاـ كأىلو، 
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 مبحث أنواع القدرة
( عن كوّنا ميسرٌة للواجب أـ مطلق( األكؿ )نوعافحسن اؼبأمور بو )القدرة اليت يزداد ُّا : ( أموىي) 

كىو فضل من اهلل ، ( بدنٌيا كاف أك مالٌياوىو أدنى ما يتمكن بو المأمور من أداء ما لزموكيسٌمى فبكنة )؟ ال
 ال (في أداء كّل أمر( ـبتص )شرطاؼبطلق ): أم (وىو). إذ ال جيب عليو شيء من األصلح خبلفا للمعتزلة

ألٌّنا ؛ كال يلـز تكليف العاجز، كإف مل يكن لو قدرة أصبل، فىس األخَتألٌف القضاء جيب إىل النػن ، قضائو
كإف كاف القضاء ، ألٌّنما كاجب كاحد، كإف كاف الفوت ال بتقصَت، ككجب األداء كبقي الوجوب، حصلت

ا أك ئومً يف اؼبرض قاعدا أك مي  -الفائتة يف الصحة-كجواز قضاء الصبلة ، رباد سببهما ؼبا مرٌ اًمٍثبل لو نىظرا إىل 
على ما استطاع  كؽبذا كجبت على اؼبريض؛ لعدـ كجوب تعٌُت القياـ كالركوع كالسجود ابتداءن ؛ مضطجعا

 ألٌّنا ال تسبق؛ ( اليت يبتٌت التكليف عليهاال حقيقتوكجود اؼبطلق ): ( أمتوىمو( يف األداء )والشرط). ابتداءن 
حّتى إذا بلغ ). فالشرط السابق عليو لسبلمة اآلالت كصحة األسباب، ألٌف االستطاعة مع الفعل، األداء

( مقدار ما يسع فيو أو َطُهرت الحائض في آخر الوقت( فيو )أو أسلم الكافر( يف آخر الوقت )الصبي  
، سبب ألصل الوجوب ألٌف جزءن من الوقت؛ عندنا استحسانا (الصالةكبٌل منهم ): ( أمْتوَلزِمَ التحردية )

 ألنٌو فبكن كما كاف لسليماف  (قف الشمسبو  الوقت( ذلك )في لتوىم االمتداد) فثبت فوجب األداء
كىو ، لعدـ الشرط؛ كعند زفر ال يلزمهم أداءىا قياسا. كىو القضاء، ٌٍب انتقل بالعجز اغبايل إىل اػبلف

كيثبتو ما كاف ، أثبتو األمر الكامل اؼبطلق على األصح كؼبٌا كاف اغبسن الكامل اؼبطلق ما كاف لعينو، التمكن
كىو ما كلن لغَته كيثبت ما لعينو . كعند البعض أثبت ذلك األمر أدىن ما يرتفع بو الضركرة، لغَته بدليل زائد

 .بدليل
، البدنٌية يف بعض الواجبات اؼبالٌية ال( على النوع األكؿ ألٌف اهلل تعاىل تفٌضل علينا كاملالنوع الثاين ) (و)

إذ اؼباؿ ؿببوب النفس يف حق ، تيسَتا علينا؛ فبٌت التكليف فيها على قدرة كاملة زائدة على أصل القدرة
ة صفة الواجب من ؾبرد غىيػٍّرى اؼب( غبصوؿ الييسر ُّا فيو وىو القدرة الميّسرة لألداءكمفارقتو أمر شاؽٌّ )، العامة

فلٌما توٌقف الوجوب على ىذه ، لكاف جائزانة كاف كاجبا بقدرة فبكٌ دبعٌت أنٌو لو  ، اإلمكاف إىل صفة السهولة
شرط لدواـ ( اؼبيٌسرة اؼبٌغَتىة )ودواـ ىذه القدرةالقدرة صار كأنٌو تغٌَت من العسر إىل اليسر بواسطتها )

إىل بل ألٌف الصفة الواجب تتبٌدؿ من الييسر ، ( ال لكوّنا شرطا إذ عدـ الشرط ال يوجب عدـ اغبكمالواجب
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والخراج ( ُّبلؾ اػبارج )والعشر( ُّبلؾ اؼباؿ )حّتى تبطل الزكاةكبزكاؿ الصفة يبطل الواجب )، العيسر بزكاؽبا
كدليل تعلق الزكاة ُّا ، ألٌف كٌل كاحد منها متعلق بقدرة ميٌسرة؛ باصطبلـ اآلفًة الزرعى : أم( بهالؾ الماؿ

أداؤىا بدكف النماء غَت أٌف الشرع أقاـ حىوىالف اغبىٍوًؿ مقاـ كإف كاف ديكن ، اشًتاط النماء، أحدمها: شيئاف
ككذا دليل تعلق ، كىو ربع العيٍشر، إجياب القليل من الكثَت: كالثاين. لكونو سبب حصولو؛ النماء اغبقيقي

مع ، كإجياب القليل من الكثَت. مع إمكاف إجيابو يف األرض بدكنو، إجياب العيٍشر يف اػبارج: العيٍشر ُّا شيئاف
بكل النماء بل كعدـ تعلقو ، إجيابو بالتمكن من الزراعة، ككذا دليل تعلق اػبراج ُّا. إمكاف إجياب الكل

ٌط إىل النصف، ببعضو كؼبٌا مل يكن الواجب فيو من جنس اػبارج ، حىٌت لو زاد اػبراج على النصف اػبارج حيي
كجيعل النماء ، قصَته عذرا يف إبطاؿ حق الغيزاةكىو التمكن منها فبل جيعل ت، أمكن اعتبار النماء التقديرم

: كعند الشافعي. اظبا إضافٌيا لكونو؛ كال ديكن إجياب العيٍشر إاٌل يف النماء اغبقيقي، لتقصَته؛ موجودا حكما
. إذا سبٌكن كمل يؤٌد حىٌت ىلك اؼباؿ ضمن لتقرر الواجب عليو بالتمٌكن ٌٍب بالعجز عن األداء باؽببلؾ مل يربأ عنو

كؼباٌ ، فكاف غرامة لعدـ شرطو، قلنا الباقي بعد اؽببلؾ عُت الواجب باؼبيسرة ابتداء. بقي كما يف ديوف العبادف
ككذا صدقة الفطر كجبت ُّا بدليل اشًتاط ، بدليل اشًتاط القدرة على الزاد كالراحلة كجب باؼبيسرة قيل اغبجٌ 

مع بقاء كجوُّما ، صاعو من بػيرٍّ أك صاعو من غَته كفيها ملك نصف، النصاب فإٌف أدىن القدرة فيو صحة البدف
( كىو القدرة اؼبمٌكنة فإٌف بقاءىا ليس بشرط لبقاء األوؿ( النوع )بخالؼبعد ىبلؾ اؼباؿ أجاب بقولو )

ألٌف اشًتاطهما لبياف أدىن التمٌكن من ىذا السفر ؛ ( بفوات ملك الزاد كالراحلةحّتى ال يسقط الحجّ الواجب )

ألٌف الييٍسر ال يقع ؛ ال للتيسَت [ ٕٗ: آؿ عمراف]چ ۓ ﮲ ﮳ ﮴چ ة لقولو تعاىل من حيث العاد
( بهالؾ الماؿ( أيضا )صدقة الفطر(ال يسقط )و). كىذه ليست بشرط باإلصباع، إاٌل خبىدـ كمواكب كأعواف

 »(ُ)اؼبسألة أغنوىم عن»: قاؿ . بو أىبل لئلغناء ال للتيسَت بالنصاب لصَتكرة اؼبوصوؼألٌف اشًتاط الًغٌت 
( دبطلق األمر من غَت وىل تثبت بوكاإلغناء بصفة اغبسن ال يتحقق من غَت الًغٌت كالتمليك من غَت اؼبالك )

( من اؼبعتزلة فقاؿ بعض المتكلمينباؼبأمور بو أـ ال ): أم (إذا أتى بو صفة الجواز للمأمور بودليل زائد )
كما ال يثبت صفة عدـ اعبواز دبطلق النهي حىٌت جيوز الصبلة ،  ( تلك الصفة بذلك اؼبطلق إاٌل بزائدال تثبت)

كمل جيز صبلتو ، مأمور بأداء الصبلة كأٌف ـ نصٌلى يف آخر الوقت ظانٌا أنٌو على طهارة، يف األرض اؼبغصوبة
صفة دبطلق األمر ): ( أموالصحيح عند الفقهاء أنّو يثبت بوحىٌت جيب عليو القضاء إذا ظهر أٌف اؼباء قبس )

ألٌف اؼبطلق يقتضي الوجوب كحسن اؼبأمور بو كذلك ال يكوف إاٌل بعد جوازه ؛ ( للمأمور بو إذا أتى بولجوازا
كعدـ جواز صبلة ، بل النهي ؼبا جياكرىا، كجواز الصبلة يف اؼبغصوبة بناء على أٌّنا غَت منهي عنها، شرعا

                                                           

ا اٍليػىٍوـً »جاء بلفظ  (ُ)  (. َٕٗٗ، برقم )ُِّ/ِيف سنن البيهقي، باب كقت إخراج الزكاة، »  أىٍغنيوىيٍم عىٍن طىوىاًؼ ىىذى
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. ال عند عدمو إلتيانو دبا يف كسعو، كاغبقيقةلعدـ الطهارة يف الظاىر ؛ اؼبتوضئ دباء قبس عند ظهور تنٌجسو
يتناكؿ األمر اؼبطلق ما ىو مكركه شرعا بعد ثبوت صفة : ؼبا حكي عن أيب بكر الرازم أنٌو كاف يقوؿ (و)

كيثبت بو : أجاب بقولو. كمكركىا أيضا، مأمور بو شرعا فإٌف أداء عصر يومو بعد تغٌَت الشمس جائز، اعبواز
كمن ضركرتو انتفاء ، ألنٌو لطلب إجياب اؼبأمور بو؛ ( ألٌف باألمر يثبت األذف باؼبأمور بوةالكراى( صفة )انتفاء)

وإذا عدـ صفة الوجوب للمأمور بو ال يبقى ). ككراىة العصر بعد التغٌَت للتشٌبو دبن يعبد الشمس، الكراىة
– خالفا للشافعي) اؼبتضمننكبطبلف اؼبتضمٍّن يدٌؿ على بطبلف ، ( ألٌف اعبواز ثبت ضمناصفة الجواز عندنا

، ىذا مع إثبات اغبرج على تركو، ألنٌو رفع اغبرج عن الفعل كالوجوب؛ فيبقى صفة اعبواز عنده (-رحمو اهلل
كىو رفع ، كىو إثبات اغبرج على الًتؾ ال يلـز انتفاء جزئو اآلخر، فإذا انتفى اؼبركب كىو الوجوب بأحد جزئيو

رفع اغبرج عن ، اعبواز: قلنا. يدٌؿ عليو جواز أداء صـو عاشوراء مع نسخ كجوبوكىو اعبواز ، اغبرج عن الفعل
فلم يكن ، مع أٌف اغبرج يلحقو يف تركو فتنافيا، كال زبيَت يف الوجوب، كيكوف العبد ـبٌَتا فيو، الفعل كالًتؾ معا

صـو  جوازك ، اممنهأحد  فبل يضاؼ إليو، ال يبقى األمر أمران بعدما نيسخ موجىبو: كقيل، أحدمها جزء اآلخر
فهذا اعبواز ىو ، عاشوراء ليس دبوجب األمر بل ىو موجب كوف الصـو مشركعا فيو للعبد كما يف سائر األياـ

 .مثل ما كاف قبل الوجوب
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 مبحث أنواع األمر
 ( غي مقٌيد بو كىو الذم مل يتعلق أداء اؼبأمور بومطلق عن الوقت( أحدمها )نوعاف( مطلقا )واألمر)

النوع : ( أموىوكاألمر ُّما ): ( أمكالزكاة وصدقة الفطربوقت فبدكد على كجو يفوت األداء بفواتو )
( -رحمو اهلل– خالفا للكرخيعلى جواز تأخَت الفعل عن أكؿ أكقات اإلمكاف ): ( أمعلى التراخياألكؿ )

مر يقتضي الوجوب يف أكؽبا ألٌف األ؛ على كجوب تعجيل الفعل يف أكؿ تلك األكقات: أم، فعنده على الفور
، كترؾ يف كقت كجوبو، نقض لوجوبوفتأخَته عنو ، كؽبذا لو أتى بو لسقط الفرض عنو باالتفاؽ. اؼبراد باإلصباع

فهو عندنا . كألنٌو يقاس على النهي الذم ىو على الفور؛ كألنٌو يتعلق باعتقاد الوجوب يف اغباؿ فكذا األداء
( األصلي كىو على موضوعومثبل )، افعل الساعة: ( األمر يف قولكلئاّل يعودعلى الًتاخي ال على الفور )

ألٌف ىذا العود يبطل الفرؽ ؛ الساعة: بنقص قولك: ( أمبالنقضلدخولو فيو على تقدير كونو عليو )؛ الفور
للوجوب ككوف التأخَت نقضا . افعل يف أٌم زماف شئت: كمعٌت قولك،  افعل: فمعٌت قولك. بُت اؼبطلق كاؼبقٌيد

لى العمر عنو كؼبا  ، كلو أخلى عصى، حكم الواجب اؼبضٌيق إذ جيوز يف اؼبوٌسع إىل كقت مثلو بشرط أف ال خيي
فبل يتعُت جزء ، ييعٌجل الوجوب ضركرة فيو ال يف الفعلكاف اعتقاد الوجوب يستغرؽ صبيع العمر دكف الفعل 

الفور  [ ُِ: األعراؼ]چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ : كاقتضاء قولو تعاىل، من العمر ألدائو إاٌل بدليل
كىو إباؤه عن موافقة اؼببلئكة استكبارا ، لعٌلو كاف مقركنا دبا يدٌؿ على الفور، بدليل اؼبعاتبة على ترؾ اؼببادرة

 .لو سجد بعد لقيًبل: كؽبذا قيل؛ ال يدٌؿ على اؼبعاتبة على ذلك الًتؾ على الفور: قيل؛ كعٌلوا
، اؼبقٌيد ما خٌص جوازه بوقت معٌُت يفوت العبادة بفواتو: ( أموىوبالوقت ): ( أممقّيد بو(ثانيهما )و)

( كوقت الصالة،  وسببا للوجوب، وشرطا لألداء، إّما أف يكوف الوقت ظرفا للمؤدىألنٌو )؛ فهو أربعة أنواع
بفواتو لعدـ اختبلفو داء لفوات األ؛ كشرط ألدائها. ألنٌو اؼبراد من الظرؼ ىهنا؛ هافإنٌو ظرؼ ؽبا لفضلو عن أدائ

فإف كاف الوقت كامبل جيب يف . الختبلؼ الوجوب باختبلؼ الوقت؛ كسبب لوجوُّا. يف الوقت صورة كمعٌت
. كإف كاف ناقصا جيب فيها ناقصا حىٌت يتأدل بصفة النقصاف، الذمة كامبل حىٌت ال يتأدل بصفة النقصاف

(ؼبا جعل فيو وكىذا ىو النوع األكؿ من اؼبقٌيد )، عبادكىو تتابع النعم على ال، فكاف سببا لكونو ظرفا للسبب
اغبكم عن ل يف الوقت يلـز تقدـ ألنٌو لو أدٌ ؛ الوقت ظرفا كسببا مل يستقم جعل صبلة الوقت سببا يف االبتداء



ِّ 

 

فيجعل البعض سببا ضركرة ، كلو أٌدل بعده يلـز التأخر عن ظرفو نظرا إىل ظرفيتو. سببو التاـ نظرا إىل سببيتو
( من الوقت إّما أف يضاؼ إلى الجزء األوؿالسبب ): ( أمىو): فقاؿ، ىو اعبزء الذم ال يتجزأ من الوقتك 

يلي اعبزء الذم ): أم (إلى ما( يضاؼ )أولو أٌدل بعد مضٌيو جاز باإلصباع ) كؽبذا، لعدـ اؼبزاحم؛ لكونو أكىل
ألنٌو أقرب ؛  من غَتهاعبزء اؼبتصل باألداء أكىلألٌف ؛ غَت األكؿ كاألخَت، ( من الثاين كغَتهالشروع[ ابتداء]

الناقص عند ضيق األخَت ) (الجزءإلى ) يضاؼ (أو). اتصاؿ السبب باؼبسبب كألٌف األصل، إىل اؼبقصود
السبب األخَت ىو اعبزء الذم لو ابتدأ األداء متصبل بو ¬  كعند زفر، ( لتعٌُت سببٌيتو باتصاؿ األداء بوالوقت

إلى جملة ( يضاؼ )أو). فبل يتغٌَت دبا يعًتض بعده من مرض أك سفر، األجزاء عن األداءال يٍفضل باقي 
للشيء الذم ىو اإلضافة إىل اعبملة اليت صبيع : ( أمفلهذا( لعدـ اؼبرجٍّح للبعض النتفاء االتصاؿ )الوقت

ة الشمسكىو التشٌبو بًعىبى ، مع أٌف نقصانو ؼبعٌت يف غَته، أجزائها كامل غَت جزئها األخَت كإمٌنا أثره عند ، دى
( ال يتأدى عصر أمسو). كؽبذا كجب القضاء يف الوقت الكامل على مىن أسلم يف ىذا اعبزء؛ اتصاؿ الفعل بو
( ألنٌو إذا اتصل األداء بخالؼ عصر يومو( ألنٌو ال ينوب عن الكامل )في الوقت الناقصبعد األمس )
كنقصاف ، فيتأدل بصفة النقصاف. الذمة ناقصا لنقصاف ذلك اعبزءفيجب يف ، تعٌُت السببٌيةباعبزء األخَت 

فإٌف اؼبكٌلف ، الكامل يتأدل بالناقص: حىٌت يقاؿ، الصبلة بًتؾ بعض كاجباهتا ليس براجح إىل نفس اؼبأمور بو
ظرفا ىذا النوع الذم جعل الوقت : ( أمومن حكمو). كقد أتى دبا أيًمر بو، أيًمر بنفس القياـ كالركوع كالسجود

: ( ؼبا كاف لقائل أف يقوؿو( كىو أف يعٌُت فرض الوقت لتعدد اؼبشركع يف ىذا الوقت )اشتراط نّية التعيينلو )
ال ): قاؿ. ينبغي أف يسقط، كإذا ضاؽ حبيث ال يسع غَته، إٌف ىذا االشًتاط لوسع الظرؼ غَت الواجب

( كقت األداء وال يتعّيناألصل ) كىي ال تعارض، ( ألنٌو من العوارضبضيق الوقت( اشًتاطها )يسقط
( إذ ليس باألداء( يتعٌُت )إالّ ). فلم يشتغل باألداء فيجوز بعده، عٌينت ىذا اعبزء: ( باف يقوؿ العبدبالتعيين)

كإمٌنا لو كالية الفعل كاالرتفاؽ دبا ىو . ألنٌو يفضي إىل الشركة يف كضع اؼبشركعات؛ للعبد كضع األسباب قصدا
مع أنٌو ـبٌَت بينها ال ، أك التحرير للتكفَت بو، أك الكسوة، عٌُت اإلطعاـفإنٌو لو ، اليمُت( يف كالحانثحقو )

ٌف التأخَت عن جزء األخَت يوجب أ، فيجوز بغَت اؼبعٌُت كمن حكمو نظرا إىل شرطيتو. يتعٌُت ما مل يكٌفر بو
( معيارا( الوقت فيو )يكوف( أف )أو): بقولوكأشار إىل النوع الثاين من اؼبؤٌقت الذم ىو اؼبقٌيد بالوقت . الفوات
، كىو اإلمساؾ اؼبمتد بزيادة اليـو اؼبعيار، حىٌت يزداد الصـو. كالكيل يف اؼبكيبلت،  للميؤٌدم: ( أملومقدٍّرا )
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 -إف شاء اهلل تعاىل- كسيأتيك، صـو شهر رمضاف: ( ألنٌو أضيف إليو فيقاؿوسببا لوجوبوكينتقص بنقصانو )
؛ كؽبذا مل يذكره خببلؼ األكلُت؛ ألٌف الوقت شرط األداء يف كل مؤٌقت؛ ليل السببٌية كشرط ألدائود إٌف اإلضافة

( كإذا كاف كشهر رمضافكقد ال يكوف سببا كوقت اؼبنذكر اؼبعٌُت ). ألنٌو قد ال يكوف معيارا كوقت الصبلة
إذا »: كاؼبكيل يف معياره يؤيده قولو ،  ألنٌو ال يسع فيو إاٌل صور كاحد (فيصير غير منفّيامعيارا للمؤدم )

( قصدا وال يشترط نّية التعيينلكونو غَت مشركع )؛ فانتفى غَته «انسلخ شعباف فبل صـو إاٌل عن رمضاف
يتأدل من الصحيح اؼبقيم بنٌية : ( أميصاب بمطلق االسم(إذا كلن كذلك )وألنٌو ال يسع غَته )؛ كنٌصا

أك ، أك النذر، بأف نول صـو القضاء، كصف الصـو: ( أمالوصفمع الخطأ في (يصاب )ومطلق الصـو )
ألٌف كصف الفرضية عبادة كأصل ؛ كعند الشافعي ال يتأدل الواجب إاٌل بنٌية فرض رمضاف. أك النفل، الكفارة

فاشًتط ، كأصلو  فامتنع حصولو بدكف االختيار، كتاركو زيادة العقاب، الستحقاؽ فاعلو زيادة الثواب؛ الصـو
ؼبٌا كاف : قلنا. ألٌف النٌية لتحصيل العبادة ال للتمييز؛ ة نفيا للجرب كتعٌُت احملل ال يغٍت عن تعٌُت الوصفالنيٌ 

كاظبو العلم كاؼبتوحد يف ، اؼبشركع فيو كىو الغرض كاحدا ببل خبلؼ يناؿ باسم جنسو كما يناؿ باسم نوعو
؛ كنٌية النفل كالواجب اآلخر كاؼبطلق، أنٌو ساقطعلى أٌف اإلطبلؽ تعيُت ال على ، اؼبكاف فيجوز دبطلق النٌية

ألنٌو مىت ؛ كعند زفر يتأٌدل من الصحيح اؼبقيم ببل نٌية، لعدـ قبوؿ الوقت ىذا الوصف؛ ألٌف نٌيتهما ألغيت
فعلى أم . تعٌُت باألمر أخذ حكم العُت اؼبستحق فصار ما يتصور فيو من اإلمساؾ فيو مستحقا على اؼبكٌلف

الشارع : قلنا. كإف مل يىنوً  كاف مؤٌديا للزكاة،  كمىن كىب النصاب للفقَت بعد اغبىوؿ،  عن اؼبأموركجو كيًجد كقع 
فبل بٌد من النٌية ليكوف . أبقى منافع العبد اليت يتمكن ُّا من أداء العبادة على ملكو، كإف مل يشرع فيو غَته

، ألٌف العدـ ليس بشيء؛ حيصل بعدـ النٌيةكذلك ال ، صارفا مالو إىل ما عليو ليمتاز العبادة من العادة
فلكوف اؼبطلوب باؽببة رضي اهلل تعاىل دكف . كقد كيًجد، كاؼبستحق يف الزكاة صرؼ جزء من اؼباؿ إىل احملتاج

ال يصاب ىذا الصـو فيو مع : أم (رالمساف( حق )إاّل فيالعوض صارت عبارة عن الصدقة يف حٌقو ؾبازا )
كعندمها ىو   (-رحمو اهلل– عند أبي حنيفة( بل يقع عٌما نول )وي واجبا آخرايناػبطأ يف الوصف بأنٌو )

ألٌف كجوبو ؛ ألٌف شرع الصـو عاـ يف حقهما؛ كاؼبقيم يف ىذا اغبكم فيقع عن فرض الوقت ال عٌما نواه
غَته فبشرعو فيو ال يبقى . كؽبذا لو صاـ اؼبسافر عن فرض الوقت جيزيو باإلصباع؛ بشهود الشهر كقد ربقق

أليب حنيفة أٌف الًتخص . فإذا تركو كاف كاؼبقيم، خص بالفطر دفعا للمشقةألنٌو معيار كاثبات الًت ؛ مشركعا
ألنٌو يؤاخذ بو لو مات قبل ؛ كإىل مصاحل دينو كأداء كاجب آخر، كاإلفطارللتخفيف نظرا إىل منافع بدنو  
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ركل ابن ظباعة كما ،  ذا نول النفل يقع عن الفرضفعلى ىذا إ، كمل يؤاخذ لو مل يدرؾ عٌدة ف أياـ أخر، األداء
كىو يف الفرض أكثر فيلغو كصف النفلية ، ألٌف فائدتو ىو الثواب؛ ألٌف معٌت الًتخص ال يوجد ُّذه النٌية؛ عنو

ال من حكم الوجوب ، كلو أيضا أٌف انتفاء شرعيتو الصيامات من حكم تعٌُت ىذا الزماف للفرض، فبقى اؼبطلق
فصار يف حٌقو دبنزلة ، ألنٌو ـبٌَت بُت األداء أك التأخَت؛ كال تعٌُت يف حق اؼبسافر. اؼبوسع أيضالوجوده يف 

( فإٌف صومو يقع عن بخالؼ المريضكىو ركاية اغبسن عنو )، يقع عٌما نولفعلى ىذا لو نول النفل . شعباف
سببها فالتحقق بالصحيح خببلؼ  فإذا صاـ فقد فات، ألٌف رخصتو متعلقة حبقيقة العجز؛ الفرض ال عٌما نواه

كىو مل يفت ، ىو السفرألٌّنا متعلقة بعجز مقٌدر باعتبار سبب ظاىر قاـ مقاـ العجز الباطن ك ؛ رخصة اؼبسافر
ال ، ألٌف رخصتو متعلقة خبوؼ ازدياد اؼبرض؛ كىو يف ركاية اغبسن عنو كاؼبسافر، كمل يلتحق بو، بفعل الصـو

كوجع الرأس ،  كاغبقُّ أٌف اؼبرض إف كاف فبٌا يضرٌه الصـو، نف ىذه الركاية الظاىرةكمل يعترب اؼبص. حبقيقة العجز
كأشار إىل النوع  -رضبهما اهلل  - كركاية اغبسن، ركاية ابن ظباعة: ( عنو ركايتافوفي النفلفكاؼبسافر كإالٌ فبل )

( كقضاء رمضاف( للوجوب )سبباال كشرطا لؤلداء )، ( للمؤٌدممعيارا( الوقت )يكوف( أف )أو): الثالث بقولو
كجعلو من الوقت لتعٌُت ، ألٌف سبب القضاء ما ىو سبب األداء، ألٌف مقداره ييعرؼ بو ال سببو؛ فإنٌو معياره

؛ النٌية من الليل: ( أمنّية التعيين( فيو )يشترط(من حكمو أنٌو )وكىو النػيهير دكف الليايل خببلؼ الزكاة )، كقتو
نول القضاء فإذا . كالنفل موضوعو، فالقضاء من ؿبتمل الوقت، ألٌف كقتو العمر؛ الصـوألنٌو غَت متعٌُت ُّذا 

ال يحتمل (من حكمو أنٌو )ومن الليل ينعقد اإلمساؾ من أكؿ النهار ؽبذا احملتمل كإاٌل لذاؾ اؼبوضوع )
مشركعُت يف كقت فلكوّنا ؛ ( الصبلة كصـو رمضافبخالؼ األولينألٌف كقتو العمر )؛ إاٌل باؼبوت( الفوات

( مشكال( الوقت )يكوف( أف )أو): كأشار إىل النوع الرابع بقولو. بفوات ذلك الوقت حيتمبلف الفوات معٌُت 
( فإٌف كقتو كالحجّ ( من كجو )الظرؼ( من كجو ك)يشبو المعيارمعياريٌتو كظرفٌيتو على سبيل القطع لكن )

، ـ من حيث أنٌو ال يتصور فيها إاٌل حىجنة كاحدةبالنسبة إىل سنة كاحدة من سٌٍت العمر يشبو كقت الصو 
، كال يستغرؽ األداء صبيع الوقت، كيشبو كقت الصبلة من حيث أنٌو عبادة تتأٌدل بأركاف معلومة، فكأٌّنا معياره
ل كبالنسبة إىل سٌٍت العمر يشبو كقتو من حيث أنٌو يتعٌُت من السنة األكىل منها على كجو ال يفض. فكأٌّنا ظرفو

ٌيق كيشبو كقتها من حيث أنٌو جيوز األداء بعدىا منها كحاصل ىذا الوجو أٌف اإلشكاؿ يف أنٌو متض، األداء عن
احتياطا احًتازا عن  (-رحمو اهلل– من العاـ األوؿ عند أبي يوسف( للحٌج )ويتعّين أشهر الحجّ أك متوٌسع )

كإٌف ىذه األشهر من ىذا العاـ ، عليو التأخَتبو آخر الوقت فيحـر ألٌف ىذا العاـ يف حٌق اؼبخاطب ؛ الفوات
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، فالتأخَت تفويت آخر كقت الصبلة لكن لو أدرؾ العاـ الثاين كأٌدل كاف أداء، متصلة بعمره يقينا دكف غَتىا
، كقد زاؿ باإلدراؾ، ألٌف الوجوب بطريق التضييق يف العاـ األكؿ للشك يف إدراؾ الثاين؛ كيرتفع إٍب التأخَت

كىو اشتغالو بأمر اغبركب كغَته مع أنٌو يعلم أنٌو يعيش إىل أف يبٌُت أمر اغبٌج ، كاف لعذر: كتأخَت النيب 
فإٌّنا عنده ال تتعٌُت ألدائو حىٌت يسع لو التأخَت  (-رحمو اهلل– خالفا لمحمدالذم ىو أحد أركاف الدين )

، أنٌو حجن سنة عىشىر من اؽبجرة و ريكم عن النيب ألنٌ ؛ بشرط أف ال يفٌوتو، من العاـ األكؿ إىل الثاين كغَته
فاألشهر من أٌم عاـ كانت ، كألنٌو فرض العمر، فعلم أٌف التأخَت جائز، كقد نزلت فريضتو سنة ستن منها

قبل أف  -فعنده إذا مات ، كىو اغبياة، لكن الظاىر بقاء ما ىو ثابت، كعدـ اإلدراؾ بعركض اؼبوت، كقتو
( ويتأّدىيلحقو )، يفوتكإف مات بعد ظهور أمارات يشهد قلبو بأنٌو لو أخٌر ، يلحقو إٍب فجأة مل -حيجن 

ألٌف ظاىر من كجب عليو اغبٌج أف ال ؛ اللهم أيٌن أريد اغبجٌ : بأف قاؿ، نٌية اغبجٌ : ( أمبإطالؽ النّيةاغبٌج )
( ألٌّنا صريح اندفع بو ما تعٌُت النفل ال بنّيةفتعٌُت الغرض بداللة اغباؿ )، حيتمل اؼبشاٌؽ الكثَتة للحٌج النفل

والكّفار مخاطبوف باألمر فإنٌو متعٌُت ال مزاحم لو فيو )، ألٌف الداللة ال تقاـك الصريح خببلؼ الصـو؛ باغباؿ

ڻ چ : قاؿ اهلل تعاىل، ليدعوىم إىل اإلدياف؛ بيعث إىل الناس كافة ألٌف النيب ؛ ( ببل خبلؼباإليماف

ۇ ۆ چإىل قولو  [ ُٖٓ: األعراؼ]چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

كُّذا تقاـ اغبدكد على ، ( ببل خبلؼبالمشروع من العقوبات(ـباطبوف )و) [ ُٖٓ: األعراؼ]چ ۆ
. ألٌف إقامتها بطريق اعبزاء كالعقوبة زاجرة كمتحققة باعتقاد حرمة السبب؛ أىل الذٌمة عند تقٌرر أسباُّا

ألٌّنم آثركا الدنيا على ؛ كىذا ُّم أليق. معٌت دنيوم ُّا اؼبطلوبألٌف ؛ ( ببل خبلؼبالمعامالت(ـباطبوف )و)
بالشرائع في حكم (ـباطبوف )و). كألٌّنم ملتزموف يعقد الٌذمة يف أحكامنا فيما يرجع إىل اؼبعامبلت، اآلخرة

يو فيكوف ذلك كفرا على كفر فيعاقبوف عل، ( ألٌّنم يًتكوف الطاعات مستحٌلُتالمؤاخذة باآلخرة بال خالؼ
ففيو خبلؼ ؟ ( أـ الفي وجوب األداء في أحاكم الدنيا( أٌّنم ىل خياطبوف )وأّماكعلى أصلو يف اآلخرة )

مج جح  مح جخ     چ : لقولو تعاىل؛ ( من العراقٌيُت من مشاخينا كالشافعيعند البعض( ـباطبوف فيو )فكذلك)

، النار بًتؾ الصبلة كمل يرٌد عليهمفأخربكا أٌّنم استحٌقوا [  ّْ - ِْ: اؼبدثر] چحخ مخ جس   حس  خس مس  

: كقولو تعاىل، [ ُِ: البقرة]چ ڱ ڱ ں ںچ: كلقياـ مقتضى كجوُّا كىو قولو تعاىل



ّٔ 

 

مع أٌف الكفر ال يصلح مانعا لتمٌكنو من رفعو أٌكال كرفع [  ٕٗ: آؿ عمراف] چھ ھ ے ے ۓچ
(  يحتمل السقوط من العباداتال يخاطبوف بأداء ما الكفار ): ( أموالصحيح أنّهم) اغبدث كاعبنابة
أيٍدعيهم إىل شهادة أف ال إلو إاٌل اهلل فإف ىم «: قاؿ، ؼبٌا بعث معاذا إىل اليمن ألٌف النيب ؛ كالصبلة مثبل

فهذا تنصيص على ، اغبديث (ُ)». . . كليلةفأٍعًلمهم أٌف اهلل فرض عليهم طبس صلوات يف كٌل يـو ، أجابوؾ
كألٌّنم ليسوا بأىل لنيل الثواب باألداء يف اآلخرة ؛ يًتتب على اإلجابة باإلدياف أٌف كجوب أداء الشرائع

 چجس   حس  خس مسچ : كفٌسركا قولو تعاىل، خببلؼ اإلدياف فإٌّنم أىل لثوابو بزكاؿ كفرىم حينئذ، بكفرىم

اإلدياف ال جيوز  ككوّنم ـباطبُت ُّا بشرط تقدًن، مل نك من اؼبعتقدين لفرضية الصبلة: بقوؽبم [ ّْ: اؼبدثر]
 .فبل يكوف تبعا لغَته بكونو شرطا، ألنٌو أصل العبادات؛ صل العباداتأل

 
 

                                                           

انك تأٌب قوما اىل كتاب فادعهم إىل أف يشهدكا أف ال الو اال اهلل كأف «ؼبا بعث معاذا إىل اليمن فقاؿ:  النيب  فٌ أجاء بلفظ ابن عباس  (ُ)
، أبو ؿبمد عبد يسنن الدارم »ؿبمدا رسوؿ اهلل فإف أطاعوا لك يف ذلك فاخربىم اف اهلل فرض عليهم طبس صلوات يف كل يـو كليلة. . . . 

 . ّٕٗ/ُضبد دمهاف، دمشق، أفضل بن ُّراـ الدارمي، طبع ؿبمد بن الرضبن بن ال اهلل



ّٕ 

 

 فصل في النهي
: كاصطبلحا، ألنٌو مانع عن القبيح؛ كمنو النيهية للعقل، اؼبنع: ( لغةوىو، النهياػباص ): ( أمومنو) 

تعلم باؼبقايسة على فوائد قيود تعريف كفوائد القيود  (ال تفعل، قوؿ القائل لغيره على سبيل االستعالء)

چ ژ ژ ڑچ: كبو ]قولو تعاىل[، كاألمر للتحرًن: اعلم أٌف صيغتو تستعمل لوجوه شبانية. األمر

كللتحقَت ، إذ معناه ال تبايعوا [ ٗ: اعبمعة]چ ٺ ٺچ: كبو ]قولو تعاىل[، كللكراىة، [ ِّ: اإلسراء]

ېئ چ: كبو ]قولو تعاىل[، كلبياف العاقبة، [ ُُّ: طو]چ ڱ ڱ ںچ : كبو ]قولو تعاىل[

، ال تكلٍت إىل نفسي: كبو، كللدعاء، [ ِْ: إبراىيم]چ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

ۓ ڭ چ : كبو ]قولو تعاىل[، كلئلرشاد، [ ٕ: التحرًن]چ ۈئ ېئ ېئچ : كبو ]قولو تعاىل[، كلليأس

ٌٍب ال خبلؼ أٌّنا . (ُ)»ال تتخذكا الٌدكاب كراسيٌ «: [كبو ]قولو ، كللشفقة، [َُُ: اؼبائدة]چ ڭ ڭ
ٌٍب أٌّنا ىل ، كيف البواقي ؾباز باالتفاؽ، كإمٌنا اػببلؼ يف اثنُت منها التحرًن كالكراىة، ليست حقيقة يف اعبميع

فعلى ما تقٌدـ يف األمر ٌٍب موجبو ، ىي حقيقة يف التحرًن دكف الكراىة أك العكس أك مشًتكة بينهما أك موقوفة
بأبلغ الوجوه مع فكما أٌف طلب الفعل ، ألنٌو ضد األمر؛ عن مباشرة اؼبنهي عنوعند اعبمهور كجوب االنتهاء 

فكذلك طلب االمتناع بآكد الوجوه يتحقق بوجوب االنتهاء ، بقاء اختيار اؼبخاطب يتحقق بوجوب اإلئتمار
حكمة ضرورة ( كما أٌف األمر يقتضي حسن اؼبأمور بو )يقتضي صفة القبح للمنهي عنوالنهي ): ( أموأنّو)

فالقبح من مقتضاه شرعا ال  [ َٗ: النحل]چ ڍ ڌ ڌ ڎچ : قاؿ اهلل تعاىل( الناىي
إّما أف يكوف قبيحا لعينو ألنٌو )؛ اؼبنهي عنو ينقسم يف القبح انقساـ اؼبأمور بو يف اغبسن: ( أموىولغة )

لغيره عنو قبيحا )( أف يكوف اؼبنهي أومن جهة الوضع كالشرع ): ( أموشرعا، وضعا: نوعاف( القبيح )وذلك
ألٌف كاضع  (كالكفرفالقبيح لعينو كضعا )، اممن جهته: ( أمومجاورا، وصفا: نوعاف( القبيح أيضا )وذلك
( ألٌف البيع مبادلة بيع الُحرّ (القبيح لعينو شرعا مثل )وىذا اللفظ لفعل ىو قبيح يف ذاتو عقبل ) ضعى اللغة كى 

لغَته كصفا مثل  (القبيحو) ملحقا دبا قبح لعينو بواسطة عدـ احمللٌيةككاف ىذا ، كاغبيٌر ليس دباؿ، ماؿ دباؿ
                                                           

 (. ُٖٖٔٓ، برقم )ُْْ/ّمسند اإلماـ أضبد بن حنبل، أضبد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، مؤسسة قرطبة، القاىرة،  (ُ)



ّٖ 

 

كالصـو لكونو إمساكا هلل تعاىل إعراض عنها فيكوف ، من اهلل تعاىل( ألٌف كصفو ىو الضيافة صـو يـو النحر)
جيوز أف فهذا الًتؾ ، لسعي الواجب( فمجاكره ىو ترؾ االبيع وقت النداءالقبيح لغَته ؾباكرا مثل )(وقبيحا )

( اؼبطلق اػبايل عن القرينة الدالة على أٌف اؼبنهي عنو قبيح لعينو أك والنهيينفصل عن البيع كعلى العكس )
ربققها على الشرع كالزنا كالقتل كشرب اػبمر حيٌسها  ( اليت تعرؼ حٌسا كال يتوقفعن األفعاؿ الحسّيةلغَته )

ألٌف األصل أف يثبت ؛ ( كىو القبيح لعينو ببل خبلؼاألوؿيقع على القسم كمن ال يعلمو )، من يعلم الشرع
لوجودىا مع القبح يف أعياّنا ؛ كال ضركرة ىهنا للعدكؿ عنو، القبح باقتضاء النهي يف اؼبنهي عنو ال يف غَته

: كالنهي عن الوطأ يف حالة اغبيض بقولو تعاىل،  حٌسا إالٌ إذا قاـ الدليل على خبلفو فيصَت قبيحا ؼبعٌت يف غَته

ۀ ۀ چ : فإٌف الدليل الذم ىو سياؽ اآلية كىو قولو تعاىل [ ِِِ: البقرة]چ ھ ھ ے ےچ 

( اليت عن األمور الشرعية)(ذلك النهي وداؿٌّ على أٌف النهي عنو ؼبعٌت األذل ) [ ِِِ: البقرة]چ ہ
: أم، لغَته عندنا الذم ىو القبيح ( القسم الثاينعلىيتوقف ربققها على الشرع كالصبلة كالصـو كالبيع يقع )

الذم ىو األمر الشرعي بأصلو ، ( ال على اؼبنهي عنووصفا) اؼبنهي عنو: أم (اتصل بوالذي على الشيء )
كتصٌور ، كتصٌور اؼبشركع شرعٌيتو، ( ألٌف النهي يقتضي تصٌور اؼبنهي عنو كقبحواقتضاء( فيو )ألّف القبح يثبت)

، لعدـ ربققو شرعا مع القبح كجب العمل بالًتجيح؛ بينهما ىهنافلٌما مل يكن العمل باعبمع ، غَته عدمها
ألٌف فيو ربقيق النهي مع رعاية مقتضاه ال جانب القبح ألنٌو يؤدم إىل إبطاؿ ؛ نرٌجح جانب التصٌور كالشرعٌية

 كيف إبطاؽبا إبطاؿ القبح الذم يثبت، كىو غَت النهي حٌدا كحقيقة، ألنٌو حينئذ يصَت نسخا؛ حقيقة النهي
( القبح فال يتحققي إبطاؿ اؼبقتضىى ضركرة فيعود على موضوعو بالنقض )ألٌف يف إبطاؿ اؼبقتضً ؛ مقتضىن لو

ألٌف كجوده ال ديتنع ؛ ( كؼباٌ أمكن اعبمع بينهما يف اغبسيٌ بو المقتِضي وىو النهيكينسخ ) (على وجو يبطل)
النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي بقاء كألٌف : ( أمولهذايف عينو كجب العمل باعبمع فيو )بسبب القبح 
( كىو معاكضة ماؿ دباؿ يف أحد اعبانبُت فضل خاؿ عن العوض مستحق بعقد كاف الربامشركعيتها )

، ( بفساد شرطها كىو الذم ال يقتضيو العقدسائر البيوع الفاسدة(كاف )واؼبعاًكض كبيع الدرىم بدرمهُت )
(كاف وكبيع العبد بشرط اإلعتاؽ )،  عليو كىو من أىل االستحقاؽ أك للمعقود، كألحد اؼبتعاقدين فيو نفعه 

كاإلمساؾ ، ( كىو اؼبعاكضة بإجياب كقبوؿ من أىلو يف ؿبلومشروعا بأصلو( كل كاحد منها )يـو صـو النحر)
ق لتعلّ كالكوف يف اليـو اؼبذكور )، كالشرط اؼبذكور، ( كىو الفضل اؼبذكورغير مشروع بوصفوهلل تعاىل يف كقتو )



ّٗ 

 

  (ُ)«. . . ال تبيعوا الذىب بالذىب»: كقولو ، [ ِٕٓ: البقرة]چ ڤ ڤچ: ( كىو قولو تعاىلالنهي
نٌو ّنى عن اإلعراض عن ضيافة أ أنٌو ّنى عن بيع كشرط كغَت ذلك ما ركم عنو  كركم عنو ، اغبديث

اؼبلك اؼبشًتم فيها لكن بعد كؽبذا يثبت ؛ ( اؼبذكورال باألصل( اؼبذكور )بالوصف) اهلل تعاىل يف ذلك اليـو
لكونو فيو ؛ لصـو فيو لكن ال يف ظاىر الركايةكيلـز القضاء لو نقض ا، القبض لضعف السبب بصفة الفساد

خببلؼ ، ىو اإلمساؾ عن اؼبفطرات الثبلث ّنارا مع النٌية: إذ يقاؿ، لدخوؿ الوقت الفاسد يف حٌده؛ معصية
كيصٌح النذر بو كيلـز ، ـز قضاؤىا لو نقض شركعو يف ذلك الوقتلعدـ دخولو فيها لكونو ظرفا فيل؛ الصبلة
والنهي عن بيع الحّر أٌف النهي يف التصرؼ الشرعي يقتضي مشركعيتو ): كؼبا كاف لقائل أف يقوؿ. قضاؤه

(عن بيع وكىو ما تضمنتو أصبلب الفحوؿ )، دبعٌت اؼبتضمن، صبع اؼبضموف (المضامين(عن بيع )و
بعت الولد : كصورهتما أف يقوؿ، كىو ما يف البطوف من األجٌنة، دبعٌت احملبوؿ بو، اؼبلقوح( صبع المالقيح)

( ال يقتضي ذلك حىٌت ال ينعقد ىذه العقود نكاح المحاـر(عن )والذم سيحصل من ىذا الفحل أك الناقة )
مجاز عن كاح )كىو عن ىذه البيوع كالن: أجاب بقولو، كال يفيد اؼبلك بالقبض مع أٌّنا تصرفات شرعية

( النفي فكافكمعٌت ألٌف اإلعبلـ مطلوب فيهما )، ؼبشاُّة بينهما صورة لوجود حرؼ النفي فيهما( النفي
، كاؼبضموف كاؼبلقوح بو ليس دباؿو  ( ألٌف اغبرٌ لعدـ محلو)فيقتضي عدـ مشركعيتو  ( القتضائو النسخنسخا)

كقولو ، كاحملرـٌ ليس دبحل للنكاح الذم ؿبلو غي احملرـٌ، الذم ىو مبادلة اؼباؿ باؼباؿ شرعا، فليس دبحلو للبيع
 :«كثبوت األحكاـ الشرعية ، كمعٌت )ال( دبعٌت ال تنكحوا إاٌل بشهود، نفى صيغتو (ِ)»ال نكاح إاٌل بشهود

 وقاؿ الشافعيأىلو يف ؿبٌلو ) لوجود ركنو من؛ كسقوط اغبٌد لشبهة العقد، كثبوت النسب، من كجوب العدة
( كىو القبيح لعينو ينصرؼ إلى القسم األوؿ( اغبسٌي كالشرعي )في البابين( النهي اؼبطلق )-اهللرحمو –
فبل يبقى مشركعا إاٌل إذا قاـ الدليل على أٌف ، ؼبا يف النقصاف شبهة العدـ( القبح بكماؿقائبل ): ( أمقوال)

ألّف النهي في اقتضاء صفة القبح ) ( اؼبطلقالحسن في األمر( كماؿ )في( باالتفاؽ )كما قلناالقبح لغَته )
ّني : فبل يقاؿ، ( كؽبذا ال يصحُّ نفيوالحسن( صفة )في اقتضاءكما أٌف األمر حقيقة ): ( أمحقيقة كاألمر

 ال يف الوصف، كاغبقيقة فيما قلت، الشارع ال يقتض اغبسن أمر: كما ال يقاؿ،  الشارع ال يقتضي القبح
                                                           

 (. َِٔٔ، برقم )ُٕٔ/ِصحيح البخارم، باب بيع الذىب بالذىب،  (ُ)
 . ِْٖ/ِسنن الًتمذم، أىب عيسى ؿبمد بن عيسى بن سورة الًتمذم، حققو كصححو عبد الوىاب عبد اللطيف، دار الفكر، بَتكت،  (ِ)



َْ 

 

بُت كونو منهيا يقتضي أف يكوف مباشرتو : ( أممشروعا لما بينهماوألّف المنهي عنو معصية فال يكوف )
( قاؿ( التضاد )ولهذا( كالتنايف )من التضادكبُت كونو مشركعا يقتضي أف ال يكوف مباشرتو حراما )، حراما

ۆئ ۆئ چ : كؽبذا منن اهلل تعاىل ُّا علينا بقولو؛ ( لكوّنا نعمةال يثبت حرمة المصاىرةالشافعي )

وال يفيد ( لكونو حراما ؿبضا فبل يكوف سببا للنعمة ؼبا بينهما من التنايف )بالزنا) [ ْٓ: الفرقاف]چ ۈئ
( وال يكوف سفر المعصيةملك اؼبغصوب للغاصب لذلك التنايف ): أم، النعمة (الملك( اغبراـ )الغصب

وال يملك الكافر النعمة )( سببا للرخصةكىو التمرد على اؼبوىل أك اػبركج على قصد قطع الطريق )، اغبراـ
الذم ىو ، قلنا الزنا سبب للماء الذم ىو سبب لوجود الولد، ( اؼبعصيةباالستيالء( اؼبشركع )ماؿ المسلم

کک ک      ک چ: ألنٌو اؼبكرـٌ اؼبعٌظم الداخل ربت قولو تعاىل؛ األصل يف استحقاؽ حرمة اؼبصاىرة

ٌٍب ، فتبتت فيو للبعضية، كال عصياف يف الولد، يف الرحم افعلى أٌم كجو اجتمع اؼباء [ َٕ: اإلسراء]چ گ
لكن . كإىل أسبابو من الوطئ كاؼبٌس كغَتمها، كجٌداتو، كأجداده، تعٌدل تلك اغبرمة منو إىل أطرافو من أبويو

كؼبا قاـ الزنا مقاـ الولد الذم ال يوصف باغبرمة ىيًدر . إلقامة النسل كما بُت آدـ كحواء؛ تركت بُت أبويو
كما ىيًدر كصف الًتاب كىو التلويث لقيامو مقاـ اؼباء الطاىر يف ،  كصفو باغبرمة يف إجياب حرمة اؼبصاىرة

كإالٌ ، كاؼبلك بالغصب لكونو سببا لضماف الذم ىو عبرب الفائت ال القائم يف ملك اؼبغصوب منو، التيمم
، كذلك ؾباكر لذلك السفر، رد على اؼبوىلاجتمع البدؿ كاؼببدىؿ يف ملكو كالعصياف يف فعل قطع الطريق أك التم

كإذا غبقو إذف اؼبوىل ال يبقى معصيتو فصلح ، كؽبذا لو قصد فيو اغبجُّ ينقلب طاعة؛ فكاف كالبيع كقت النداء
مع أٌّنا مل تبق باإلحراز إىل ، النقطاع كاليتنا عنهم؛ كعصمة أموالنا ثابتة يف حٌقنا دكف حٌقهم، سببا للرخصة

كؼبا كانت عصمة إحرازنا بعد إحرازىم باقية ثابتة ، ػبركجها عن يدنا كدارنا فيملكوّنا كاؼباؿ اؼبباحدارىم 
 .اؼبتأكدة باإلسبلـ مل ديلكوىم باغبرية

 فصل في العاـ
فما ): كاصطبلحا، الشامل: كىو لغة (أّما العاـ): اػباص شرع يف بياف العاـ فقاؿ ؼبا فرغ عن بياف(و)

ألٌف تناكؽبا ؛ ( خيرج النكرةعلى سبيل الشموؿ( خيرج اؼبشًتؾ )متفقة الحقيقةخيرج اػباص )( يتناوؿ أفرادا
فيما يتناولو ( عندنا من أصحاب العمـو )يوجب الحكمالعاـ قبل اػبصوص ): ( أموإنّوعلى سبيل البدؿ )
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م الذين كى -كقاؿ أصحاب الوقف ، ( كعند الشافعي من تلك األصحاب يوجبو فيو ال على القطعقطعا
إذ لفظ العاـ يطلق ، إٌف العاـ ؾبمل فيما أريد بو الختبلؼ أعداد اعبمع: -توقٌفوا يف حٌق العمل كاالعتقاد 

جاءين : كبو، كؽبذا يؤكد دبا يفسره؛ مع أٌف كل كاحد خيالف صاحبو، ة كاألربعة كاػبمسة كغَت ذلكثثبلالعلى 
. الحتماؿ اَّاز دكف البياف، جاءين زيد نفسو: قولككتأكيده يف خببلؼ اػباص . القـو كٌلهم أك أصبعوف
كعلى ، إذا كاف صبعا كىم الذين ضبلوا اللفظ على الثبلثة -كقاؿ أصحاب اػبصوص . فيجب الوقف يف العاـ
إنٌو معٌت : قاؿ أصحاب العمـو. فيتوقف فيما كراءه، فجعل مرادا، ألٌف األقل متيٌقن؛ الواحد إذا كاف جنسا

ألٌف ؛ فيجب أف يكوف لو صيغة ـبصوصة يعرؼ اؼبقصود بذلك اللفظ، بلء كمعٌت اػبصوصمقصود عند العق

ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ چ : بالعمـو يف قولو تعاىل كاستدٌؿ النيب ، األلفاظ ال تقصر عن اؼبعاين

كبٌُت خطأه فيما ، فلم جيبو يف الصبلة¢ حُت دعا أييبىُّ بن كعب  [ ِْ: األنفاؿ]چ ۅ ۅ ۉ
كاستدٌؿ ، (ُ)»ال إلو إاٌل اهلل: أيًمرت أف أقاتل الناس حىت يقولوا»: كاستدٌؿ الصحابة بالعمـو يف قولو . صنع

 ٓ: التوبة]چ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋچ : الصٌديق بالعمـو يف قولو تعاىل
توكيد ك،  كتوكيد العاـ الحتماؿ إرادة اػبصوص. فرجعوا إىل قولو، مانعي الزكاةحُت خالفوا الصٌديق يف قتاؿ  [

بالعاـ : ( أمحّتى يجوز نسخ الخاص بوفبالتوكيد يصَت كل منهما ؿبكما ). الحتماؿ اَّازاػباص 
إٌف قوما من عرنة أتوا اؼبدينة فلما : ( يف بوؿ ما يؤكل غبمهن كىو ما ركل أنس بن مالككحديث العرنيين)

رجوا إىل إبل الصدقة كيشربوا من أبواؽبما فأمرىم الرسوؿ بأف خي، كانتفخت بطوّنم، فاصفٌرت ألواّنم، توافقهم
فأخذكا فقطع ، فبعث رسوؿ اهلل يف أثرىم قوما، ٌٍب ارتدكا كقتلوا الرعاة كاستاقوا اإلبل، ففعلوا كصحوا، كألباّنا

ُنِسَخ ) ىذا اغبديث خاص كرد يف أبواؿ اإلبل أيديهم أرجلهم كظبل أعينهم كتركهم يف شدة اغبر حىت ماتوا 
كىو عاـ يتناكؿ بوؿ  (ّ)»فإٌف عامة عذاب القرب منو. . . . « (ِ)». . . . استنزىوا عن البوؿ»: بقولو 

إٌف اؼبثلة اليت تضمنها ذلك اغبديث ، كيدٌؿ على األكؿ على الثاين، ألنٌو اسم جنس ؿبٌلى بالبلـ؛ اإلبل كغَته

                                                           

 (. ِٓ، برقم )ُْصحيح البخارم، باب فإف تابوا أقاموا الصبلة، /( ُ)
، ِين ابن حجر العسقبلين، دار اؼبعرفة، بَتكت، ط، فتح البارم شرح صحيح البخارم، شهاب الد»استنزىوا من البوؿ. . . . »جاء بلفظ  (ِ)

ِ/ٕٕ . 
 . ُّٗ/ُعلي بن عمر الدارقطٍت، دار الكتب العلمية، بَتكت، سنن الدار قطٍت،  (ّ)
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، ( بكبلـ مفصوؿبالفص  منو آلخر( أكصى )بالخاتم إلنساف ثمّ ( اؼبوصي )وإذا أوصىقد نسخت باالتفاؽ )
ـه بينهمامشًتؾ ) (لألوؿ والفصَّ ـبتٌصة ) (إّف الحلقةفعند ؿبمد ) ألٌف ؛ يشبو العاـ: أم، ( ألٌف اسم اػباًب عا

فيتناكؿ الفصن فثبت اؼبساكاة بُت العاـ كاػباص يف إجياب اغبكم يف ،  يكوف عاما حقيقةاللفظ باعتبار جزئيو ال
لكوف اػباص ـبيىصٍّصا للعاـ ؛ كأنٌو لآلخر، كعند أيب يوسف أٌّنا لؤلكؿ، كبلـ موصوؿ عندهالوصية بالفصٍّ كب

ل كما يف ألٌف لزـك الوصية بعد اؼبمات سواء فيًصل أك كيصً ؛ كاؼبفصوؿ كاؼبوصوؿ عند أيب يوسف، ال معارضا
ذا مل يصٌح استثناؤىا من كؽب؛ اػبدمةىذه الوصية مل تتناكؿ : قاؿ ؿبمد. كباػبدمة آلخر، الوصية بالرقبة إلنساف
ال يجوز أك القياس ابتداء )زبصيص العاـ من الكتاب خبرب الواحد (ؼبا مل جيز و) الرقبة خببلؼ الفصٌ 

، بالقياس على الناسي [ ُُِ: األنعاـ]چ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎچ : تخصيص قولو تعالى
، ألنٌو عاـ مل يثبت خصوصو (ُ)»ظٌبى أك مل يسمٍّ ، اهللاؼبسلم يذبح على اسم »: كىو قولو ، أك خبرب الواحد

حيلُّ أكل مًتكؾ التسمية : قاؿ الشافعي، اؼبلة مقاـ الذكر زبفيفا عليوإذ الناسي جعل ذاكرا حكما لقياـ 
 كدبا ريكم أنٌو  (ّ)كأبو ىريرة (ِ)قد خيٌصت ُّذا اغبديث اؼبذكور الذم ركاه براء بن عازب ألٌف اآلية؛ عامدا

كبالناسي باإلصباع أكال  »كلوه فإٌف تسمية اهلل يف كل قلب امرئ مسلم«: فقاؿ، سيئل عن ترؾ التسمية ناسيا
كال جيوز ، كىي التسمية يف القلب، لشموؿ العلة اؼبنصوصة إيامها؛ فتقبل التخصيص بالعامد ثانيا بالقياس عليو

 ٕٗ: آؿ عمراف]چ ڻ ڻ ڻچ : كؽبذا قاؿ؛ البيت اؼبتناكؿ للحـر: أم من دخلو: زبصيص قولو تعاىل
( بالقياس على آمناصار ): ( أمكافمع أٌف مقاـ إبراىيم من تلك اآليات خارج البيت )، يف حرمو: كمل يقل [

كما ، (ْ)»ال يعيذ عاصيا كال فارٌا بدـ»: ( كىو قولو وخبر الواحدكعلى إنشاء القتل يف اغبـر )، الطرؼ

                                                           

 . ُّ/ٖنصب الراية اؽبداية شرح بداية اؼببتدل، برىاف الدين اؼبرغيناىن، اعتٌت بو ادين صاحل شعباف، دار اغبديث، القاىرة،  (ُ)
ىػ (، ىو الرباء بن عازب بن اغبارث بن عدم، أبو عمارة، اػبزرجي األنصارم. قائد صحايب، من أصحاب الفتوح. ُٕ -الرباء بن عازب )؟  (ِ)

كعنو عبد اهلل بن زيد  ،كعن أيب بكر كعمر كعلي كببلؿ كغَتىم  طبس عشرة غزكة، ركل عن النيب   أسلم صغَتا، كغزا مع رسوؿ اهلل
 َّٓ، ركل لو البخارم كمسلم ِْجحيفة كابن أيب ليلى كغَتىم. كؼبا كيل عثماف اػببلفة جعلو أمَتا على الرم ) بفارس ( سنة اػبطمي كأبو 

 [.  ُْ/  ِ، كاألعبلـ ِْٓ/  ُ، كهتذيب التهذيب ُُٕ/  ُ، كأسد الغابة ُِْ/  ُأحاديث. ] اإلصابة 
صخر. من قبيلة دكس، كقيل يف اظبو غَت ذلك. صحايب. راكية اإلسبلـ. أكثر الصحابة ىػ (: ىو عبد الرضبن بن  ٗٓؽ ىػ  ُِأبو ىريرة )  (ّ)

. فركل عنو أكثر من طبسة آالؼ حديث. كاله أمَت اؼبؤمنُت عمر البحرين، ٍب عزلو للُت ىػ كىاجر إىل اؼبدينة. كلـز النيب ٕركاية. أسلم 
 . َٖ/ْ عريكتو. ككيل اؼبدينة سنوات يف خبلفة بٍت أمية. األعبلـ

 (. َُْ، برقم )ُٓ/ُصحيح البخارم، باب ليبلغ العلم الشاىد الغائب،  (ْ)
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فبل ييقتىل يف اغبـر عندنا ميبىاحى الٌدـ برًٌدة . ؼبٌا دخل مكة يـو الفتح أمر بقتل نفر منهم ابن حنظل ركم أنٌو 
كلكن ال يطعم كال يسقى كال جيالس كال ، كال يؤذل ليخرج، أك زنا أك قطع طريق أك قصاص أك إذا التجأ بو

( بشيء أكال ليسا بمخصوصينين القولُت )ىذ: ( أمألنّهمايبايع حىٌت يضطٌر إىل اػبركج فيقتل خارج اغبـر )
كعند الشافعي قد خيٌص ، فيكوف ظنٌيا فيقبل التخصيص بأحدمها الظٌٍت ،  خيرج كل منهما عن كونو قطعٌياحىٌت 
قلنا الطرؼ ليس بداخل يف اآلية ألنٌو يف حكم اؼباؿ فيستويف قصاصو . فيقبل التخصيص يف حق اؼبلتجأ، ُّما
 كقتل ابن حنظل يف ساعة، فبل يستحق األمن، بل ىاتك غبرمتو، يف اغبـر بعد اعبنايةكاؼبنشأ ليس بداخل ، فيو

فإّف أك ؿبموؿ على أنٌو ال يسقط العقوبة )، )كال فارٌا بدـ( يف اغبديث زائد ليس دبشهور أحٌلت مكة للنيب 
اللفظ على بعض قصر : كاصطبلحا، تعيُت بعض اعبملة حبكم: التخصيص لغة (خصوصالعاـ ): ( أملحّقو

فإنٌو مًتاخ ، كباؼبقارنة عن الناسخ، احًتز باالستقبلؿ عن االستثناء كالصفة ككبومها، أفراده بدليل مستقل مقارف
اقتلوا اؼبشركُت ال تقتلوا : ( كما لو قيلأو مجهوؿاقتلوا اؼبشركُت ال تقتلوا أىل الذمة ): ( كما قيلمعلـو)

( لكنو ال يسقط االحتجاج بوكما قاؿ الشافعي قبل خصوصو )،  مدلولو( يف قطعّيا( العاـ )ال يبقىبعضهم )
ألنٌو يبٌُت أٌف ، ألٌف دليل اؼبخصوص يشبو االستثناء حبكمو: ( أمعمال يشبو االستثناءالعاـ اؼبخصوص ): أم

ضهم كجيوز عند بع، كؽبذا ال يكوف إالٌ مقارنا عند األكثرين؛ قدر اؼبخصوص مل يدخل ربت العمـو كاالستثناء
فلم جيز إغباؽ ، ألٌف دليلو يشبو الناسخ بصيغتو ألنٌو كبلـ مفيد بنفسو: ( أمالنسخ(عمبل يشبو )ومًتاخيا )

فقلنا إذا كاف ، حىٌت ال يلغوا أحد الشبهُت بل يعترب يف كل باب نظَته، دليل اػبصوص بأحدمها بعينو
ألٌف جهالة ، كاالستثناء اَّهوؿ،  اؼبخصوصاػبصوص ؾبهوال فباعتبار االستثناء دينع ثبوت اغبكم فيما كراء 

ألٌف اَّهوؿ ال يصلح ؛ كباعتبار الناسخ يبقى كما كاف يف صبيع ما يتناكلو، اؼبستثٌت يوجب جهالة اؼبستثٌت منو
كمل ، كال خيرج العاـ من كونو حجة فيما كراءه بالشكل، فبل يسقط دليل اؼبخصوص بالشكل، ناسخا للمعلـو

فإٌف األصل يف ، ككذا إذا كاف دليل اػبصوص معلوما إنٌو باعتبار الصيغة يقبل التعليل، الشكليبق قطعٌيا أيضا ب
. فصار ما يتناكلو ؾبهوال، كبالتعليل ال يدرل ما يتعدل إليو حكم اػبصوص فبا يتناكلو العاـ. النصوص التعليل

كقد كاف العاـ موجبا فبل يبطل . فوقع الشك ألنٌو كبلـ غَت مستقل بنفسو؛ كباعتبار االستثناء ال يقبل التعليل
كيف ، كاؼبانع من قبوؿ التعليل يف االستثناء عدـ استقبللو بنفسو، كال يبقى قطعٌيا أيضا مع الشك، بالشك

فإنٌو ، خببلؼ اػبصوص، إذ لو عٌلل صار القياس معارضا للنٌص كمبطبل لو، الناسخ خلوص معٌت اؼبعارضة
( كما إذا باع( دليل اػبصوص )فصاراؼبخصوص مل يدخل ربت اعبملة فيقبلو )كمبٌُت أٌف ، مستقل بنفسو
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( بالخيار في أحدىمابشرط أٌف أحدمها ): ( أمبألف على أنّو( بصفقة كاحدة )عبدينالبائع من اؼبشًتم )
كلـز ، اآلخرفيصحُّ البيع يف ، شبن األحد اؼبعٌُت : ( أمثمنو( البائع )وسّمى)( دكف اآلخر بعينوالعبدين ): أم

كدينع الدخوؿ يف اغبكم فصار يف السبب نظَت دليل ، ألٌف اػبيار ال دينع الدخوؿ يف اإلجياب؛ شبن اؼبسٌمى لو
كمل يفٌصلو أك ، كمل يفٌصل الثمن أك عينو، كإف مل يتعٌُت الذم فيو اػبيار، كيف اغبكم نظَت االستثناء، النسخ

أنّو قاؿ من قاؿ بالوقف فيو إىل البياف ): ( أموقيلاؼببيع أك الثمن )فٌصلو كمل يعٌينو يفسد البيع فيها عبهالة 
كاستثناء البعض ، يشبهو كما بٌينا: ( أمكاالستثناءكاحتٌج بأٌف دليل اػبصوص ) (يسقط االحتجاج بو

فكذا دليل اػبصوص إذا كاف ؾبهوالف كإذا كاف معلوما يكوف معلوال ، يوجب جهالة يف الباقي (المجهوؿ)
ألّف كّل فبقي ما كراءه ؾبهوال أيضا )، كبالتعليل ال يدرل أٌف حكم اػبصوص إىل أٌم مقدار يتعٌدل ،ظاىرا

( لم يدخلكٌل كاحد من اؼبخصوص كاؼبستثٌت ): ( أملبياف أنّواػبصوص كاالستثناء ): ( أمواحد منهما
( فإنٌو وعبد بثمن واحدكالبيع المضاؼ إلى حّر ( دليل اػبصوص عنده )فصارربت العاـ كاؼبستثٌت منو )

كما أٌف اؼبستثٌت مل يدخل ،  كإٌف العقد كرد على العبد ابتداء باغبٌصة، ألٌف اغبٌر مل يدخل يف العقد أصبل؛ باطل
فنعمل بالشبهُت  ، قلنا إٌف لو شبها بالناسخ أيضا، بعد الثنيافإٌف الكبلـ صار تكٌلما بالباقي ، ربت اؼبستثٌت منو

، ألنٌو كاالستثناء اؼبعلـو؛ فاحتٌج دبا مٌر يف اؼبعلـو، اؿ بالوقف يف اؼبخصوص اَّهوؿكمنهم من ق، كما بٌينا
( قطعٌيا يف يبقىالعاـ ): ( أموقيل أنّوكما قلنا آنفا )،  كال يقبل التعليل قلنا، الة يف الباقيكىو ال يوجب جه

( كما كافمعارضا للمعلـو )ألٌف اَّهوؿ ال يصلح ؛ صبيع ما تناكلو إف كاف اػبصوص ؾبهوال لسقوطو
( مستقّل بنفسودليل اػبصوص كالناسخ ): ( أماعتبارا بالناسخ ألّف كل واحد منهمااػبصوص اَّهوؿ )

فإذا كاف معلوما بقي العاـ يف ما كراءه موجبا قطعا  ، حىٌت لو كاف اػبصوص مًتاخيا فبلستقبللو كاف ناسخا
، ألنٌو ال يفيد شيئا بدكنو؛ فإنٌو دبنزلة الوصف لؤلكؿ، قل( الغَت اؼبستبخالؼ االستثناءكما يف النسخ )

فعمل ، كمل يوجب جهالة اػبصوص اؼبستقل جهالة العاـ، فأكجبت جهالتو جهالة اؼبستثٌت منو فسقط العمل بو
وىلك ( بصفقة كاحدة بألف )عبدين( البائع من اؼبشًتم )كما إذا باع( دليل اػبصوص )فصاربو كما كاف )

ٌٍب خرج أحدمها لتعذر ، ربت العقد ( فيبقى العقد صحيحا يف اآلخر ألٌّنما دخبلالتسليمأحدىما قبل 
فبقي فيو صحيحا حبٌصتو ألٌف اعبهالة بأمر عارض فكاف دبنزلة النسخ فاعترب يف حق االنعقاد ، التسليم ُّبلكو

 .قلنا نعمل بالشبهُت، كىي معلومة، صبلة الثمن



ْٓ 

 

( فاألكؿ بالمعنى ال غير( يكوف )أو( معا )يكوف بالصيغة والمعنى إّما أف( قسماف ألنٌو )والعمـو)
كؽبذا ديكن نعتو بأم عدد كاف من ؛ كمعناه يتناكؿ الثبلثة فما فوقها، ( فإٌف صيغتو موضوعة للجمعكرجاؿ)

يو فرد كصيغت، ( فإٌف معناه يتناكؿ الثبلثة فصاعداقـومثل )، (الثاينوككذلك اؼبسلموف كغَته )، ثبلثة فما فوقها
ألٌّنا بدكف ؛ كأقواـ ككذلك الطائفة إاٌل أٌّنا تتناكؿ الواحد فصاعدا، قوماف: فيقاؿ، كؽبذا يثٌٌت كجيمع، كزيد

كال تعارض يف القـو ألنٌو كضع ، لكونو عبلمة اعبماعة اعتبارا لتعارض الدليلُت؛ التاء مفرد فصارت بو جنسا
من دخل دار »: كقولو ،  ألٌف صيغتهما مفرد كزيد؛ معٌت فقط( ا يحتمالف العمـوومَ ، نْ ومَ بإزاء اعبماعة )

ڃ ڃ ڃ چ : ككقولو تعاىل، [ ُْ: اؼبلك]چ ڀ ڀ ٺ ٺچ : ككقولو تعاىل، (ُ)»أيب سفياف فهو آمن

چ ٿ ٿ ٿ         ٹ ٹچ : كقولو تعاىل  (والخصوص) [ ِْٖ: البقرة]چ چ   چ چ چ

كعطاء ، مريدا مكرما بعينو. كأخذت ما أعطانيو، أكرمٍتزيرتي من : ككقولك، فاألكؿ خاصٌّ  [ ُٕ: النحل]
( كاألمثلة اؼبذكورة يعقل نْ في ذوات مَ ( موضوع )نْ ومَ ( لكثرة استعماؽبما فيو )واألصل فيهما العمـوبعينو )

 نْ شاء مِ  نْ مَ ( مالك العبيد )فإذا قاؿ( كاألمثلة اؼبذكورة )في ذوات ما ال يعقلكوضع ما ): ( أمكما)
إذ ال معٌت . ال للتبعيض، كلكوف حرؼ اعبر للبياف، القتضائو العمـو( فشاءوا ُعتقوا، عبيدي العتق فهو حر  

قهم إاٌل لو أف يعت¬ فعند أيب حنيفة ، شئتى من عبيدم عتقو فأعتقومن : خببلؼ ما لو قاؿ آلخر، لو ىنا
كىذا أكىل لكونو عمبل دبوجب التعميم ، كلصدقو على غَت الواحد منهم، إلمكاف كونو للتبعيض؛ كاحدا منهم

( ألَمتو إف كاف ما في بطنك غالما فأنِت حّرة فولدت( مالك األمىة )وإف قاؿكعندمها للبياف )، كالتبعيض
؛ كىو أف يكوف ما يف البطن غبلما، ألٌف الشرط مل يوجد؛ ( األمة عندناغالما وجارية لم تعتقتلك األمة )

، طٌلقي نفسك من الثبلث ما شئتً : كلو قاؿ المرأتو. كاغبمل اسم للجموع، ماألٌف معناه إف كاف ضبلك غبل
( ؾبازا أيضا كما يف بمعنى َمنْ كيستعمل ) (وما يجيءكعندمها للبياف )، فحرؼ اعبٌر عند أيب حنيفة للتبعيض

قولو  كيستعمل مىٍن دبعٌت ما ؾبازا أيضا كما يف، من بناىا: أم [ ٓ: الشمس]چ ٺ ٺ ٿچ : قولو تعاىل

في صفات ( كيستعمل )يدخل(ما )و). ما ديشي: أم [ ْٓ: النور]چ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹچ : تعاىل

                                                           

صحيح مسلم، مسلم بن اغبجاج أبو اغبسُت القشَتم النيسابورم، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، ؿبمد فؤاد عبد الباقي، باب فتح مكة،  (ُ)
 (. َُٖٕ، برقم )َُْٓ/ّ
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يستعمل يف العاـ كالعاقل كغَته كنظَتمها الذم فإنٌو ، ما زيده عامله أك كرًنه ( فيقاؿ يف جواب يعقل أيضا نْ مَ 
: أم، بكسر اؽبمزة (سبيل اإلفرادعلى ( لكن )لإلحاطةألٌف صيغتو فرد كزيد فهو )؛ ( عاـ معٌت فقطوكل  )

كلو . كجيب عليو ألف ؽبما، لكما علٌي ألف: فإذا قاؿ لرجلُت، كأنٌو ليس معو غَته،  يعترب كلُّ مسٌمى بإنفراده
ككأنٌو مأخوذ من اإلكليل الذم ىو ، يلـز عليو لكل كاحد منهما ألف، لكٌل كاحد منكما علٌي ألف: قاؿ

فإف دخلت األظباء ): ( أماألسماء فتعّمها( كتبلـز )تصحبكلمة كل ): ( أموىيؿبيط جبوانب الرأس )

: ( أمأوجبت عمـو أفراده) [ ُٖٓ: آؿ عمراف]چ ں ں ڻ ڻچ : ( كقولو تعاىلعلى المنكر
أوجبت ) أنت طالق كٌل التطليقة: ( كقولووإف دخلت على المعّرؼفذكؽ اؼبوت يعمُّ النفوس كٌلها )، اؼبنكر

( كل  رّماف مأكوؿ: حّتى فّرقوا بين قولهمفالطبلؽ يعمُّ أجزاء تطليقة كاحدة )، اؼبعٌرؼ: ( أمعمـو أجزائو
ألٌف ؛ ( يف األكؿبالصدؽ) ( فيو داخلة على اؼبعٌرؼكل  الرّماف مأكوؿ(بُت قوؽبم )وفيو داخلة على اؼبنكر )

كىو القشر غَت ، حد كافأٌم كا ألٌف بعض أجزاء؛ يف الثاين (والكذببعض كل كاحد منهم يصلح أف يؤكل )
، إلضافتها الظرؼ يف التقدير؛ ( كنصبت على الظرفيةبماكلمة كٌل يف التلفظ كالكتابة )  (فإذا وصلتمأكوؿ )

معناه كٌل إتياف ، كٌلما تأتٍت أكرمك: فإٌنك إذا قلت، كإف كانت مضافة يف الظاىر إىل ما اؼبصدرية كالفعل
أوجبت عمـو كالعامل فيها اعبواب )، إتيانك يل أكرمك معناه كٌل كقت حصوؿ، حيصل منك يل أكرمك

، ( ألٌف ىذا العمـو من ضركرة ذاؾ العمـوويثبت عمـو األسماء فيو ضمنا( صرحيا لدخوؽبا عليها )األفعاؿ
كعمـو ) فكذا يف كٌل امرأة، فتزٌكج امرأة مرارا تطلق يف كٌل مرٌة، كٌلما تزٌكجت امرأة فهي طالق: فلو قاؿ
، دبا من إجياُّا عمـو األظباء صرحيا لدخوؽبا عليها لة( غَت متصفي كل  كثبوت عمومها ضمنا ): أم( األفعاؿ
ا للعمـو الصريح مألٌف األثر فيه، امرأة مرٌتُت مل تطلق يف الثانيةفتزٌكج ، كل امرأة أتزٌكجها فهي طالق: فلو قاؿ

( ككلمة مىٍن توجب عمـو االجتماع دوف االنفراد توجبألٌّنا )؛ مىٍن ككلمة كلٌ ( زبالف كلمة وكلمة الجميع)
حّتى إذا ككلمة كل توجب عمـو االنفراد دكف االجتماع )، العمـو من غَت تعٌرض لصفة االجتماع كاالنفراد

أّف لهم نفال ، فدخل عشرة معا، فلو من النفل كذا، جميع من دخل ىذا الحصن أوال( اإلماـ )قاؿ
كٌل من : إذا قاؿ: أم (وفي كلمة كلّ صَت النفل كاجبا ألٌكؿ صباعة تدخل )بالشركة كي (واحدا بينهم جميعا

ـٌ ؼب (يجب لكل رجل منهم النفلإىل آخره ). . . دخل فاعترب  ، ا أنٌو يوجب اإلحاطة على سبيل اإلفرادالتا
وفي  ) كىو أكؿ يف حٌق من خيلف من الناس كمل يدخل، من الداخلُت بإنفراده كأنٌو ليس معو غَتهكاحد كل 
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، ألٌف لفظ األكؿ لفرد سابق قطعا؛ ( كلٌيايبطل النفلإىل آخره ). . . . من دخل: إذا قاؿ: ( أمكلمة َمنْ 
فلم يوجد ، ضببل للمحتمل على احمٍلكىم، فلٌما قرنو بو تعٌُت بو كسقط احتماؿ غَته، كلفظ مىٍن حيتملو كغَته
ألنٌو األكؿ من  ، لؤلٌكؿ خاصة يف الفصوؿ الثبلثةكلو دخل العشرة فرادل كاف النفل ، ذلك الفرد فبطل النفل

كأٌما يف صبيع . ألٌّنا ربتمل اػبصوص، كأٌما يف مىٍن فكذلك. ألٌف عمومها إفرادم، أٌما يف كلٍّ فظاىر، كٌل كجو
يل مع أٌف التنف، اغبقيقةفيعمل بو عند تعذر العمل ب، ألٌف كٌل كاحد منهما للجمع، فلكوّنا مستعارة دبعٌت كلٍّ 

ألٌف الواقع إٌما دخوؿ الواحد أك ، كال يلـز اجتماع اغبقيقة كاَّاز يف الوقوع، كىذا يف الواحد أقول، لتشجيعل
كال ديكن جعل كلمة مىٍن دبعٌت  ، ال ؾبموعهما معا، ألٌف اؼبراد أحدمها ال على التعيُت، اعبماعة ككذا يف اإلرادة

لعدـ ؛ كال دبعٌت كلمة اعبميع، لدعم داللتها على اإلحاطة؛ فيما إذا دخلو صباعةكلمة كٌل بطريق االستعارة 
لعدـ اشًتاكها معهما ؛ فبل جيوز االستعارة، بل عمومها ضركرة إُّامها، نفراد قصدالى االجتماع كاالداللتها ع

 .يف اؼبعٌت اػباص اؼبوضوع لو
، ( الداخل عليهاموضع النفي فيإاٌل أٌّنا )، ألٌّنا اسم لفرد من أفراد اعبملة؛ يف ذاهتا خاصة (والنكرة)

إذ لو رأل ، اقتضاء كضركرة (تعم  ما رأيت رجبل ): كبو، أك على الفعل الواقع عليها، ال رجل يف الدار: كبو
، رؤية رجل منكر رؤية الكلٍّ فإنٌو ليس من ضركرة إثبات ، خببلؼ اإلثبات، رجبل كاحدا يكوف كاذبا يف خربه
رٌد اهلل تعاىل قوؽبم ، ما أنزؿ اهلل على بشر من شيء: فإٌف اليهود ؼبٌا قالت. مُّ كألٌف النص يدؿ على أٌّنا فيو تع

كلو مل يفد الكبلـ األكؿ العموـى ؼبا كاف ، [ُٗ: األنعاـ]چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ : بقولو
كإمٌنا ، كلمة توحيدإٌف كلمة ال إلو إالٌ اهلل  : فإٌف أىل العلم قالوا، كإٌف اإلصباع يدؿُّ على عمومها فيو، ىذا رٌدا لو

كارد على ما رأيت رجبل بل رجلُت أك رجاال : كالنفي يف قوؽبم، يصحُّ ذلك أف لو كاف نفيها موجبا للعمـو
( كاؼبطلق لكّنها مطلقة( عندنا )في اإلثبات تخص  (ىي )وصفة الوحدة ال على اغبقيقة بقرينة اإلضراب )

(ىي وفتناكؿ كاحدا غَت معٌُت )، اإلثباتال بال بالنفي ك ، ألنٌو اؼبتعرض بالذات دكف الصفات؛ خاص عندنا
( يف قولو حّتى قاؿ بعمـو الرقبة المذكورةألٌّنا مبهمة تتناكؿ أفرادا ) (تعم   -رحمو اهلل– عند الشافعيفيو )

كالبيضاء ، ( فتتناكؿ الصغَتة كالكبَتةالظهار( كفارة )في) [ ِٗ: النساء]چ ڦ ڄچ : تعاىل
فيخٌص الكافرة منها ، كؽبذا خٌصت منها الٌزًمنىة باإلصباع، كالصحيحة كالٌزًمنىة، كالكافرة كاؼبؤمنة، كالسوداء

كؽبذا ال جيب عليو إاٌل ؛ قلنا ؼبا مٌر أٌّنا مطلقة ال عاٌمة. ألٌف الكفارات جنس كاحد؛ بالقياس على كفارة القتل
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لعدـ إطبلؽ الرقبة ؛ كعدـ جواز الٌزًمنىة، بوكال جيوز ، ألنٌو نسخ؛ ربرير رقبة فبل يصحُّ تقييد اؼبطلق بالقياس
كذلك ال يكوف فيما ىو ، كألٌف التحرير اؼبطلق ىو اإلعتاؽ الكامل، ىالكة لفوات جنس اؼبنفعة لكوّنا، عليها

 (بصفة عاّمة تعمّ ( النكرة يف اإلثبات )وإذا وصفتفالزنًمني غَت داخل يف النص حىٌت خيٌص ). ىالك بوجو
( حىٌت ال واهلل ال أكّلم أحدا إاّل رجال كوفّيا: كقولو) اػباصة يف ذاهتا بعمـو تلك الصفة العامة تلك النكرة

(  أوبأف يتكلم دبا فوؽ كاحد كويٌف أك غَته )، كلو مل يذكر الصفة حينث، حينث بأف يتكلم جبميع رجاؿ الكوفة
ألٌف اؼبستثٌت يـو كقع فيو ؛ ( حىٌت مل يصر مولياأقربكما فيوواهلل ال أقربكما إاّل يوما كقولو المرأتيو موليا )

كلو مل يذكر الصفة يصَت موليا بعد القرباف مرة ، فعدمت عبلمة اإليبلء، فيمكنو الًقرباف يف كٌل يـو، الًقرباف
: ؿكلو قا، إذ االستثناء من النفي إثبات، ألٌّنا يف موضع اإلثبات؛ كاحدة بعد غركب الشمس من ذلك اليـو

كعدـ  ، يف كونو بارٌا يف ديينو أف يتكٌلم بأٌم رجل كاف من أىل الكوفة ابتداءفلو ، كاهلل ال أكٌلمٌن رجبل كوفٌيا
فكانت النكرة فيو ، كونو بارٌا إىل غَت الرجل األكؿ من الرجاؿ الكوفية الذين تكلمهم غبصوؿ اؼبقصود باألكؿ

 أّي عبيدي( مالك العبيد )إذا قاؿقاؿ علماؤنا فيما )، الصفةلعمـو النكرة بعمـو : ( أمولهذاعاٌمة أيضا )
كىي ، قد كصفت بالصفة العاـ، ألٌف أيٌان نكرة يف اؼبعٌت اتفاقا (فضربوه إنهم يعتقوف عليو، ضربك فهو حر  

، أٌم رجل جاء أفضل: كبو، يؤٌكؿ بو من اؼبنٌكر كاؼبعٌرؼأك إىل ما ، أنٌو يضاؼ أبدا إىل اعبمعاعلم . الضرب
أٌم عبيدم : كلو قاؿ. أٌم التمرات أك التمرتُت: أم، أٌم التمر أكل أفضل: ككبو، أٌم الرجاؿ أك الرجلُت: أم

إىل  لبقاء النكرة غَت موصوفة بإسناد الضرب؛ عيًتقى اؼبضركب األكؿ فقط، فضرُّم اؼبخاطب، و فهو حرٌّ ضربتى 
فإف كانت ثقيلة ال يطيق ضبلها كل ، فحملوه معا، لعبيده أٌيكم ضبل ىذه اػبشبة فهو حرٌّ : كلو قاؿ. اؼبخاطب

مل ، كإف كانت خفيفة يطيق ضبلها كلٌّ منهم، ألٌف اؼبراد باغبمل حينئذ أصلو كقد حصل؛ عيًتقوا، كاحد منهم
. عيتقوا لوجوده، نعم إذا ضبلوا متعاقباكمل يوجد ، من كلٍّ على حدة ألٌف اؼبراد بو حينئذ ضبلي اػبشبة؛ ييعتقوا

ال يحتمل التعريف يف االسم اؼبفرد أك اعبمع الذم ): ( أمإذا دخلت الـ المعرفة فيما( اؼبذكور )وكذا)

ۇ چ : كبو قولو تعاىل، ( كىو أف يذكر شيء ٌٍب يعاد ذلك الشيء بلفظ ؿبلى باأللف كالبلـبمعنى العهد

( العمـو( تلك البلـ )أوجبت) [ ُٔ - ُٓ: اؼبزمل] چۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ : كما يف قولو تعاىل،  بدليل جواز االستثناء، االستغراؽ: أم

ككذا إذا ثبتت مع قرينة ، قرينة االستغراؽ فقط فظاىر تىذا اإلجياب إذا ثبت [ ّ - ِ: العصر] چڀ



ْٗ 

 

، االستغراؽكأٌما إذا ثبت قرينة اعبنس فقط فأكجبتو صرحيا ال ، أىفٍػيىدي كأكىل ألٌف اغبكم الكلي الصريح؛ اعبنس
( البلـ اليت ال تكوف حّتى يسقط اعتبار الجمعية إذا دخلتنعم إف اختص أحدمها لشيء كانا متبلزمُت )

ففي عمومو ، ( حرؼ التعريف كصيغة اعبمع فيحمل على اعبنس اؼبعٌرؼعلى الجمع عمال بالدليلينللعهد )
( فيحنثى حقيقتو لسقط احتماؿ الفردية )إذ لو بقي معناه عل، ُّذا االعتبار رعاية معٌت اعبمع يف اعبملة

كىو اعبمع للفرد ببطبلف ( لشموؿ معٌت النساء إذا حلف ال يتزوج النساء( كاحدة )بتزّوج امرأةاغبالف )
 .فبل حينث بتزٌكج أقل من الثبلث، خببلؼ ما لو حلف ال يتزٌكج نساء، معٌت اغبقيقة منو

( األولى( النكرة )عين( اؼبعادة اؼبعرفة )فة كانت الثانيةمعر ( يف الذكر حاؿ كوّنا )والنكرة إذا أعيدت)

 چۇ        ۇ ۆ    ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ : كما يف قولو تعاىل،  يف اؼبراد لداللة العهد

( الثانية غير( النكرة )إذا أعيدت نكرة كانت( النكرة )و). ذلك الرسوؿ بعينو: أم [ ُٔ - ُٓ: اؼبزمل]
فلو ضبل البعض الثاين على األكؿ مل يكن الثاين نكرة ، للبعض منهما متناكلة( ألٌف كل كاحد األولىالنكرة )

 - ٓ: الشرح] چۇ ۇ ۆ       ۆ      ۈ ۈ   ٴۇ ۋ        ۋچ : كالييسرين يف قولو تعاىل،  لتعٌينو بذكرىا أكال؛ ؿبضة
ألٌف ؛ ( يف اؼبراداألولى( اؼبعرفة )الثانية عين( اؼبعرفة )معرفة كانت( حاؿ كوّنا )والمعرفة إذا أعيدت) [ ٔ

أنٌو خرج ذات يـو كىو «: إذ قد ريكم عنو مرفوعا، جعل العيسرين اؼبذكورين يف اآلية اؼبذكورة كاحدا النيب 
 .كغَتية تلك النكرتُت، فػىعيًلمى منو عينية تلك اؼبعرفتُت، (ُ)»يضحك كيقوؿ لن يغلب عسر ييسرىٍين

، ل البعض( إذ لو ضبيً األولى( اؼبعرفة )غير( اؼبعادة اؼبنكرة )إذا أعيدت نكرة كانت الثانية(اؼبعرفة )و)
فلو أقٌر بألف منكر ٍبٌ بألف ، مل يكن نكرة على اإلطبلؽ، الذم ىو مدلوؿ النكرة على مدلوؿ اؼبعرفة اؼبتقدمة

لس أك فعليو ألف كاحد باالتفاؽ ارٌبد اَّ، كأشهد شاىدين يف كٌل إقرار، أك أقٌر بألف معٌرؼ مرتُت، معٌرؼ
فعليو ألف كاحد أيضا ، أك أقٌر بألف معٌرؼ ٌٍب بألف منكر فيو، كاحد كلو أقٌر بألف منكر مرتُت يف ؾبلس، ال

كإف كاف القياس أف جيب عليو ، الكلمات اؼبتفرقة عَتا يف صبثألٌف للمجلس الواحد تأ؛ باالتفاؽ استحسانا
يف  ألنٌو جار؛ فكذلك عندمها بداللة العرؼ، ـبتلفا فيهماكإف كاف اَّلس ، لكوف اؼبعادة نكرة؛ ألفاف فيهما
كعند أيب حنيفة ، لتأكيد اغبقٍّ بالزيادة يف الشهود فيكوف الثاين ىو األكؿ كما يف ؾبلس كاحد، تكرار اإلقرار

                                                           

 (. ُٔٗ، برقم )ْْٔ/ِموطأ اإلماـ مالك، مالك بن أنس، دار إحياء الًتاث العريب، مصر، تح: ؿبمد فؤاد عبد الباقي،  (ُ)
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كقد يًتؾ األصل . مع أٌف اَّلس مل يٌتحد حىٌت يكوف اؼبعادة معرفة من كجو، جيب عليو ألفاف على القياس

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڇ ڇچ: كبو قولو تعاىل، ذكور إذا تعٌذر العمل بواؼب

ڃ  چ: ككبو قولو تعاىل، كالثاين بياف اؼبصدٍّؽ، ألٌف األكؿ مصدٍّؽ؛ فهما غَتاف [ ْٖ: اؼبائدة]چ ڈ

فإٌف  [ ْٓ: الرـك]چ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ
: أم، من ماء ذم ضعف: أم، كالضعف األكؿ النطفة، إذ ال قوة بعدىا، من القوتُت ىي قوة الشباب اؼبراد

 .الطفولة: كقيل، الثاين عينو: قيلف، قليل حقَت
( أو ملحق بو، فرد بصيغتوإٌما )، ( جنسالواحد فيما ىو( أحدمها )وما ينتهي إليو الخصوص نوعاف)

ألٌف ، كذلك  (النساءمثل ) كالثاين، ( اؼبعرٌفة ببلـ االستغراؽكالمرأة) فاألكؿ، أيٍفرًد بداللتو: أم، بالفرد: أم
أك معٌت ، كعبيد كنساء  (صيغة ومعنى الثالثة فيما كاف جمعا(ثانيهما )و). اعبنس يطلق على الواحد حقيقة

( على أٌف بإجماع أىل اللغة) كىو قوؿ ابن عباس كأصحابنا كالشافعي (ألّف أدنى الجمع ثالثةفقط كقـو )
كما ال ،  الوحداف كاعبمع، كلو كاف التثنية صبعا لكاف لو صيغتاف، كالتثنية كاعبمعالوحداف ، للكبلـ صيغا ثبلثا

، كاالثناف شيطاناف، يف السفر الواحد شيطاف«: يف ابتداء اإلسبلـ كبقولو ، صيغة على حدة ؼبا فوؽ الثبلثة
(أدناه عند عمر كزيد كمالك وفقد فٌصل بُت التثنية كاعبمع يف اغبكم )، كالرىٍكبي اسم للجماعة »كالثبلثة رىٍكبه 

محموؿ قلنا ىذا اغبديث ) »االثناف فما فوقها جماعة»: قولو حٌجتهم )كبعض أصحاب الشافعي اثناف ك 

: النساء]چ ڤ ڦ       ڦ ڦ ڦچ : ( مع أٌف استحقاقها الثلثُت بقولو تعاىلعلى المواريث

فإٌف نصيب االبن مع البنت   [ُُ: النساء]چ ڳ ڳ ڱ ڱچ : أك بإشارة قولو تعاىل [ُٕٔ

حىٌت يراد  [ ُُ: النساء]چ ڻ ڻ ۀ ۀچ : ال بقولو تعاىل، بو أٌف ذلك حظ األنثيُتفثبت ، الثلثاف
ألٌف كل كاحد منهما خبلفة تثبت بعد ، ( احملمولة على اؼبواريثالوصايا( على )و). االثناف بصيغة اعبمع

فحكم االثنُت فيهما حكم اعبمع ال أٌّنما أدناه ، فصاعدا ثنُتأكصى ألقرباء زيد مثبل تكوف لبلفلو ، اؼبوت
، كالتقٌدـ سٌنة اعبماعة، فيكوف الكلُّ صبعا، ( ألٌف اعبماعة تكمل باإلماـعلى سنػ ّية تقدـ اإلماـ( ؿبموؿ )أو)

 چڱ ں ں ڻچ : كحٌجتهم قولو تعاىل، ال أف يكوف خلف اإلماـ صباعة يف غَت اعبمعة
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: األنبياء]چ ڳ ڳچ : كقولو تعاىل، على الواحد كاعبمع كالضيفقلنا اػبصم يطلق  [ ُٗ: اغبج]

اؼبراد حكمهما مع اعبمع احملكـو : قلنا [ ٖٕ: األنبياء]چ ڻ ڻ ۀچ: إىل قولو [ ٖٕ

اؼبراد موسى : قلنا [ ُٓ: الشعراء]چ ى ائ ائچ : كقولو تعاىل يف قصة موسى كىاركف، عليو
 .كىاركف كفرعوف
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 المشترؾفصل في 
كذلك ألٌف غرض اؼبتكلم ، ( فيو بُت اؼبعنيُت أك اؼبعاينأّما المشترؾفقاؿ )، (شرع يف بياف اؼبشًتؾ فيوو)

تناىي اغبركؼ  كاستلزاـ، أك لعدـ علمو التفصيل، لكوف ذكره مصٌرحا مفسدة، قد يكوف ذكر الشيء مبهما
( فما يتناوؿ أفرادا). جة إىل التعبَت عنها متناىية أيضاألٌف اؼبعاين اؼبرادة احملتا؛ تناىي ما تركب منها ال يوجبو

على ( خيرج النكرة )مختلفة الحدودكىو االجتماع ىنا )، أراد مشوؿ اعبمع للتثنية بعمـو اَّاز، خيرج اػباص
ككالعُت اؼبوضوع ، ( إذا كاف اظبا ال مصدراللحيض والطهر( اؼبوضوع )كالُقرء( خيرج العاـ )سبيل البدؿ

 .كعُت كل شيء، كالنقد من اؼباؿ، كعُت اؼباء، كعُت الركبة، كاؼبيزاف، كعُت الشمس، للناظر
سول أٌف اؼبراد حقٌّ حىتن يقـو ، ( من غَت اعتقاد حكم معلـوالتوقف فيواؼبشًتؾ فيو ): ( أموحكمو)

ما تأٌمل علماؤنا يف ( كبشرط التأملكىو غَت معٌُت عند السامع )، ألٌف مراد اؼبتكلم أحد معانيو؛ دليل الًتجيح
كعلى االنتقاؿ . صبعتو: أم، قرأت الشيء قرآنا: يقاؿ، معأصل ىذا الًتكيب دااٌل على اعب فوجدكا، لفظ القيرء

ككذا حقيقة االنتقاؿ ، ألنٌو ىو اَّتمع يف الرحم؛ كحقيقة االجتماع يف الدـ. إذا انتقل، قرأ النجم: يقاؿ، أيضا
فكاف ىذا االسم ، كاالنتقاؿ يتحقق من األصل إىل العارض، كاغبيض عارضه ، ألٌف الطيهر أصله ؛ يف اغبيض

: أم، كىذا إذا كاف القركء دبعٌت اؼبفعوؿ. اؼبراد من القركء يف اآلية اغبًيىض دكف األطهار: فقالوا، أكىل باغبيض
ككذا ، و اعبامع للدـألٌف زماف الطهر ى؛ فاألمر على العكس، اعبامع: أم، أٌما إذا كاف دبعٌت الفاعل. اَّتمع

كقد قٌول مراد أصحابنا ، فاؼبراد حينئذ منها فيها األطهار دكف اغبًيىض، االنتقاؿ قد يكوف من اغبيض إىل الطهر
بل لتنصيف ما ثبت للحيٌر  إذ ال أثر للٌرؽ يف تبديل اغبكم (ُ)»طبلؽ األمىة اثنتاف كعٌدهتا حيضتاف»: بقولو 

اؼبشًتؾ فيو : ( أموال عمـو لوبذلك البعض اؼبًتجٍّح ): أم (للعمل بومعانيو ): أم (ليترّجح بعض وجوىو)
كإف كضع كاف اَّموع ، فبل يكوف استعمالو فيو حقيقة، ألنٌو إف مل يوضع َّموع معانيو من حيث ىو؛ عندنا

إذا صٌح اعبمع كلو عمـو عند الشافعي ، فإرادتو من غَت قرينة يكوف ترجيحا من غَت مرجٍّح، من صبلة معانيو

 [ ٔٓ: األحزاب]چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ : كما يف قولو تعاىل،  بُت اؼبعنيُت أك اؼبعاين
، ألٌف خرب اؼببتدأ األكؿ ؿبذكؼ بقرينة الثاين؛ قلنا ال اجتماع. كاستغفار من اؼببلئكة، فإٌف الصبلة رضبة من اهلل

                                                           

 (. َِٕٗ، برقم )ِٕٔ/ُسنن ابن ماجو، ؿبمد بن يزيد أبو عبداهلل القزكيٍت، دار الفكر، بَتكت، تح: ؿبمد فؤاد عبد الباقي،  (ُ)
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فهي ، إظهارا لشرفو؛ اؼبراد منها العناية بأمر الرسوؿأك ، كمبلئكتو يصلوف على النيب، أٌف اهلل يصلي: إذ التقدير
عبهالة ؛ كمواؿ أعتقهم يبطل الوصية، كلو مواؿ أعتقوه، فلو أكصى بثلث مالو ؼبواليو. عامة للرضبة كاالستغفار

ألٌف ؛ فإنٌو حنث أيهما كٌلم،  يكٌلم مواليوخببلؼ ما لو حلف ال، الحتماؿ أف يراد كل منهما؛ اؼبوصى لو
 .يتناكؿ أحدا ؾبهوال منهما اليمُت
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 المؤّوؿ
كإف تبٌُت اؼبراد فيو ، ( إمٌنا دخل يف أقساـ النظمأّما المؤّوؿ): فقاؿ، (شرع يف بياف اؼبؤٌكؿ من اؼبشًتؾو)
فما ترّجح من المشترؾ بعض ) فالداللة للفظ فقط بعده، ألٌف اغبكم بعد التأكيل يضاؼ إىل الصيغة؛ بالرأم

فبا فيو خفاء كاؼبؤٌكؿ مطلقا ما ترٌجح ، ألٌف مرٌجحو قطعي؛ خيرج اؼبفٌسر، الظنٌ : أم( وجوىو بغالب الرأي
كاَّمل بزكاؿ اػبفاء عنها ، كاؼبشكل، كاؼبشًتؾ من اػبفي، من اؼبشًتؾ بغالب الرأم فيشمل اؼبؤٌكؿ، بدليل ظٌٍت 
 .كالٌنص حبملها على بعض كجوىهما، كاؼبؤٌكؿ من الظاىر، خبرب الواحد

؛ واحد كالقياسكما يف خرب ال،  ( كالسهوالعمل بو على احتماؿ الغلطأف جيب )، اؼبؤٌكؿ: أم( وحكمو)
 .كذا ال ينفك عن ذلك االحتماؿ، ألٌف ثبوتو بالرأم

 الظاىر
المراد منو كضح ): ( أمأّما الظاىر فاسم لكالـ ظهر): فقاؿ، (شرع يف بياف الظاىر االصطبلحيو)

فإٌف ظهور اؼبراد ، خيرج اػبفي كاؼبشكل، كاف السامع من أىل اللساف  بسماعها إذا: ( أمللسامع بصيغتو
 .فيهما يوقف على أمر آخر بعد السماع

يوجب اغبكم على سبيل ، فعند العراقيُت، ( اتفاقاوجوب العمل بالذي ظهر منوالظاىر ): ( أموحكمو)
بو ظاىرا ال قطعا مع كجوب اعتقاد كالشيخ أيب منصور يوج، كعند عامة األصوليُت، القطع عاٌما كاف أك خاٌصا

كال اعتبار ، الحتماؿ اػبصوص كاَّاز؛ ككذا حكم النص كالعاـ عندىم، أٌف ما أراد اهلل تعاىل منو حقٌ 
كإاٌل يلـز تكليف ، ألٌف ما أراده اؼبتكلم أمر باطن ال يطلع عليو، كىو ما ال قرينة عليو، لبلحتماؿ البعيد عندنا

 .ما ليس يف الوسع
 الظاىر

( ازداد وضوحا على الظاىر بمعنى) لكبلـاسم : ( أمأّما الّنص فما): فقاؿ، (شرع يف بياف الٌنصو)
. كال يفهم من الظاىر، ( كضعافي نفس الصيغة( يكوف ذلك اؼبعٌت )من المتكلم اليفهم من النص بقرينة )

رأيت زيدا حُت جاءين : فلو قيل، إف قصد اؼبتكلم شرطا يف النص كعدمو يف الظاىر، قيل يف الفرؽ بينهما
جاءين  –كلو قيل ابتداء ، لكونو غَت مقصود بالسىوؽ؛ ظاىرا يف ؾبيء القـو –جاءين القـو  –كاف ،  القـو

 .لكونو مقصودا بالسىوؽ؛ كاف نٌصا يف ؾبيئهم  –القـو 
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ىو لكن ) (على احتماؿ تأويل( بطريق القطع لكن )وجوب العمل بما وضحالٌنص ): ( أموحكمو)
 .فبل خيرجو عن القطع كما يف اػباص (في حّيز المجاز

 المفّسر
ازداد وضوحا على الّنص على اسم لكبلـ ): ( أمر فماأّما المفسّ ): فقاؿ، ر(شرع يف بياف اؼبفسٌ و)

كقولو ،  كمل يبق معو ؿبمل، كالتخصيص إف كاف عاما، ( إف كاف خاٌصاوجو ال يبقى معو احتماؿ التأويل

فبقولو ، فاؼببلئكة ظاىر يف سجودىم [ َّ: اغبجر]چ ېئ ېئ ېئ ىئچ : تعاىل
النقطاع ؛ كبقولو )أصٍبىعيوف( صار مفٌسرا، كىو إرادة البعض، النقطاع احتماؿ التخصيص؛ )كيلًٍّهم( صار نٌصا

 .احتماؿ التفرؽ
 .يف زماف جيوز كقوعهما (وجوب العمل بو على احتماؿ النسخ والتبديلاؼبفٌسر ): ( أموحكمو)

 المحكم
المراد بو عن ( كأيًمنى )ُأْحِكمَ اسم لكبلـ ): ( أمأّما المحكم فما): فقاؿ، (شرع يف بياف احملكمو)

كاآليات الٌدالة على ،  بأف ال حيتمل التبديل عقبل، ( فإف كاف األمن ؼبعٌت يف ذاتواحتماؿ النسخ والتبديل
 .يسٌمى ؿبكما لغَته كإف كاف لوفاة النيب ، يسٌمى ؿبكما لعينو، كاالخبارات الصانع كصفاتو كجود

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ : ( كقولو تعاىلوجوب العمل بو من غير احتماؿاحملكم ): ( أموحكمو)

فالظاىر ، كؽبذا ظٌبى أـ الكتاب؛ ال حيتمل النسخ فلكوف علمو تعاىل قدديا منافيا للعدـ [ ُِّ: البقرة]

كنصٌّ يف ، فإنٌو ظاىر يف إباحة البيع [ ِٕٓ: البقرة]چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤچ : كالنص كقولو تعاىل

چ ٿ  ٿ   ٿ ٿچ : كىو قولو تعاىل، ألٌف سىوؽ الكبلـ ألجل التفرقة بدليل سياؽ اآلية؛ بياف التفرقة

كاحملكم  ، [ َّ: اغبجر]چ ېئ ېئ ېئ ىئچ : كاؼبفٌسر كقولو تعاىل، [ ِٕٓ: البقرة]

 .قد مٌر بياّنما [ ُِّ: البقرة]چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ : كقولو تعاىل
يظهر (اعلم أٌف كل كاحد من الظاىر كالنٌص كاؼبفٌسر كاحملكم يوجب اغبكم قطعا عند األكثرين لكن )و)

يرٌجح بالنٌص على : ( أمعند التعارض ليصير األدنى متروكا باألعلى( يف موجب ىذه األقساـ )التفاوت

ٺ ٺ ٺ ٺ چ : بُت الظاىر كالنٌص قولو تعاىلفمثاؿ التعارض . كاحملكم عليها، كاؼبفٌسر عليهما، الظاىر
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: النساء]چ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ: كقولو تعاىل، [ ِْ: النساء]چ ٿ
كالثاين ، جواز نكاح ما كراء األربعفيقتضي بعمومو ، فإٌف األكؿ ظاىر عاـ يف إباحة نكاح غَت احملرمات [ّ

كأشار ، فَتٌجح النص كحيمل الظاىر عليو، األربعنصٌّ يقتضي اقتصار اعبواز على األربع فيتعارضاف فيما كراء 
–إٌف قولو ( فحّتى قلنا أنّو إذا تزّوج امرأة إلى شهر أنّو متعة): إىل مثاؿ التعارض بُت النص كاؼبفٌسر بقولو

مفٌسر يف اؼبتعة ليس فيو احتماؿ  -إىل شهر–كقولو . كلكن احتماؿ اؼبتعة قائم، نصٌّ للنكاح -تزٌكجت
كمثاؿ التعارض . ككاف متعةن ال نكاحا، فَتٌجح اؼبفٌسر كحيمل النصُّ عليو، ال حيتمل التأقيت حباؿألنٌو ؛ النكاح

من استجمر »: كقولو ، (ُ)»من استنجى منكم فليستنج بثبلثة أحجار»: بُت اؼبفٌسر كاحملكم قولو 
كاألكؿ حيتمل ، ؿبكم يف التخيَتكالثاين ، فاألكؿ مفٌسر يف الثبلثة (ِ)»فليوتر فمن فعل فحسن كمن ال فبل حرج

 .اإلباحة فيًتٌجح الثاين على األكؿ
 

 الخفي
( أّما الخفي فما): فقاؿ، لقوؽبم األشياء تيعرؼ بأضدادىا، (شرع يف بياف اػبفي الذم ىو ضد الظاىرو)

ألٌف صيغة ؛ ( إذ ال خفاء من حيث الصيغةمراده بعارض غير الصيغةسًت ): ( أمُخفيَ اسم لكبلـ ): أم
 .( كالتأمُّلإالّ بالطلب( اؼبراد )ال يناؿاللغوم ) الكبلـ ظاىرة اؼبراد بالنظر إىل موضوعو

( كما يف أو نقصاف)( كما يف الطرٌار فيو لُيعلم أّف اختفاءه لمزيّة( كالتأمُّل )النظراػبفي ): أم (وحكمو)
، كل سارؽ مل خيتص باسم آخر  ( فإٌّنا ظاىرة يف إجياب القطع يف حقفيظهر المراد كآية السرقةالنٌباش )
فإٌف اختبلؼ االسم ، كىو اختصاصهما باسم آخر يعرفاف بو، ( بعارض فيهمافي حق الطّرار والنّباشكخىفينة )

فتأملنا يف السرقة فوجدناىا يف الشرع عبارة عن أخذ ماؿ ، ال يدؿ على اختبلؼ اؼبعٌت على ما ىو األصل
فإٌف السارؽ يسارؽ عُت . كىذا اؼبعٌت موجود يف الطرٌار مع زيادة، شبهة فيوللغَت على كجو اػبيٍفية من ًحرزو ال 

قيصدت كالطرٌار يسارؽ العُت الذم ، نـو أك غىيبةكلكن انقطع حفظو بعارض ، اغبافظ الذم قصد حفظو
زيادة ؼ أٌف اختبلؼ االسم لرً فػىعي ، فكاف فعلو أًب سرقة كأكمل حيلة، للحفظ مع االنتباه كاغبضور لعارض غفلة

                                                           

 . ِْٗ/ُ، نصب الراية اؽبداية شرح بداية اؼببتدل، »فليستنج بثبلثة أحجار بلءإذا دخل أحدكم اػب»جاء بلفظ  (ُ)
ىػ، تح فواز أضبد زمريل، خالد السبع العلمي، باب التسًت عند َُْٕ، ُسنن الدارمي، عبد اهلل الدارمي، دار الكتاب العريب، بَتكت، ط (ِ)

 (. ِٔٔ، برقم )ُٕٕ/ُاغباجة، 
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كأٌما النٌباش فيسارؽ عُت من يهجم عليو فبكن ليس حبافظ ، يف فعلو فيثبت القطع يف حقو بالطريق األكىل
فتبٌدؿ االسم يف فعلو باعتبار نقصاف اغًبٍرًز ، إىل حفظو من اؼبارٌين لئبل يطٌلعوا على جنايتو كال قاصد، للكفن

 .اغبٌد ال يثبت دبثل ىذه التعديةألٌف ؛ كاؼبالية صبيعا فبل ديكن إغباقو بالسارؽ

 المشكل
الداخل يف اإلشكاؿ بكسر : ( أمأّما المشكل): فقاؿ، (شرع يف بياف اؼبشكل الذم ىو ضٌد النصٍّ و)

لدخولو يف إشكالو كأمثالو على ؛ ىو الذم اشتبو اؼبراد منو: أم، أمثالو: ( أمفهو الداخل في أشكالواؽبمزة )

چ ې ې ې ېچ : كقولو تعاىل،  يل يتمٌيز بو من بُت سائر األمثاؿكجو ال يعرؼ اؼبراد إاٌل بدل

گ ڳ ڳ چ : كما يف قولو تعاىل،  إنٌو دبعٌت كيف، للسامع –أىٌن  –اشتبو معٌت  [ ِِّ: البقرة]

آؿ ]چ جب حب خبچ : كما يف قولو تعاىل،  أك دبعٌت أين، كيف يكوف يل غبلـ: أم [ ٖ: مرًن]چ ڳ
كبداللة القرباف ، فػىعيًرؼى بعد الطلب كالتأٌمل أنٌو دبعٌت كيف بقرينة اغبرث، من أين لك ىذا: أم [ ّٕ: عمراف

 .ففي األذل البلـز أكىل، كىو اغبيض، يف األذل العارض
ثّم اإلقباؿ على الطلب والتأّمل فيو إلى منو ) (لحقّية فيما ىو المراداعتقاد ااؼبشكل ): ( أموحكمو)

يطلب كينظر السامع أكال يف مفهومات اللفظ صبيعا فيضبطها ٌٍب ينظر يف بأف ، ( منو للعمل بوأف يبين المراد
فوجدىا ىنا ، ٌٍب بأف يتأٌمل فيهما، يف )أىٌن( فوجدىا مشًتكة بُت معنيُت ال ثالث ؽبماكما لو نظر ،  اؼبراد منها

أك ، جعةأك مضط، كيف شئتم سواء كانت قاعدة: أم، فيقتضي التخيَت يف األكصاؼ، دبعٌت كيف ؼبا ذكرنا
 .كىو موضع اغبرث، على اعبنب بعد أف يكوف اؼبأٌبُّ كاحدا
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 المجمل
فيو تواردت ): ( أمأّما المجمل فما ازدحمت): فقاؿ، الذم ىو ضد اؼبفٌسر، (شرع يف بياف اَّملو)

 ( منواشتبو المرادفما ): إذ يكفى يف تعريفو أف يقاؿ، الوضوح لزيادة(قيل ىذا و( أك اؼبعنياف )المعاني
( وحكمو، التأّمل( إىل )الطلب ثمّ ( إىل )اشتباىا ال يدرؾ بنفس العبارة بل بالرجوع إلى االستفسار ثمّ )

فيو ببياف المجمل  ( اؼبراد )والتوقف فيو إلى أف يتبّين( منو )اعتقاد الحقّية فيما ىو المراداَّمل ): أم
إذ ىو صٌلى كراعى الفرائض كالواجبات   النيباؼبفٌسرة بفعل ، ( اؼبوضوعة للدعاء الغَت اؼبراد ىهناكالصالة

كؽبذا كقع االختبلؼ فيها قدديا ، ليمتاز البعض عن البعض؛ فبل بٌد من الطلب كالتأٌمل، كالسنن كاآلداب
( اؼبوضوعة للنماء والزكاة). كالبعض أدبا، كالبعض سنة، كالبعض كاجبا، كحديثا حىٌت جعل البعض منها فريضة

أ ، فيطلب اؼبعٌت الذم ألجلو كجبت الزكاة (ُ)»يف كل مائيت درىم طبسة»: اؼبفٌسرة بقولو  ،الغَت اؼبراد ىهنا
 .كغَت ذلك فبا تعٌسر تعداده، أك بصفة الفراغ من الدنين، أـ بصفة النماء، ىو ملك النصاب

 المتشابو
انقطع رجاء معرفة أّما المتشابو فهو اسم لما ): فقاؿ، (شرع يف بياف اؼبتشابو الذم ىو ضد احملكمو)

 .( لتزاحم االستتار كاػبفاءالمراد منو
قبل يـو القيامة فإنٌو يطلع على اؼبراد منو يف : ( أماعتقاد الحقّية قبل اإلصابةاؼبتشابو ): ( أموحكمو)

كىذا التفسَت على مذىب عامة ، كال ابتبلء يف اآلخرة، إنزاؿ اؼبتشابو لبلبتبلء ألفٌ ؛ اآلخرة على ما قيل
: بناء على أٌف الوقف على قولو تعاىل، بة كالتابعُت كعامة أىل السنة من أصحابنا كأصحاب الشافعيالصحا

، بدليل قراءة عبد اهلل ))إف تأكيلو إاٌل عند اهلل؛ كاجب [ ٕ: آؿ عمراف]چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ 

ۆ ۈ ۈ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆچ كبدليل قراءة أييبىُّ ، كالراسخوف يف العلم يقولوف آمنا بو(( اآلية

ـٌ من اتٌبع، اآلية [ ٕ: آؿ عمراف]چ ٴۇ ۋ ۋ ـٌ ،  اؼبتشابو ابتغاء التأكيل كبدليل أٌف اهلل تعاىل ذ كما ذ
، )كلٌّ من عند ربٌنا(: كمدح الراسخُت بقوؽبم. بأف جيريو على الظاىر من غَت تأكيل، من اتٌبعو ابتغاء الفتنة

                                                           

ق، تح: تقي الدين الندكم، باب الرقيق كاػبيل ُُّْ، ُبن أنس أبو عبداهلل األصبحي، دار القلم، دمشق، طموطأ اإلماـ مالك، مالك  (ُ)
 (. ّّٓ، برقم )ُّٖ/ِكالرباذين، 
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معرفة قصور أفهاـ البشر عن الوقوؼ على ما مل جيعل اهلل إليو ففائدتو حينئذ . )ربٌنا ال تزغ قلوبنا(: كبقوؽبم
أٌف : كقاؿ أكثر اؼبتأخرين كعامة اؼبعتزلة. يفعل اهلل ما يشاء كحيكم ما يريد، ليعلموا أٌف اغبكم كٌلو هلل؛ سبيبل

آؿ ] چۆ ۈ ۈچ : بناء على أٌف الوقف على قولو تعاىل، الراسخ يف العلم يعلم تأكيل اؼبتشابو
مل ، إذ لو مل يكن للراسخُت يف العلم حظُّ يف باؼبتشابو سول أف يقولوا آمنابو، ال على ما قبلو [ ٕ: عمراف

كمل ترىم كقفوا ، مع أٌف اؼبفسٍّرين مل يزالوا إىل يومنا ىذا يفسٍّركف كيأكٍّلوف كٌل آية، يكن ؽبم فضل على اعبهاؿ
 .كإالٌ لـز منو اػبطاب دبا ال يفهم، عن شيء

كاغبركؼ اؼبقطٌعة اليت جيب أف يقٌطع يف التكلم  : ( أمكالمقطعات في أوائل السوراؼبتشابو )( وىذا)
كال يطلب فيها ، فقيل ىي من اؼبتشاُّات فيجب اإلدياف ُّا، مثل )أمل( كغَتىا، كل حرؼ منها عن الباقي

، يرٌده العقل كالشرع كقيل ليست منها بل ىي من جنس التكلم بالرمز فيحتمل التأكيل حبيث ال، التأكيل
 .لكونو أكثر؛ كاختار اؼبصنف األكؿ

 الحقيقة
األصلي إف كانت دبعٌت ا دبعٌت الثابتة يف موضعها ( إمٌ أّما الحقيقة): فقاؿ، (شرع يف بياف اغبقيقةو)

ؼبفعوؿ كإٌما دبعٌت اؼبثبتة يف موضعها األصلي إف كانت دبعٌت ا، فالتاء للتأنيث، الفاعل من حقن الشيء إذا أثبت
كالذبيحة دبعٌت ،  كىو نقل اللفظ من الوضعية إىل االظبية، فالتاء لشبو التأنيث، من حققت الشيء إذا أثبٌتو

ألٌف الفعيل إذا كاف دبعٌت اؼبفعوؿ مل يفرؽ بُت اؼبذكر كاؼبؤنث ، ٌٍب كانت اظبا للمذبوح، يف األصلاؼبذبوحة 
( اؼبراد بالوضع يف تعريف اغبقيقة لفظ ُأريد بو ما وضع لوفاسم لكل ) خببلفو إذا كاف دبعٌت الفاعل، بالتاء

، اغبقيقة كاَّاز اللغويٌاف، ليدخل فيو األقساـ الستةكىو تعيُت اللفظ بإزاء اؼبعٌت ، كاَّاز مطلق الوضع
 .فكل منهما على ثبلثة أقساـ، كالعرفٌياف، كالشرعٌياف

كعلى اؼبعٌت الذم كيًضع اللفظ لو ، ريق األصالةكلفظ اغبقيقة تطلق على اللفظ اؼبستعمل يف موضوعو بط
إذ ىو قبل االستعماؿ ليس حبقيقة كال ، كاؼبراد ىهنا األكؿ، كعلى ذات الشيء، بطريق اَّاز إطبلقا شائعا

 .ؾباز
 .أمرا أك ّنيا (كاف أو عاّماا  وجود ما وضع لو خاصّ اغبقيقة ): ( أموحكمها)
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 المجاز
دبعٌت الفاعل من ، بفتح اؼبيم كالعُت، بوزف اؼبػىٍفعىل، أصلو اَّوز (أّما المجاز): فقاؿ، (شرع يف بياف اَّازو)
ألٌف اللفظ إذا استعمل يف غَت موضوعو فقد تعٌدل موضعو األصلي ، كالتعٌدم فسمي بو دبعٌت العبور، اعبواز

: إٌما صورة كما يف تسمية اؼبطر ظباء يف قوؽبم (بينهما( كاٌتصاؿ )فاسم لما ُأريد بو غير ما ُوِضَع لو لمناسبة)
، فإٌف السماء اسم للسحاب كلكٌل ما عبلؾ، نطأ يف طُت بسبب اؼبطر: أم، ما زلنا نطأ السماء حىٌت أتيناكم

كإٌما معٌت كما . عٌتإذ ال مناسبة بينهما يف اؼب، فكاف بينهما اتصاؿ صورة ال معٌت، ينزؿ من السحابكاؼبطر 
ال ، اؼبشهورة البلزمة كالشجاعة اؼبخصوصة،  كاؼبراد باؼبعٌت ىو اػباص اؼبشهور، الشجاع أسدايف تسمية 

إذ لو جازت االستعارة لكل . لعدـ الشهرة؛ كال األخبريٌة كاحملمومية البلزمتُت، لعدـ اػبصوصية؛ اغبيوانية البلزمة
 .ق الفصاحة فضل على غَتهاؼباىر بفنوف الكبلـ كطريكال للفصيح ، معٌت مل يبق للكبلـ حيٍسنه 

، ( ألنٌو أحد نوعي الكبلـما استعير لو خاصا كاف أو عاماثبوت ): ( أموجوداَّاز ): ( أموحكمو)
كإاٌل فأينما كجدت  ، كعمـو اغبقيقة مل يكن لكونو حقيقية، اػبصوصك  العمـو ككاف مثل صاحبو يف احتماؿ

يف مسلموف ، أك األلف كالتاء، مثل الواك كالنوف، ُّابل بدليل زائد التحق ، كاألمر خببلفو، كانت عامة
فإذا كجد ذلك الدليل ، ذكره يف ألفاظ العمـو أك غَت ذلك فبا تقٌدـ، أك البلـ فيما ال معهود فيو، كمسلمات

وقاؿ الشافعي ال عمـو للمجاز ألنّو إذا كاف احملل قاببل كما يف اغبقيقة )، كجب القوؿ بعمومو، يف اَّاز
فبل يعارض ، عندكم كىي تثبت بدكف العمـو كما يف اؼبقتضى، يصار إليو ضركرة توسعة الكبلـ: أم( ضروري

ال تبيعوا الطعاـ بالطعاـ إال سواء »: ولى قو ، (ُ)»ال تبيعوا الدرىم بدرمهُت كال الصاع بالصاعُت»: قوليو 
، كال عمـو لو، اسم احملل على اغباؿ كىو ؾباز ألنٌو إطبلؽ، ألٌف اؼبراد بالصاع ما حيويو إصباعا؛ (ِ)»بسواء

؛ إف بًيعى تفاضبل يف اؼبطعـو كًعلٌٍّية الطعم، كىو ما دكف الصاع، كبياف اؼبعارضة أف الثاين يقتضي حرمة القليل
كإف بًيعى تفاضبل ، كاألكؿ يقتضي إباحة القليل، ألٌف اغبكم يًتتب على اسم مشتق فكاف اؼبأخذ االشتقاؽ علة

، إذ التخصيص بالذكر يدٌؿ على نفي ما عداه عندىم، الدرىم كالصاع يف اؼبطعـو كغَتهكىو ىنا ما دكف 
                                                           

، ؾبمع الزكائد كمنبع الفوائد، نور الدين علي بن أيب بكر »ال تأخذكا الدينار بالدينارين كال الدرىم بالدرمهُت كال الصاع بالصاعُت»جاء بلفظ  (ُ)
 . ُٔٗ/ٗ، بَتكت،  ى َُْٖاؽبيثمي، 

مسلم بن اغبجاج أبو اغبسُت القشَتم النيسابورم، دار إحياء الًتاث العريب، صحيح مسلم، ، » الطعاـ بالطعاـ مثبل دبثل »جاء بلفظ   (ِ)
 (. ُِٗٓقم )، بر ُُِْ/ّبَتكت، تح ؿبمد فؤاد عبد الباقي، 



ُٔ 

 

كالكثَت من القليل يف غَت اؼبطعـو  ، فيتحقق التعارض يف القليل من الصاع يف اؼبطعـو، كًعلٌٍّية القدر كاعبنس
(  حقيقة بل لداللة زائدةلم يكن لكونو أّف عمـو الحقيقة : وإنّا نقوؿ) إف بًيعى تفاضبل، كاعبصٍّ ضركرة

فإذا كجد احملل كدليل العمـو يف اَّاز ، ( اؼبذكور الذم ىو اغبقيقةعلى ذلككاؼبذكورات يف ألفاظ العمـو )
كؼبٌا قاؿ ، وإاٌل أٌف اَّاز حيتمل النفي عن موضع، فيدفع ُّا اغبىرٍّ كالربد، يقبلو كالثوب اؼبلبوس عارية كملكا

أجاب ، كال جيابو كوف اهلل تعاىل متجٌوزا، ككذب لصدؽ منافيو، اَّاز ضركرمإٌف : الركافض كأىل الظاىر
 (في كتاب اهلل تعالى( ذلك اَّاز )وقد َكثُرأك موجب للتجٌوز ) ( أك كذبفكيف يقاؿ أنّو ضروري): بقولو

النفي كاإلثبات كال كذب إذ ليس ، ألٌّنا أمارة اغبدكث؛ فبل ضركرة يف كبلـ اهلل تعاىل، حبيث ال كجو إلنكاره
: أم، كزيده أسده ، حقيقة: أم، زيده ليس بأسدو : كقولنا،  كاآلخر لآلخر، بل أحدمها ألحدمها، للحقيقة أك اَّاز

( العمـو اعبارم يف اَّاز ولهذالكوف أظباء اهلل توقيفية )، كعدـ إطبلؽ اسم اؼبتجٌوز على اهلل تعاىل. ؾبازا
ال تبيعوا الدرىم بدرمهُت كال الصاع «: كىو٭   (ُ)بن عمرفي حديث ا ( اؼبذكورجعلنا لفظ الصاع)

ألٌف بيع نفس الصاع ؛ ال الصاع، ألنٌو اؼبراد؛ يف الذم حيلُّ الصاع: ( أمعاّما فيما يحلو) (ِ)»بالصاعُت
ٌٍب إنٌو اسم جنس ؿبلى ببلـ التعريف الغَت العهدم فيستغرؽ صبيع ما حيلو من ، بالصاعُت جائز باإلصباع

كبإشارتو على ، كاعبصٍّ كما يف اؼبطعـو،  فدٌؿ بعبارتو كعمومو على حرمة الربا يف غَت اؼبطعـو، كغَته اؼبطعـو
عيًلمى أف الكيل ، كيلُتأك ال مكيل دب، ألنٌو ؼباٌ صار اؼبعٌت كال ما ييكاؿ بالصاع دبا ييكاؿ بالصاعُت؛ ًعلٌٍّية الكيل

 .ىو العلة
كال يصحُّ نفيو عنو ، كىو اؽبيكل اؼبخصوص أبدا (المسمىال تسقط عن ( كلفظ األسد )والحقيقة)

كيسٌمى اعبدُّ ، فاسم األب عن الوالد ال ينفي حباؿ، فهذه أمارة الفرؽ بينهما، ( فإنٌو حيتملوبخالؼ المجاز)
كىذا استعارة كىي ال تزاحم األصل فكاف كاؼبلك كالعارية ، ألٌف اغبقيقة كضعه كأصله ؛ كيصحُّ نفيو عنو، أبا

                                                           

. نشأ يف اإلسبلـ، كىاجر مع ىػ (، ىو عبد اهلل بن عمر بن اػبطاب، أبو عبد الرضبن. قرشي عدكم. صاحب رسوؿ اهلل ّٕابن عمر ) (ُ)
ا لصغره. أفىت الناس ستُت سنة. كؼبا قتل عثماف عرض عليو ناس أ ف أبيو إىل اهلل كرسولو. شهد اػبندؽ كما بعدىا، كمل يشهد بدرا كال أحدن

اؼبكثرين من اغبديث عن يبايعوه باػببلفة فأىب. شهد فتح إفريقية. كف بصره يف آخر حياتو. كاف آخر من تويف دبكة من الصحابة. ىو أحد 
، كاإلصابة، كطبقات ابن سعد، كسَت النببلء للذىيب، كأخبار عمر أخبار عبد اهلل بن عمر لعلي ِْٔ/  ْ. ] األعبلـ للزركلي رسوؿ اهلل 
 الطنطاكم[

 سبق زبرجيو. (ِ)



ِٔ 

 

فهي دبنزلة اؼبستثناة حىٌت ال حينث لو حلف ال يسكن ىذا ، كال لزكما إاٌل أف يكوف اغبقيقة مهجورة، لزكما
ألٌف ىذا القدر من السكٌت ليس يف ؛ كانتقل من ساعتو مع أٌف السكٌت كجدت حقيقة حاؿ االنتقاؿ، الدار
ومتى أمكن ىذه الدار إاٌل زماف االنتقاؿ ) ال أسكن: فكأنٌو قاؿ، كىو إمٌنا دينع نفسو بيمينو عٌما كسعو، كسعو

كال ديكن العمل ُّما ، ألٌف اؼبستعار ال يزاحم األصل؛ ( من العمل بوسقط المجازاغبقيقة ): ( أمالعمل بها
كىو شدُّ بعضو ، ( ىو يف األصل عقد اغبىٍبلً فيكوف العقدكإاٌل فحقيقة )، رينة فمجازألنٌو إف كجدت الق؛ معا

ٌٍب استعَت ؼبا يكوف سببا ؽبذا الربط كىو ، َت لؤللفاظ اليت ربط بعضها ببعض إلجياب حكمو ٌٍب استع، ببعضو 
فكاف معٌت قولو فيكوف العقد ، فصار عقد اللفظ أقرب إىل اغبقيقة بدرجة فكاف اغبمل عليو أكىل، عقد القلب

( دوف العـزفيكوف حقيقة شرعية لو )أك كاف معناه ، لقربو إليها؛ دبنزلة اغبقيقة اللغوية: ( أملما ينعقدحقيقة )
إذ ليس فيها ، كىي اغبلف على أمر ماضو يتعمد الكذب فيو، فبل كفارة ليمُت الغموس عندنا، لبعده عنها

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ چ : غبملو العقد يف قولو تعاىل؛ كعند الشافعي فيها كفارة، عقد اللفظ

 .على العقد القلب، اآلية [ ٖٗ: اؼبائدة]چ ۋ
الذم ىو العقد فكاف ، كىو يتحقق يف الوطئ ال يف سببو، ( ىو يف األصل الضمُّ النكاح(يكوف )و)

( يثبت للوطئحقيقة ) [ ِِ: النساء]چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ : النكاح يف قولو تعاىل
فبل يثبت بو تلك اغبرمة ، كالشافعي حيملو عليو، ( بل كاف فيو ؾبازادوف العقدبإطبلقو حرمة اؼبصاىرة بالزنا )

سبب كىو انعقاد اللفظُت يف كؼبا كاف اؼب، قيل عاٌمة مشاخينا كصبهور اؼبفٌسرين على قولو يف ىذه اآلية، عنده
كؽبذا ال ينعقد بلفظ من ليس لو ، كىو عزدية القلب يف األكؿ، كالوطئ يف الثاين ـبصوصا للسبب، اؼبثاؿ األكؿ

ألنٌو من باب ؛ دبقصود األمة ليس إذ كطء، كىو العقد يف الثاين، كالصيٌب الغَت العاقل،  قصد صحيح
اغبقيقة كاَّاز : ( أمويستحيل اجتماعهما جاز استعارة اسم اؼبسبب للسبب كعكسو )، االستخداـ

يف ؿبل ، ( يف استعماؿ كاحدبلفظ واحد( إذ جيوز اجتماعهما يف احتماؿ اللفظ كتناكلو ظاىرا )مرادين)
ألٌف أىل اللغة كضعوا لفظ اغبمار للبهيمة اؼبخصوصة ؛ ازت عقبلكإف ج، ألٌف إرادة اؼبعنيُت ال ذبوز لغة؛ كاحد

ال ، رأيت ضبارا: أال ييرل أٌف اإلنساف لو قاؿ، كمل يستعملوه فيهما معا أصبل، كذبٌوزه يف البليد كحده، كحدىا
فإذا  -كبليدينُّيمتُت –ال يفهم منو أنٌو رأل أربعة أشخاص ، ضبارين: كإذا قاؿ، يفهم البهيمة كالبليد معا

على ( نزٌلو منزلة اللفظ )كما استحاؿ أف يكوف الثوبكاف خارجا عن لغتهم فبل جيوز )  استعمل فيهما



ّٔ 

 

كاستعارة الراىن كليٍبسيو الثوب ، ( نزٌلو منزلة اَّازوعارية( نزٌلو منزلة اغبقيقة )ملكا( نزٌلو منزلة اؼبعٌت )المالبس
فسٌمى صار على صورة اإلعارة ، ف للمرهتن االسًتداد لبقاء عقد الرىنكلكن ؼبا كا، اؼبرىوف بطريق اؼبلك فقط

ا قبد أنفسنا مريدة ألنٌ ؛ كعند الشافعي جيوز إرادهتما معا. كاَّاز ىنا يف التسمية ال اؼبعٌت فافهم، بالعارية ؾبازا
( تلك للموالي ال تتناوؿ( من حٌر األصل بثلث مالو )حّتى إّف الوصيةبعبارة كاحدة معنيُت كانا أك متفقُت )

( النصف( ذلك اؼبػيٍعتىقي )ُمْعَتٌق واحد يستحقلذلك اغبرٍّ اؼبوصي ): ( أموإذا كاف لو، موالي المواليالوصية )
كيردُّ النصف الباقي إىل ، فالواحد يستحقو، ألٌف للمثٌت حكم اعبمع يف الوصية كاإلرث ؼبا مرٌ ؛ من تلك الوصية

(كما قاؿ ولكوّنا ؾبازا )؛ فبل يتناكؿ مواليو، ألنٌو اؼبراد من لفظ اؼبوايل حقيقة؛ ؼبعتقالورثة ال إىل موايل ذلك ا
من »: لقولو ، غَت اػبمر من اؼبسكرات يلحق ُّا يف كجوب اغبد بشرب القليل منها كاػبمر: الشافعي

يلحق غير الخمر ال ): قاؿ، كسائر األشربة تسٌمى طبرا باعتبار ـبامرة العقل (ُ)»فاجلدكه شرب اػبمر
كؾباز لغَته باعتبار ، ألٌف ىذا االسم حقيقة للًٍتٌ من ماء العنب إذا غبل كاشتدٌ ؛ ( يف اغبٌد بغَت سكربالخمر
: كبقولو ، ككجوب اغبٌد يف السكر من غَته باإلصباع، فاغبقيقة مرادة من ىذا النص ال اَّاز. اؼبخامرة

ألٌف اسم ؛ (ؼبا قاال يراد بنو االبن يف الوصية ألبناء فبلفو) ال بطريق اإلغباؽ (ِ)»كالسكر من كل شراب»
ألٌف ىذا االسم حقيقة يف أكالد  (ال يراد بنو بنيو بالوصية ألبنائو): قاؿ، البنُت يطلق يف العرؼ على الفريقُت

، ؽبم باالتفاؽكبعد ىذا فإف انفرد الذكور فالوصية ، فبل يزاحم اَّاز اغبقيقة اؼبرادة، كؾباز يف غَتىم، الصلب
، كإف اختلطا فهي للذكور فقط يف القوؿ اآلخر أليب حنيفة، كإف انفردت اإلناث فبل شيء ؽبٌن باالتفاؽ أيضا

(ؼبا نقل عن و). [ُُ: النساء]چ ڳ ڳ ڱ ڱچ كىو قوؽبما للمختلطُت كيف قولو األكؿ 
ال يراد ): قاؿ، صبيعا حىٌت يكوف مسُّ اؼبرأة ُّا حدثا الشافعي أنٌو ضبل آية الٌلمس على اؼبٌس باليد كالوطئ

مع أٌف ذلك اؼبنقوؿ منو  [ ّْ: النساء]چ ې ې ېچ : في قولو تعالى( من اؼببلمسة )المس  باليد
فإٌف علٌيا كابن عباس ، كبعضهم على اغبقيقة فقط، ألٌف بعضهم ضبلها على اَّاز فقط؛ خبلؼ السلف

، كعمر كابن مسعود يف صباعة على اؼبٌس باليد كغَتىا فبا دكف اعبماع، على اعبماعكاغبسن يف صباعة ضبلوىا 

                                                           

اث العريب، بَتكت، تح: أضبد ؿبمد شاكر اعبامع الصحيح سنن الًتمذم، ؿبمد بن عيسى أبو عيسى الًتمذم السلمي، دار إحياء الًت  (ُ)
 كآخركف، 

 (. ُٓٗٓ، برقم )ُٖٖ/ّسنن النسائي،  (ِ)
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كالكبلـ يف ضبل ، ٌٍب خيرج إىل الصبلة، كاف يقٌبل بعض نسائو  ألنٌو ركم عن النيب ؛ كاغبمل على اَّاز أكىل
كؼبػٌا ذكر . لى آخرهما عيكآخر ، معٌتعلى هما يال يف ضبل أحد، قراءة )المستم( أك )ؼبستم( على اؼبعنيُت

(ألٌف و). ( من الفصوؿ األربعةفيما سوى األخير( مرادة )ألّف الحقيقة): اؼبسائل األربع علٌلها بقولو
حىٌت حٌل للجنب التيمم ُّذا ، ( باإلصباعمرادكىو اؼبسُّ باليد )، األخَت: ( أمفيو( الذم ىو اعبماع )المجاز)

كاغبقيقة فيو ، ( كىو اَّاز فيما سول األخَتفلم يبق اآلخرإاٌل ىهنا )كال ذكر لو يف كتاب اهلل تعاىل ، النص
 .كىو استحالة اجتماعهما مرادين، ( لؤلصل اؼبذكورمرادا)

: بأف قاؿ، كمواليو على أبنائو فيما إذا استأمن الكافرقد صبعتم بُت اغبقيقة كاَّاز : (ؼبا قاؿ اؼبخالفو)
اف على األبناء ئمفي االست): قاؿ، أثبتم األماف ألبناء األبناء كموايل اؼبوايلحيث ، آمنوين على أبنائي كموايلٌ 
بن كاؼبوىل ( كىو االألّف ظاىر االسم( كىم أبناء األبناء كموايل اؼبوايل يف األماف )والموالي يدخل الفروع

: كقوؽبم، [ ِٔ: األعراؼ]چ ڄ ڄچ : كما يف قولو تعاىل،  كميعًتق اؼبػيعتىق بطريق اَّاز، لنسبتهم إىل اعبىدٍّ 
؛ إذ األماف لذلك اغبقن، كحفظو ضركرة، ( يف حقن الدـصار شبهة). إذا كاف موىل مواله، ىذا موىل فبلف

كؼبػٌا بٌُت اغبكم يف الفركع أشار إىل ، كاألماف فبا يثبت بالشبهات، كليس بثابت، ة ما يشبو الثابتألٌف الشبه
بائي لى آآمنوين ع: بأف قاؿ (اف على اآلباء واألمهاتئمبخالؼ االست): فقاؿ، الفرؽ بينهم كبُت األصوؿ

اعتبار الصورة : أم (ألّف ذا( يف األماف )األجداد والجّدات( األصوؿ كىم )حيث ال يدخلكأمهاٌب )
فبل جـر ترؾ اعتبار الصورة ، الذين ال يكونوف أتباعا (فيليق بالفروع دوف األصوؿ، بطريق التبعية) كالظاىر

إاٌل أٌف أصالتو ًخلقة مانعة عن أٍف ، كإطبلؽ اسم األب على اعبدٍّ كإف كاف بطريق التبعية، اثبات األماف ؽبميف 
 .خببلؼ جانب االبن إذ ال معارض لو، يعمل ُّذا الدليل الضعيف

دارا كمل يسمٍّ ، (ؼبا قاؿ ذلك اؼبخالف أيضا قد صبعتم بينهما فيما إذا حلف ال يضع قدمو يف دار فبلفو)
كغَتىا ، فاألكىل حقيقة لعدـ صحة النفي، كمل يكن لو نٌية يقع على الدار اؼبملوكة كاؼبستأجرة كالعارية، بعينها
( اغبلف إنّما يقع): قاؿ، كىو ؾباز، بل كراكباعٌ كالدخوؿ متن، لصٌحتو كعلى الدخوؿ حافيا كىو حقيقة؛ ؾباز

( فيما إذا حلف( كراكبا )العّ متن( كالدخوؿ )فياالدخوؿ حا(على )و( كاإلعارة )على الملك واإلجارة)
ألٌف مقصوده ، ( يف اغبايف كغَتهال يضع قدمو في دار فالف باعتبار عمـو المجاز وىو الدخوؿاغبالف )

، كالتنعل كاغبفاء، كالدخوؿ مطلق لعدـ تقييده بالركوب، ال عن ؾبرد كضع القدـ، عرفا منع نفسو عن الدخوؿ
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عادل كال ألٌف الدار ال ت؛ يف اؼبلك كغَتهكىو ( ونسبة السكنى) ال حينث، كمل يدخلحىٌت لو كضع قدميو 
حىٌت لو كاف الساكن ، ال أدخل دارا مسكونة لفبلف: فصار كأنٌو قاؿ، بل لبػيٍغًض صاحبها، هتجر لذاهتا عادة

كىو نسبة ، السكٌت فحينئذ يراد من إضافة الدار إليو أعٌم من، كقيل حينث، يف اؼبملوكة غَت فبلف مل حينث
 .صبلحية االنتفاع الشرعي

مع ، فقدـ يوما أك ليبل عيًتقى ، عبده حرٌّ يوـى يقدـ فبلف: (ؼبا قاؿ ذلك أيضا قد صبعتم بينهما فيما قاؿو)
ليال أو نهارا في ( فبلف )إذا قِدـ( اغبالف )إنّما يحنث): قاؿ، أٌف اليـو حقيقة لبياض النهار كؾباز لٌليل

وىو ( اؼبطلق )الوقت) اؼبذكور (ألّف المراد باليـو( باعتبار عمـو اَّاز )ر  يـو يقدـ فالفعبده ح: قولو
بل إىل نفس الظرؼ ، ال يفتقر إىل الظرؼ اؼبمتدٍّ ، كألٌف فعل التحرير ؼبا كاف غَت فبتدٍّ ، ( من كل منهماعاـ

كالثاين للسواد ، للبياض اػبالصألٌف األكؿ اسم ؛ ّنار أك ليل يقدـ فبلف: خببلؼ قولو، كىو مطلق الوقت
 .غَته فبل حيتمل كل منهما، اػبالص

يكوف نذرا كديينا ، كنول بو اليمُت، هلل علين صـو رجب: قد صبعتم بينهما فيما قاؿ، (ؼبا قاؿ ذلك أيضاو)
، لتوقفو عليها؛ كيف الثاين ؾباز، لعدـ توقف ثبوتو على القرينة؛ مع أنٌو يف األكؿ حقيقة، عند أيب حنيفة كؿبمد

ألنّو نَْذٌر ؛ هلل عليَّ صـو رجب ونوى بو اليمين( الناذر )إذا قاؿ، إنّما أريد النذر واليمين): قاؿ، كىي النية
كاؼبمتنع اجتماعهما ، كىو إجياب اؼبنذكر ال ؿبالة، نذر( كىو اؼبعٌت اؼبقصود بصيغة الويمين بموجبو، بصيغتو
فصار النذر ربرًن اؼبباح بواسطة موجبو ، كإذا لـز بالنذر صار تركو حراما، ركوكإمٌنا يكوف النذر ؼبا يباح ت، صيغة

، فسٌمى اهلل تعاىل ذلك ديينا، حرـٌ مارية أك العسل على نفسو  ألٌف النيب؛ كربرديو ديُت عندنا، ال بصيغتو

ٿ ٿ چ : إىل أف قاؿ [ُ: التحرًن]چ ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پچ : حيث قاؿ، كأكجب فيو الكفارة

أعتق رقبة  حىٌت ركل مقاتل أنٌو ، شرع لكم ربليلها بالكفارة: أم [ ِ: التحرًن]چ ٿ ٿ ٹ ٹ
كىو مذىب أيب بكر كعمر كابن عباس كابن مسعود كزيد كطاككس كاغبسن كالثورم كأىل ، يف ربرًن مارية

 (تمّلك بصيغتوفإنٌو )، كاآلخر باؼبوجب، ( يف ثبوت اغبكمُت أحدمها بالصيغةفهو كشراء القريبالكوفة )
إذ يستحيل أف يكوف ، ( ال بصيغتوبموجبو( ببل نية )تحريرأك قبلت مثبل )، اشًتيت: كىي قوؿ اؼبشًتم

قيل مل جيمع بُت ، لغلبة استعماؿ ذلك اللفظ يف النذر اَّرد، كتوقف اليمُت على النية، اؼبلك إزالتوإثبات 
فللو ما غربت الشمس حىٌت ، دخل آدـ اعبنة: لقوؿ ابن عباس، هلل ديُتألٌف قولو ؛ اغبقيقة كاَّاز ىنا يف اإلرادة
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إاٌل أنٌو عند اإلطبلؽ غلب النذر باعتبار ، كقولو علين نذر، فإنٌو قصد اليمُت بالبلـ كما قصد بالباء، خرج
ا بينهما يف  فبل يكوف صبع، فقد نول بكل لفظ ما ىو من ؿبتمبلتو فتعمل نٌيتو، فحمل عليو فإذا نوامها، العادة

، نذرت أف أصـو رجب: فحينئذ لو قاؿ، سادٌّ مسدن جواب القسم، علين صـو رجب: فقولو، كلمة كاحدة
 .كإف نول اليمُت لعدـ اللفظ الذم يصحُّ نٌيتها فيو، يكوف نذرا فقط

، شبيوكىو أف تذكر أحد طريف الت، ىي يف اصطبلح علماء البياف عبارة عن نوع اَّاز (وطريق االستعارة)
دااٌل على ذلك بإثباتك للمشبو ما خيص اؼبشبو ، كتريد الطرؼ اآلخر مٌدعيا دخوؿ اؼبشٌبو يف جنس اؼبشٌبو بو

فتثبت للشجاع ما خيص ، أنٌو من جنس األسدكأنت تريد الشجاع مٌدعيا ، يف اغبٌماـ أسد: كما تقوؿ،  بو
كىو ، كيف اصطبلح الفقهاء ترادؼ اَّاز، الذكرمع سٌد طريق التشبيو بإفراده يف ، كىو اسم جنسو، اؼبشبو بو

إاٌل أٌف اغبقيقة بوضع ، ال يكوف منها، ألنٌو من باب اللغة فلو مل يكن موضوعا؛ كاغبقيقةعند البعض موضوع  
إٌف عند االتصاؿ بُت ، كضع: أم، كعند البعض اآلخر طريقو بوضع أرباب اللغة، كاَّاز بوضع طارئ، أصلي

اللفظ لو كاف موضوعا لكاف حقيقة فهي  ألفٌ ؛ ؾبازا دكف األلفاظ أحدمها على اآلخر اسم الشيئُت يطلق
يكوف لو ، ألٌف كٌل موجود مصٌور؛ الزما مشهورا( صورة أو معنى( إٌما )عند العرب االتصاؿ بين الشيئين)

البعض كاسم الكل على ، فإطبلؽ اسم السبب على اؼبسبب كعكسو، فبل اتصاؿ بوجو ثالث، صورة كمعٌت
كاسم ، كاسم اؼبطلق على اؼبقٌيد كعكسو، كاسم العاـ على اػباص كعكسو، كاسم اؼبلزـك على البلـز، كعكسو

، كاسم أحد الضٌدين على اآلخر، كاسم الشيء على بدلو، كاسم آلة الشيء عليو، احملل على اغباؿ كعكسو
كتسمية ، ليو مقامو أك ال كعكسوكحذؼ اؼبضاؼ سواء أقيم اؼبضاؼ إ، كاسم أحد اؼبتشاُُّت على اآلخر

، كباسم ما كاف عليو كإطبلؽ النكرة يف موضوع اإلثبات للعمـو، كباسم ما يؤكؿ إليو، الشيء باسم ؾباكره
كما في تسمية الشجاع كل منهما راجع إليهما )،  كاغبذؼ كالزيادة، كإرادة كاحد منكر، بالبلـ كاؼبعرؼ

كىو ، لبلتصاؿ بينهما يف الصورة( والمطر سماءً كالشجاعة )، لبلتصاؿ بينهما يف اؼبعٌت البلـز اؼبشهور (أسدا
فسيٌمي ما ينزؿ منو ، إذ كل عاؿو عند العرب ظباءه ، ألٌف اؼبطر ينزؿ من السحاب العايل اؼبسمى بالسماء؛ العلو

 .باظبو ؾبازا
اتفقوا على أٌف االستعارة ذبرم يف صبيع األلفاظ ألٌف الفقهاء ؛ ( متحققفي الشرعيات(طريقها )و)

كىو ، كقد نطق النصُّ بو، كالشافعي جٌوز العكس أيضا، حىٌت جٌوزنا استعارة لفظ العتاؽ للطبلؽ، الشرعية
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ألٌف ، انعقد بلفظ اؽببة ؾبازا باالتفاؽ  كنكاحو، [ َٓ: األحزاب]چ ۇ ۇ ۆچ : قولو تعاىل
كعرؼ بالتأٌمل طريقو يكوف إذنا منهم ، كاستعملت اَّاز يف كبلمهم، االستعارةالعرب ؼبػٌا كضعت طريق 

(من حيث وبُت السبب كاؼبسبب ): ( أماالتصاؿ من حيث السببيةباالستعارة لكل متكلم خبرب أك غَته )
إذ معٌت ، عٌت( يف احملسوس إذ ال مشاُّة بينهما يف اؼبالصورة( اتصاؿ )نظيربُت العلة كاؼبعلوؿ ): ( أمالتعليل)

لكوّنا متجاكراف ؛ كال يوجد العكس يف كل منهما، لوؿكمعٌت العٌلة اإلجياب للمع، السبب اإلفضاء إىل اؼبسبب
يف اؼبعٌت الذم ألجلو شرع : ( أمولالتصاؿ في المعنى المشروع كيف شرعصورة كما بُت السماء كاؼبطر )

جيوز ، خرككجد يف مشركع آ، فإف كقف على معناه، فيتأمل يف كل مشركع (المعنى( اتصاؿ )نظيرالتصرؼ )
فيجوز استعارة أحديهما ، فإٌف كٌل كاحدة منهما سبليك بغَت بدؿ، كاؽببة كالصدقة،  أف يستعار أحدمها لآلخر

إذ  ، كاغبوالة بشرط مطالبة األصيل كفالة للمشاُّة يف اؼبعٌت، ككالكفالة بشرط براءة األصيل حوالة، لؤلخرل
( كىو نظَت االتصاؿ الصورم فيها واألوؿفيجوز استعارة أحدمها لؤلخرل )، توثق عقد كل كاحدة منهما

وأنّو يوجب لعلة )( ابالشراء( اؼبعلوؿ )على نوعين أحدىما اتصاؿ الحكم بالعلة كاتصاؿ الملك)
أٌما ، اعبانبُتكالكائن بينهما من ، ألٌف مصحح االستعارة اَّاكرة الكائنة باالفتقار( االستعارة من الطرفين

بل لثبوت اغبكم ُّا حىٌت يلغو البيع ، كأٌما العكس فؤلٌّنا غَت مطلوبة بعينها، افتقار اؼبعلوؿ إىل العلة فظاىر
فلٌما عٌم االتصاؿ عٌمت االستعارة ، كاعتبارا، فافتقرت إىل اؼبعلوؿ شرعا، لعدـ حكمو، اؼبضاؼ إىل اعبزء

أو قاؿ إف ( اؼبعلوؿ )الملكبالشراء العلة ): ( أمفنوى بو، هو حر  إف اشتريت عبدا ف( قائل )حّتى إذا قاؿ)
: ( أمفيهما( ذلك القائل الناكم )يصّدؽ( العلة )الشراءباؼبلك اؼبعلوؿ ): ( أمونوى بو( عبدا )ملكت

ككذا ، لو استفتاه، جييب غَت القاضي على ما نول: أم، ( كيف الثاين قضاء أيضا ال يف األكؿديانةالقولُت )
ألنٌو ؛ إف كانت فيما فيو زبفيف، كحيكم دبوجب كبلمو ال بنٌيتو، القاضي إف كانت النٌية فيما فيو تشديد

فيجوز كلكن فيما فيو زبفيف ال يصدؽ قضاء ، كاستعار اغبكم للعلة يف الثاين، استعار العلة للحكم يف األكؿ
ألنٌو مل يعتق النصف عليو إذا ؛ بنٌية اؼبلكفالتخفيف يف األكؿ ، النتفائها؛ كفيما فيو تشديد يصٌدؽ، للتهمة

ألٌف اؼبلك يقع على كمالو كذلك بصف ، اشًتل نصف عبد ٌٍب باعو ٌٍب اشًتل النصف اآلخر استحسانا
إذا ملك نصف عبد ٌٍب باعو ٌٍب ملك ، ألنٌو يعتق النصف عليو؛ كالتشديد يف الثاين بنٌية الشراء، االجتماع

إف : كإذا كاف العبد معينا بأف قاؿ. ال يتوقف على صفة االجتماع، ل لومشًت  ألٌف كونو؛ النصف اآلخر
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كلو ، ألٌف الصفة يف اغباضر لغوا ال عربة ُّا؛ يعتق النصف اآلخر يف الوجهُت، اشًتيتك أك ملكتك فأنت حرٌّ 
إاٌل أف ، بلوكال ملك لو فيو ق، ألٌف حنثو ًٌب قبل قبضو؛ كإف اشًتاه صبلة، ال يعتق عليو، اشًتل شراء فاسدا

 .ألنٌو نائب عن القبض؛ يكوف يف يده حُت الشراء
كاغببل اؼبتوصل إىل ،  كيفضي إليو، ما يتوصل بو إىل الشيء: ( ىو لغةالثاني اتصاؿ السبب(النوع )و)
كىو أف ال ، كعلى السبب احملض، كقد يطلق على العلة كالبيع للملك، ما يفضي إىل اغبكم: كاصطبلحا، اؼباء

كىو أف يكوف ، كقد جييء دبعٌت العلة، كداللة السارؽ على اؼباؿ اؼبسركؽ،  كال عٌلتو اغبكم مضافا إليويكوف 
سواء كاف ؿبضا أك يف ، كاؼبراد ىنا السبب الذم ليس بعٌلة، كشراء القريب لئلعتاؽ،  علة اغبكم مضافا إليو

فهذا . مثبل، أنًت حرنة: بقولو ألمتو( كاتصاؿ زواؿ ملك المتعة بزواؿ ملك الرقبة،  بالمسببمعٌت العٌلة )
فهو علة ، كىي زكاؿ ملك الرقبة، ال عٌلة لتخلل الواسطة، لكونو مفضيا إليو؛ القوؿ سبب لزكاؿ ملك اؼبتعة

كال افتقار ، ( ألٌّنا باعتبار االفتقارفيصح  استعارة السبب للحكم دوف عكسو). الواسطة بينهمالو لعدـ 
، للطبلؽ كقعناكيا . مثبل، حٌررتكً : فلو قاؿ المرأتو، يستعار ألفاظ العتق للطبلؽفيجوز أف ، بوجو يف العكس

كال جيوز أف يستعار ألفاظ ، لكونو قاببل غبقيقة الوصف باغبرية؛ كاالحتياج إىل النٌية لعدـ تعٌُت احملل ؽبذا اَّاز
يثبت : خبلفا للشافعي ألنٌو قاؿ. ال تيعتق، ناكيا للحرية، أنًت طالق: فلو قاؿ ألمتو، الطبلؽ للعتاؽ عندنا

، أرسلتها: أم، كأعتقت الطَت، أطلقت البعَت: يقاؿ، التخلية كاإلرساؿ: ألٌّنما لغة؛ اؼبشاكلة بينهما يف اؼبعٌت
قلنا االتصاؿ باؼبعٌت ، فيجوز االستعارة من الطرفُت، ألٌف كل كاحد منهما إزالة اؼبلك بطريق االتصاؿ؛ كشرعا

، ألنٌو إزالة اغببس الذم ىو القيد غبق الزكج؛ كشرعا، كىو ظاىر، كىو للطبلؽ رفع القيد لغة، اػباص اؼبشهور
كىو ، ؿبموؿ على ضرب ملك يثبت بالنكاح (ُ)»النكاح رؽٌّ »: كقولو ، فلذا ال جيوز الربكز بغَت إذنو

ألنٌو إحياء عن حكم ؛ كشرعا، إذا قوم حىٌت طار عن ككره، عتق الفرخ: لقوؽبم؛ لئلعتاؽ إثبات القوة لغة
بعدما كبُت إثبات القوة ، كليس بُت رفع القيد لتعمل القوة الثابتة عملها، كإثبات للمالكية كالوالية، اؼبوت

، فيمتنع االستعارة من حيث اؼبعٌت، كما ليس بُت إحياء اؼبٌيت كإطبلؽ اغبٌي احملبوس مشاُّة،  عدمت مشاُّتو
لكن ؼبا كاف يف اإلعتاؽ ، فينبغي أف جيوز االستعارة من الطرفُت، كالطبلؽكعند أيب حنيفة اإلعتاؽ إزالة اؼبلك  

                                                           

ىػ، تح: ؿبمد عبد القادر ُُْْسنن البيهقي الكربل، أضبد بن اغبسُت بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، مكتبة دار الباز، مكة اؼبكرمة،  (ُ)
 (. ُِّٗٓ، برقم)ِٖ/ٕعطا، باب الًتغيب يف التزكيج من ذم الدين، 
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كإذا اختٌص اؼبسبب للسبب جيوز ، فلم يعترب اؼبشاُّة، نظرا إىل اإلثبات لشرفو، إثبات القوة بتلك اإلزالة
فكأنٌو موضوع ، إذ بو يصَت دبنزلة اؼبعلوؿ يف افتقار السبب إليو من حيث الفرض، االستعارة من الطرفُت

ۈ   چ : كإرادة العنب السبب يف قولو تعاىل، كإطبلؽ اػبمر اؼبسببة اؼبخصوصة،  للمسبب كمقصود ألجلو

كأكل ،  ( كىي ما ال يتوصل إليو إالٌ دبشقةوإذا كانت الحقيقة متعذرة) [ّٔ: يوسف]چ ٴۇ ۋ  ۋ
،  كلكن الناس تركوه، إليو الوصوؿ( كىي ما يتيسر أو مهجورةكقيل ما ال يتعلق بو حكم كإف ربقق )، النخلة

( لزكاؿ ِصيَر إلى المجاز باإلجماعكقيل ما قد يثبت بو اغبكم إذا صار فردا من أفراد اَّاز )، كوضع القدـ
فيقع ، ( أك من ىذا اػببلؼال يأكل من ىذه النخلة( اغبالف )كما إذا حلفاؼبانع كاالحًتاز عن اإللغاء )
كحدكث الصنع فيو ال كنبيذىا  ، كبسرىا كرطبها كعصَتىا كغَتىا،  ارج بغَت صنعاليمُت يف األكىل على شبرىا اػب

( حلف أوكلو قاؿ من ىذا القصب السٌكرم تقع على عينو )، كيف الثاين على شبنها بعدـ شبرىا، كىو الطبخ
ز كاَّا، ألٌف اغبقيقة مهجورة عرفا، ( فتقع على الدخوؿ فيحنث كيف دخلال يضع قدمو في دار فالف)

ؼبنع العقل كالدين عن فعل ؛ ( كعرفاوالمهجور شرعا كالمهجور عادةكاؼبهجور عرفا كاؼبتعذر )، متعارؼ
 جواب اػبصم استحسانا: ( أمإلى الجواب( مطلقا )حّتى ينصرؼ التوكيل بالخصومةاؼبهجور الشرعي )

كيف القياس ال جيوز اإلقرار كىو قوؿ ، فيتناكؿ اإلنكار كاإلقرار على موكلو بإطبلقو باعتبار عمـو اَّاز (مطلقا)
قلنا ، كالتوكيل بالشيء ال يتضٌمن ضده، كاإلقرار مساؼبة كموافقة، ألٌف اػبصومة ىي اؼبنازعة، زفر كالشافعي

فانصرفت إىل مسببها ، اآلية [ ْٔ: األنفاؿ]چ ٻ ٻچ : اغبقيقة مهجورة لكوّنا حراما لقولو تعاىل
ألٌّنا اإلنكار فقط ؛ إىل كلها الذم ىو اعبواب الذم ىو اإلنكار كاإلقرارأك ، ببل أك نعم الذم ىو اعبواب

ألٌف ؛ ( حىٌت لو كٌلمو بعدما كرب حينثال يّكلم ىذا الصبي لم يتقّيد بزماف صباه)( اغبالف وإذا حلف)
 (ُ)»عاؼبناليس مٌنا من مل يوٌقر كبَتنا كيرحم صغَتنا كيبجل »: لقولو ، ىجراف الصيب دبنع الكبلـ حراـ شرعا

كاألصل فيو أٌف اليمُت مىت عقدت على شيء بوصف ، فكاف دبنزلة اؼبهجور عادة، كيف ترؾ الكبلـ ترؾ الًتحم
كبغَت داع ، أك ىذا الرطب، كحلفو ال يأكل رطبا،  منٌكرا كاف أك معرفا احًتازا عن اإللغاء، د بوقيٌ داع إليها مت

                                                           

ـ، باب الرضبة بالشيوخ كاألرامل ُٖٗٗم، مؤسسة الرسالة، بَتكت، كنز العماؿ يف سنن األقواؿ كاألفعاؿ، علي بن حساـ الدين اؼبتقي اؽبند  (ُ)
 (. َِٓٔ، برقم )ِّّ/ّمن اإلكماؿ، 
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ألنٌو ، لكوف الوصف مقصودا باليمُت، كال يأكل غبم ضبل، صبياكحلفو ال يكٌلم ،  متقٌيد بو يف اؼبنكر أيضا
، ألٌف الوصف ال يصلح للتقييد ىنا، كحلفو ال يأكل غبم ىذا اغبمل،  ال يف اؼبعرؼ، اؼبعرٍّؼ للمحلوؼ عليو

كال للتعريف أيضا غبصولو ، ألنٌو من امتنع من أكلو امتنع من أكل غبم الكبش بالطريق األكىل؛ لكونو غَت داع
لكونو مظٌنة السفو يصلح داعيا إليها ، ألنٌو دبنزلة كضع اليد ككصف الصبا، دبعرؼ أقول منو كىو اسم اإلشارة

وإف  ) كإف ىجر شرعا، دكف اؼبنكر ألٌف الوصف مقصود فيو، ؼبا ذكرنا من اغبديثإاٌل أنو مل يتقٌيد يف اؼبعرؼ 
( من اَّاز فهي أولىمتبادرا إىل الفهم يف العرؼ ): ( أمالمجاز متعارفا( ككاف )مستعملة( اغبقيقة )كانت

( خالفا لهماكإف عٌم حكم اَّاز حكمهما )، ألٌف اؼبستعار ال يزاحم األصل (-رحمو اهلل– عند أبي حنيفة)
كما إذا حلف ال يأكل من ىذه ىو أكىل من اغبقيقة بداللة العرؼ أك لعمومو لكثرة فائدة العاـ ): أم

ال بأكل ، فعنده حينث بأكل عُت اغبنطة كالكرع من الفرات، ( كال نٌية لومن الفراتالحنطة أو ال يشرب 
، اغبنطة توكل عادة بالطبخ كبغَته عند الضركرة ألفٌ ؛ كال بالشرب من األكاين اؼبتخذة منو، اػببز اؼبتخذ منها

عندكم ماء يف شٌن كإاٌل  ىل بات «: فقاؿ، مٌر بقـو فإنٌو ، رلككذا اؼباء يكرع يف عادة أىل البوادم كالق
كما حينث بأكل عينها ،  كعندمها حينث بأكل ما يتخذ منها كاػببز ككبوه، »كرعنا يف الوادم الشٌن اؼبشرب

كمن ، من الشعَت أٌف طعامهم منها ال، البلد يأكلوف اغبنطة أىل: إذ يفهم من قوؽبم، كباالغًتاؼ منو ككرعو
كإذا نول اغبقيقة أك اَّاز يقع على ما نول ، مشركُّم منسوب إليوأٌف ، بنو فبلف يشربوف من الفرات: قوؽبم
 .فالعربة للحقيقة اتفاقا، أك مل يستعمل يف اَّاز، أك كثر استعماؽبا، كإذا استويا استعماال، اتفاقا
خلفية اَّاز عن : ( أمأّف الخلفيةكىو )، ( أصل آخر ـبتلف بينهمبناء على( االختبلؼ اؼبذكور )وىذا)

ٌٍب يثبت اغبكم على ، ( بأف صار التكلم بلفظ اَّاز خلفا عن التكلم بلفظ اغبقيقةعنده في التكلماغبقيقة )
، ( بأف تعذر حكم اغبقيقة بعارضوعندىما في الحكمال خلفا عن حكم اغبقيقة )، صحتو بطريق االستبداد

عن اإللغاء بعد اتفاقهم على أنٌو خلف  احًتازا، فًصَت إىل اَّاز إلثبات الزمها خلفا عنها يف إثبات حكمها
، لكونو من االضافيات من تصٌور األصل، اػبلفكأنٌو ال بٌد لثبوت ، كإّنما من أكصاؼ اللفظ ال اؼبعٌت، عنها

ففيما يصلح اعتبار اػبلفية يف اغبكم يصلح يف التكلم دكف العكس ، كإٌف شرط اؼبصَت إليو انعداـ األصل
ىذا من القائل ): ( أمأكبر سّنا منوالعبد ): ( أمفي قولو لعبده وىوبينهم )( ويظهر الخالؼ) الكلي

، كاحتماؿ كونو موجبا للحكم، إذ ال بٌد لثبوت اػبلف من تصور األصل، ( فعندمها يلغوا ىذا الكبلـابني
لقى : كما يف قولو،  لعارض كىو ظاىر، كىهنا ليس كذلك كىو ، َّازكعنده يثبت ا، أعتقتكى قبل أف أيخلقى أك زبي
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م دكف ألٌف اػبلفية يف التكل، عتقه علٌي من حُت ملكتو بطريق ذكر اؼبلزـك كإرادة البلـز: فكأنٌو قاؿ، العتق
كفيما كبن فيو كذلك ، بكونو مبتدأ كخربا، فصٌح التكلم بأف يكوف الكبلـ مفيدا يف نفسو، اغبكم عنده

لقى   .لعدـ حقيقتو أصبل إذ ال صحة لو، خببلؼ أعتقتك قبل أف أيخلقى أك زبي
ىذه : إذا كاف الحكم ممتنعا كما في قولو المرأتو( يف شيء كاحد )وقد يتعذر الحقيقة والمجاز معا)

، ألٌّنا إذا كانت ؾبهولة النسب يفٌرؽ بينهما كتنزؿ بنتا لو، من غَته (وىي معروفة النسبقيل إمٌنا قاؿ ) (يتنب
رٍّ لو قبل كصحة ردٍّ اؼبقى ، رٍّ لورٍّ قبل تصديق اؼبقى لصحة رجوع اؼبقً ؛ كقيل لظهور اغبكم فيها مع أنٌو فيهما سواء

أصٌر : ( أمأبدا( القوؿ )أكبر سّنا منو حّتى ال يقع الحرمة بذلك( ىي )تولد لمثلو أو(ىي )و) رجوع اؼبًقرٍّ 
الشافعي اليت  كعند، إف امتنع عن كطئها كما يف العٌنةلكن يفٌرؽ بينهما يف اإلصرار ، عليو أك أكذبى نفسو

، خببلؼ اليت ال تصلح، كىو ملك اليمُت ُّذه اللفظة، النتفاء ما ىو أقول من ملك النكاح؛ تصلح بنتا ربـر
كىو ، ال مع غَتهكىو البنتية للمًقرٍّ ، ألٌف ىذا الكبلـ لو ثبت موجبو؛ قلنا تعذر العمل باغبقيقة فيها أيضا

إمٌنا عليو إثبات ، كليس إىل العبد إثبات ذلك، كؿبلية احملل النكاحلك منافيا ؼبً  الثابت بو حرًنتكاف ال،  ظاىر
كىو أف جيعل كناية عن التحرًن ، ككذا العمل باَّاز، دكف تبديل حاؿ احملل، حرمة ىي من مواجب النكاح

تعارة ببل فبل ديلك الزكج إثباتو باالس، فبل يصلح أف يكوف منافيو حٌقا من حقوقو، اؼبنايف ؼبًلك النكاح ًلما ذكر
( تترؾ( اليت ىي األصل يف الكبلـ )والحقيقةكىو ليس ببلـز ؽبذا القوؿ )، ؼبًلكإثبات ربرًن قاطع لذلك ا

حيث مل ، لكٌنو مهجور شرعا كعادة، ( فإٌف حقيقتها اللغوية الدعاءبداللة العادة كالنذر بالصالةبالقرينة )
( فإٌف حقيقتو اللغوية والحجّ كصبلة األخرس )،  دعاءكإف مل يوجد فيها ، يعرؼ منو إاٌل األركاف اؼبعلومة

كمها اَّاز حىٌت جيب عليو الصبلة ، حيث مل يعرؼ منو إاٌل زيارة بيت اهلل، لكٌنو مهجور شرعا كعادة، القصد
؛ ( فأكلى غبم السمك ال حينثكما إذا حلف ال يأكل لحما( كاشتقاقو )وبداللة اللفظ في نفسوكالزيارة )

فسٌمى بو ، اشتدٌ : أم، التحم القتاؿ: يقاؿ، يدؿ على الشٌدة كالقوةألٌف ىذا اللفظ ؛ يف نفسولعدـ داللتو 
كؽبذا مل يشًتط ، كليس للسمك دـ، الذم ىو أقول األخبلط، مسماه الذم فيو قوة باعتبار تٌولده من الدـ

كعجم تسمية ،  الباجاتاستعماؿ اللحم يفلعدـ استعمالو يف العرؼ ؛ كقيل عدـ اغبنث بأكلو، غبلٍّو الذبح
ال حينث نظرا إىل ، فأكل رأس العصفور، كما لو حلف ال يأكل رأسا،  فالعرؼ معترب يف اليمُت، بايعو غبٌاما

كؽبذا كاف ىو أحق دبكاسبو ال ، ألنٌو كاغبرٍّ يدا؛ ( فلم ييعتق اؼبكاتبكّل مملوؾ لي حر  : وكقولو) العرؼ
( وعكسوألٌف اؼبلك فيهما كامل كالرٍّؽ ناقص )؛ خببلؼ اؼبدبٌر كأـ الولدفلم يكن فبلوكا من كلٍّ كجو ، مواله
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فبل حينث بأكل الرٌماف كالرطب كالعنب عند أيب ، ( ببل نٌيةالحلف بأكل الفاكهةما ذكرنا من اؼبسألتُت ): أم
: ؿ اهلل تعاىلقا، التنٌعم كىو، ألٌّنما من التفكو؛ ألٌف أصل اشتقاقها يدؿُّ على النقصاف كالتبعية؛ حنيفة

فلهذه الزيادة الغذائية ال ، كالتنٌعم زائد على ما بو قواـ البدف، متنٌعمُت: أم [ ُٖ: الطور]چ ڤچ
كعندمها كالشافعي ، كما أٌف مطلق اسم اللحم ال يتناكؿ غبم السمك للنقصاف،  اسم الفاكهةيتناكؽبا مطلق 

كاؼبطلق يتناكؿ ، األشياء أكمل ما يكوف من ذلككىذه ، ألٌف الفاكهة ما يؤكل على سبيل التنٌعم؛ حينث
طّلق امرأتي إف  ( آلخر )وبداللة سياؽ النظم كقولوقيل يف عرفنا كزماننا حينث باالتفاؽ كما بالنٌية )، الكامل

إف كنت رجبل اصنع : كقولو آلخر،  كسياقواللفظية اؼبتأخرة  لًتكو اغبقيقة بالقرينة؛ ال يكوف توكيبل( كنت رجال
كىو إظهار عجز اؼبخاطب ، فاؼبراد ىو اَّاز، لًتكها باؼبتقدمة؛ ال يكوف توكيبل أيضا،  ما شئتيف مايل

فاستعَت ، إذا أغلت، ( ىو مصدر من فارت الًقدركما في يمين الفور،  وبداللة معنى يرجع إلى المتكّلم)
إف خرجًت فأنًت : ؽبا زكجها كذلك مثل امرأة قامت لتخرج فقاؿ، ٌٍب ظٌبى اغبالة اليت ال مكث فيها، للسرعة

تعاؿ تغٌذ : ككذا لو قاؿ لغَته، ٌٍب خرجت مل تطلق، حىٌت لو جلست كمكثت ساعة، أنٌو يقع على الفور، طالق
لداللة ، لًتكو حقيقة الكبلـ اليت ىي العمـو؛ مل حينث كتغٌذل، كذىب إىل بيتو، ال أتغٌذلكاهلل : فقاؿ، معي

بداللة حاؿ ، كال أخرج خركجا، ال أتغٌذل تغٌذيا: إذ التقدير، ضع النفيمو  الفعل على مصدر منكر كاقع يف
ىذا النوع من اليمُت من حديث جابر فأخذ أبو حنيفة ، ألنٌو إذا خرج الكبلـ ـبرج اعبواب فيقٌدر بو؛ اؼبتكلم

في محل  وبداللة) ٌٍب نصراه بعد ذلك كمل حينثا، حيث ديعيا إىل نصرة إنساف فحلفا أف ال ينصراه، كأبيو
مع أنٌا نرل ، فإٌف ظاىره يقتضي أف ال يوجد العمل إاٌل بالنٌية (ُ)»إنّما األعماؿ بالنّيات»:  كقولو،  الكالـ

كىو اغبكم بطريق إطبلؽ اسم الشيء على ، كأريد اَّاز، فًتؾ حقيقة العمل بداللة احملل، أنٌو يوجد بدكّنا
فالتقدير إمٌنا ، بطريق حذؼ اؼبضاؼ كإقامة اؼبضاؼ إليو مقاموأك ، إمٌنا األحكاـ بالنٌيات: فاؼبعٌت، موجبو

فإٌف  (ِ)»كما استكرىوا عليو«( »رفع عن أمتي الخطأ والنسياف«): ( كقولو وحكم األعماؿ بالنٌيات )
نظرا إىل إسناد االرتفاع إىل ما ىو ؿبلى ببلـ ، ظاىره يقتضي أيضا أف ال يوجد اػبطأ كالنسياف كاإلكراه أصبل

كىو اغبكم أيضا بأحد ، كأريد اَّاز، فًتؾ اغبقيقة بتلك الداللة، قد توجدمع أنٌا نرل أٌّنا ، االستغراؽ للجنس

                                                           

 سبق زبرجيو (ُ)
 (. َِْٓبرقم ) ُٗٓ/ِسنن ابن ماجة، سنن اغبافظ ايب عبد اهلل ؿبمد بن يزيد القزكيٍت ابن ماجو، تح ؿبمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر،  (ِ)
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ألنٌو قد يوجد ، كمها ـبتلفاف، كالثاين اعبواز كالفساد، أحدمها الثواب كاإلٍب: كاغبكم نوعاف، الطريقُت اؼبذكورين
كقد ، جيوز حكما كال يستحق الثواب، راعيا لؤلركاف كالشرائط ،كما لو صٌلى رياءن كظٍبعةن ،  اعبواز كال ثواب

تفسد صبلتو ، كما لو جرل على لسانو شيء من كبلـ الناس من غَت قصد يف صبلتو،  يوجد الفساد كال إٍب
فبل جيوز احتجاج اػبصم بو ، كاسم القيرءً ،  صار ىذا اللفظ دبنزلة اؼبشًتؾ، اؼبعنيُت كإذا ثبت اختبلؼ، كال يأٍب

حىٌت يقيم دليبل على أٌف اؼبراد منو ، كيف عدـ فساد الصـو باػبطأ كاإلكراه،  الوضوءعلينا يف اشًتاط النٌية يف
، ما يتعلق باآلخرة كىو اؼبثاب كاؼبأٍب مراد باإلصباع ألفٌ ؛ كال ديكنو ذلك، ليس إالٌ ما يتعلق من الصحة كالفساد

قيل ال نسٌلم أف اغبكم ، لعدـ جواز عمـو اؼبشًتؾ، ساد مراداكىو اعبواز كالف، أف يكوف حكم الدنيافبل جيوز 
متناكؿ للثواب كاؼبأٍب باعتبار كونو أثرا ثابتا ، بل ىو عاـ معنوم، الذم ىو األثر الثابت بالشيء مشًتؾ مشًتؾ

عمـو فبل ، ثبت اغبكم باالقتضاء: فاألكىل أف يقاؿ، كالشيء اؼبتناكؿ للماء كالنار باعتبار الوجود،  بالفعل
(  والتحريم المضاؼ إلى األعياف كالمحاـرككذا للمحذكؼ عند من مل يفٌرؽ بينهما )، للمقتضى عندنا

چ ٱ ٻ ٻچ : كقولو، [ ِّ: النساء] چڍ ڌ ڌ  چ : كقولو تعاىل

( ألٌف ىذه اإلضافة أمارة لزـك حقيقة عندنا) (ُ)»حرمت اػبمر بعينها»: ( لقولو والخمر) [ ّ: اؼبائدة]
كىذا  ، كمعٌت اتصافها بو خركجا من أف يكوف ؿببل للفعل شرعا، فيصحُّ كصف العُت بو، كربققوالتحرًن 
منع الرجل عن : كىو نوعاف، فالتحرًن ىو اؼبنع، لعدـ كونو مشركعا، ٌٍب عدـ الفعل، فإنٌو رىٍفعي اغبكم، كالنسخ
بأف رفع اػببز ، الشيء عن الرجلكمنع ، كىو موضوع بُت يديو، ال تأكل ىذا اػببز: كقولك لغبلمك،  الشيء

( خالفا للبعضكإىل العُت من الثاين )، كاف من قبيل النوع األكؿ،  فإضافة التحرًن إىل الفعل، من بُت يديو
، إذ التحرًن ىو اؼبنع، فإٌّنم قالوا ىذا التحرًن ؾباز بدليل ؿبل الكبلـ، كمنهم عامة اؼبعتزلة، لبعض الناس: أم

، فأٌما األعياف فليست دبقدكرة لنا إذا كانت معدكمة، كالفعل مقدكر، عا عٌما يف مقدكرهيصَت اؼبكٌلف فبنو كبو 
كقاؿ بعض ، كشرب اػبمر، كأكل اؼبيتة، نكاح أمهاتكم: أم، فدٌؿ أٌف اؼبراد ربرًن الفعل، فكيف كىي موجودة

فإضمار ، كذلك الفعل غَت مذكور، فعلها ألنٌو ؼبػٌا ثبت أٌف اؼبراد ربرًن، أنٌو ؾبمل فبل يعمل بظاىره: القىدىرية
قلنا ىذا  ، فتوقف يف الكلٍّ ، كثبوت ربرًن العُت كالفعل صبيعا متعذر، كإضمار الكلٍّ ؿباؿ، البعض ليس أكىل

ألنٌو ضركرم يصار إليو عند ؛ كال لئلصباؿ أيضا، كال معٌت للتوقف مع صحة اإلضافة إليها، كالنسخ ؼبا مرٌ 
                                                           

 (. ُْٗٓ، برقم )ِّٓ/ّالسنن الكربل، النسائي،  (ُ)
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خلق نفي إلرادة دفع سؤاؿ يرد عليهم يف مسألة ؛ عتزلة إضافة التحرًن إىل األعيافقيل إنكار اؼب، تعذر العمل بو
كىي ، بأف احملٌرمة أفعاؽبا فأجابوا، بأف يقاؿ األعياف احملرٌمة قبيحة، لقبح بعضها، تعاىل عن اهلل أفعاؿ العباد

 .قبيحة ال أنفسها بناء على مذىبهم الفاسد

 حروؼ المعاني
كبعض اؼبسائل ، فإٌّنا تنقسم إىل حقيقة كؾباز (حروؼ المعانيمن اغبقيقة كاَّاز )( ويتصل بما ذكرنا)

اليت ، خببلؼ حركؼ التهجي، ظبيت ُّا إليصاؽبا معاين األفعاؿ إىل األظباء، فبل بٌد من ذكرىا، مبٍت عليها
، ىذا البابألصالتها يف ؛ كبالواك منها، لكثرة كقوعها؛ فابتدأ حبركؼ العطف، أصوؿ تراكيب الكبلـ

 :فقاؿ، لتمحضها لو
( كما زعمها بعض أصحابنا على قوؽبما من غير تعرض لمقارنةاعبمع ): أم (فالواو لمطلق العطف)

حُت  لقولو ، ككما زعمو بعض أصحاب الشافعي، ( كما زعمو البعض على قوؿ أيب حنيفةوال ترتيب)
: يريد بو قولو تعاىل (ُ)»إبدؤا دبا بدأ بو اهلل«: فقاؿ، بأيهما يبدأ، سألوا عنو عن السعي بُت الصفا كاؼبركة

كؼبا احتاج أىل اللساف إىل ، فلو مل يكن الواك للًتتيب ؼبا قاؿ ىكذا، [ ُٖٓ: البقرة]چ ڌ ڎ ڎچ

، كالركوع مقٌدـ على السجود ببل خبلؼ [ ٕٕ: اغبج]چ ڳ ڳچ : كلقولو تعاىل، السؤاؿ
كعند االستقراء كالتأمل يف مواضع  ، يعرؼ إاٌل باستقراء كبلمهمقلنا ىذا حكم ال ، كاستفيد ىذا من الواك

فيفهم من ىذا ، جاءين زيد كعمرك: فإٌف العرب تقوؿ، كبلمهم يتبٌُت أٌف الواك للجمع اؼبطلق ال للًتتيب
؛ كعمرك بعده أك قبلو: أف يقاؿ كلو كاف ؽبما ؼبا صحٌ ، كال ترتيب اجتماعهما يف اَّيء من غَت تعرض ؼبقارنة

 چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ  چ : كلتناقىضى قولو تعاىل، لكونو حينئذ تكرارا أك تناقضا

: األعراؼ] چڑ  ک  ک  ک  کچ : مع عكسو كىو قولو تعاىل [ ٖٓ: البقرة]
كتقٌدـ الصفا ، فلـز كوف الواك لغَتمها دفعا للتكرار، كمع للًقراف، كألٌف الفاء كٌٍب للًتتيب؛ إلرباد القصة؛ [ُُٔ

                                                           

، بَتكت،  (ُ)  . ِٕٔ/ِىػ، تح: علي حسُت البواب، ُِّْاعبمع بُت الصحيحُت البخارم كمسلم، ؿبمد بن فتوح اغبميدم، دار ابن حـز



ٕٓ 

 

صلوا كما »: كتقدًن الركوع كجب بقولو ، ال بالنصٍّ  (ُ)»إبدؤا دبا بدأ بو اهلل«: كبقولو كجب بفعلو 

(ؼبا و) [ ّْ: آؿ عمراف]چ ڭ  ڭچ : ألنٌو معارىض بقولو تعاىل؛ ال بالنصٍّ  (ِ)»رأيتموين أصلي
إف : الموطوءة في قولو لغيرق كاحدة )كؽبذا تطلٌ ؛ كللمقارنة عندمها، زعم البعض أٌف الواك للًتتيب عنده

، كلو مل يكن للًتتيب لوقعن صبلة كما علقن، كثبلثا عندمها، عنده (دخلِت الدار فأنت طالق وطالق وطالق
واحدة عند أبي ( غَت اؼبوطوءة فيو )إنّما تطلق): أجاب بقولو، كلو مل يكن للمقارنة لوىقىع األكؿ كلغا الباقي

كتىعلُّق الثالث بو ، تىعلُّق الثاين بالشرط بواسطة األكؿ ألفٌ  (ألنّو موجب ىذا الكالـ االفتراؽ؛ حنيفة
( فإذا نزؿ األكؿ مل يبقى فال يتغير بالواوألٌف تنزيل اعبزاء على كجو تعلقو )؛ فينزلن ُّذا الًتتيب، بواسطتهما
بالشرط ببل ( لتعٌلقهن موجبو االجتماع: وقااللكوّنا غَت موطوءة )؛ لعدـ احتياجها إىل الًعدنة؛ احملل للباقي

( فال يتغّير بالواومرة بعد أخرل يف اعبملة الناقصة )ألنٌو كاؼبذكور ؛ فينزلن صبلة عند كجود الشرط، كاسطة
 تفاؽال يقع إاٌل كاحدة باال، أنًت طالق كطالق كطالق: كقاؿكؽبذا لو قٌبز ، فهي ؼبطلق العطف عندىم، أيضا

إنّما أزالو بقولو ) (طالق وطالق وطالق قاؿ لغير الموطوءةإذا ؼبا أكىم الًتتيب كقوع الواحدة فقط ) (و)
كليس يف ، ( لصدكره من أىلو يف ؿبلوألّف األوؿ وقع قبل التكّلم بالثاني؛ بواحدة( غَت اؼبوطوءة )تَبينُ 

وسقطت واليتو ) كال يف آخره ما يغٌَت أكلو ليتوقف األكؿ على الثاين كالثالث، الكبلـ ما يدؿُّ على الًقراف
كعند أيب ، كال ألٌف الواك للًقراف، ال لفساد يف التكلم، لعدـ احملل؛ فلغا غَت األكؿ (لفوات محل التصرؼ

عبواز غبوؽ شرط ؛ كعند ؿبمد عند الفراغ من التكلم بالثاين، يوسف يقع األكؿ قبل الفراغ عن التكلم بالثاين
كعند ، لوجود احملل مع صحة التكلم؛ ند ؿبمدلكن ينبغي أف يقعا صبيعا ع، فيغٌَت أكلو، أك استثناء بكبلمو

أنًت : فكأنٌو قاؿ، ألٌف اعبمع حبرؼ اعبمع كاعبمع بلفظ اعبمع؛ مالك كالشافعي كأضبد بن حنبل يقع الثبلث
 .أنٌو ؼبطلق اعبمع ال للًقراف، قلنا ىذا غلط ؼبا بٌينا، طالق ثبلثا

أَمتَػْين من رجل بغير موالىما وبغير إذف فضويل )( إذا زّوجؼبا أكىم الًتتيب نكاح األمىة الثانية ) (و)
( إنما بطل نكاحأزالو بقولو )، بواك العطف كما قاؿ منفصبل (ىذه حّرة وىذه متصال: الزوج ثّم قاؿ المولى

األولى يبطل محلية الوقف في ( األمىة )ألّف عتقالقتضائو الًتتيب )ال ، ( لفوات ؿبل اإلجازةالثانيةة )األمى 

                                                           

 .سبق زبرجيو (ُ)
 .سبق زبرجيو (ِ)
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ألنٌو ال حلن لؤلمىة يف مقابلة اغبرٌة ؛ يعٍت بعد أف أعتقت األكىل ال يبقى الثانية ؿببل للنكاح اؼبوقوؼ( الثانية
يبطل نكاح ، ٌٍب تزٌكج حرٌة نكاحا نافذا أك موقوفا، فإنٌو إذا تزٌكج أمىة نكاحا موقوفا، حاؿ توقف نكاح األمىة

كليست األمىة ، كالنكاح اؼبوقوؼ معترب بابتداء النكاح، ةألٌف التوقف حاؿ انضماـ األمىة إىل اغبرٌ ؛ األمىة أصبل
( الفراغ عن قبل( بعدما أيعتقت األكىل )الثانيالنكاح ) (فبطلدبىحىل البتداء النكاح منضمة إىل اغبرٌة )

 ال يبطل نكاح كٌل كاحدة منهما، ىاتاف حرٌتاف: بأف قاؿ مثبل، كلو أعتقهما معا، الثانية: ( أمالتكلم بعتقها)
( رجال أختين في عقدين بغير إذف الزوج فبلغو( فضويل )إذا زّوج(ؼبا أىٍكىىمى الًقراف بطبلف نكاح األختُت )و)

، ( ال لكوف الواك للًقرافَبُطالأزالو بقولو )، ( متصبل بالواكأجزت الزوج نكاح ىذه وىذه( الزكج )فقاؿاػبرب )
كىهنا كذلك فإٌف ، إذا كاف يف آخره ما يغٌَت أكلو ألنٌو كذلك، بل لتوقف صحة صدر الكبلـ على صحة آخره

فإنٌو بآخر كبلمو يثبت اعبمع بُت األختُت ، كإذا اتصل بو آخره سلب عنو، صدر الكبلـ كضع عبواز النكاح
( ال وإذا أجازىما متفرقا بطل الثاني( لذلك اعبمع )معا( الزكج )إذا أجازىما( بطبل )كمااؼببطل نكاحهما )

ألٌف صدر الكبلـ يتوقف : كعٌلل األكىل بقولو، لتفرقهما كانفصاؽبما؛ وقف صدره على آخرهلعدـ ت؛ األكؿ
في ( يتوقف الصدر على اآلخر )كما( كىناؾ كذلك مل مٌر )على آخره إذا كاف في آخره ما يغّير أولو)

لكن غٌَت عنو ، فإٌف مقتضى الصدر كقوع الطبلؽ يف اغباؿ، أنًت طالق إف دخلت الدار: ( يف كبو قولوالشرط
فإٌف ، ما جاءين القـو إاٌل زيدا: ( يف كبو قولكاالستثناء(كما يتوقف عليو يف )وإىل التعليق بالدخوؿ ) اآلخر

 .لكٌن اآلخر غٌَت عنو إىل اَّيء، مقتضى الصدر تناكؿ عدـ اَّيء إىل زيد
فيجوز ، كمن ؿبتمبلتو االجتماع الذم بُت اغباؿ كذيها، ( ألنٌو للجمع اؼبطلقوقد يكوف الواو للحاؿ)

قيل  [ ّٕ: الزمر]چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ : كمنو قولو تعاىل، استعارتو ؼبعناىا عند اغباجة
أد  إليَّ ألفا : كقولو لعبدهكأبواب جهنم ال تفتح إاٌل عند الدخوؿ فيها )، أبواب اعبنة تفتح قبل اَّيء إليها

( فلما مل حيسن عطف اعبملة الثانية االظبية اػبربية على األكىل الفعلية إاّل باألداءحّتى ال يعتق ، وأنت حر  
: لكوّنا قيدا كالشرط فصار كأنٌو قاؿ، كىي شرط لذيها، كاف الواك للحاؿ،  لكماؿ االنقطاع بينهما؛ الطلبية

كقيل ، صفة ال تسبق اؼبوصوؼألٌف ال، فلم تسبقو، فقد جعل اغبرية حاؿ األداء، إف أٌديت إيلن ألفا فأنت حرٌّ 
كىو ، ألنٌو إمٌنا يصحُّ فٌبن يصحُّ منو التنجيز، ألنٌو ال يصحُّ تعليق األداء دبا دخل فيو الواك، ىذا من باب القلب

أك حاؿ ، أنت حرٌّ يف ىذه اغبالة: أم، كأنت مؤدٍّ إيلن ألفا كن حرٌان : ليس يف كسع اؼبتكلم فيكوف التقدير
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أك حاؿ فاؼبعٌت أدٍّ إيلن ألفا مقٌدرا للحرية يف حاؿ األداء ، ؼبتكلم عدـ كقوع اغبرية يف اغباؿألٌف غرض ا؛ مقٌدرة
فتعلق اغبرية ، فأخذت حكمو فاؼبعٌت أدٍّ إيلن ألفا تًصر حرٌان ، قائمة مقاـ جواب األمر بداللة غرض اؼبتكلم

 .باألداء فيهما ظاىر
ال كما زعم البعض أنٌو للًتتيب أك ، على اؼبستقلة األخرل( اؼبستقلة لعطف الجملةالواك ) (وقد يكوف)

( اؼبقصود من األكىل في الخبرمشاركة الثانية األكىل ): ( أمالمشاركةبالعطف ): ( أمفال يجب بولبلبتداء )
فإذا  ، ألٌف الشركة يف اػبرب إمٌنا كانت لبلفتقار، ( فتطلق الثانية كاحدةىذه طالق ثالثا وىذه طالق: كقولو)
 طّلقني ولَك ألف( لزكجها )قي قولها( للعطف عند أيب حنيفة )وكذاانت تاٌمة فقد ذىب دليل الشركة )ك

)وقاال  كاغبمل عليها كاجب حىٌت يقـو دليل يعارضها، حقيقة ألٌف العطف؛ عليها عنده (حّتى ال يجب شيء
( ؼبا مٌر شرطا وبدالاغباؿ ) (فيصير)إذ اػبلع عقد معاكضة ، ( بداللة حالة اؼبعاكضةللحاؿالواك ): أم إنّها(

: قاؿ، أضبًٍل ىذا الطعاـ كلك درىم: كما يف قولو،  ( عليها إذا طٌلقهافيجب األلفيف التقييد ) أٌّنا كالشرط
متناع عن ألنٌو ينفك عن اغباؿ إذ عادة الكراـ اال؛ ألنٌو أمر زايد يف الطبلؽ؛ معٌت اؼبعاكضة ال يصلح معارضا

 .خببلؼ اإلجارة إذ ال توجد بدكنو، ؽالعوض كما يف العتا
كيوجد ، بدكنوإذ ال يوجد ، كىو األصل فيو، اإلتباع: ( أموالتعقيب( بُت اؼبعطوفُت )والفاء للوصل)

واف ( يسَت )فيتراخى المعطوؼ عن المعطوؼ عليو بزمافكما يف جواب الشرط بالفاء )،  بدكف العطف
راف الذم ليس حىٌت ال يلـز القً ، من ضركرتو ىذا الًتاخي: أم، بغَت مهلة: أم، قٌل ذلك الزماف: ( أملطف

( تلك فالشرط إف تدخل، إف دخلِت ىذه الدار فهذه الدار فأنت طالقالزكج المرأتو ) (وإذا قاؿدبوجبو )
من غَت أف تشتغل تلك اؼبرأة : أم، مهلة كمٌدة طويلة: ( أماألولى بال تراخ( الدار )الثانية بعداؼبرأة الدار )

بعت : آلخر( قائل )إذا قاؿ(ؽبذا )وأك تؤخر الدخوؿ يف الثانية من غَت اشتغاؿ بعمل )، بينهما بعمل آخر
ألنٌو ؛ كيعتق على اآلخر (إنّو قبوؿ للبيع، فهو حر  ( يف جواب القائل )وقاؿ اآلخر، منك ىذا العبد بكذا

إاٌل بعد ثبوت ب العتق على اإلجياب كال يًتت، ذكر اغبرية عقيب اإلجياب حبرؼ الفاء الداؿ على الًتتيب
ال يكوف قبوال لو بل حيتملو بأف جعل ، أك ىو حرٌّ ، كىو حرٌّ : كلو قاؿ، فيثبت ذلك بطريق االقتضاء، القبوؿ

فبل يثبت القبوؿ بالشكل ، بأف جعل إخبارا عن اغبرية الثابتة قبلو، كحيتمل رٌد اإلجياب، إنشاء للحرية يف اغباؿ
ال عليها الستحالة تأخرىا عن األحكاـ إاٌل أٌّنا ، الفاء على اإلحكاـ لتأخرىا عن العللاألصل أف تدخل (و)
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( لكوّنا حينئذ مًتاخية عن مّما يدـو( تلك العلل )إذا كانت( على خبلؼ األصل )تدخل على العللقد )
، د ابتداء االبشار باؽباعتبار أنٌو بع، أٍبًشر فقد أتاؾ الغوث: كما يقاؿ ؼبن ىو يف قيد ظامل،  ابتداء اغبكم

أد  إليَّ ألفا ألّنك حر  : أي، ألفا فأنت حر  أد  إليَّ : كقولولكوّنا دبعٌت المو )، كيسٌمى ىذا فاء التعليل
كاألداء صاحل إلضافتها ، كمل جيعل دبعٌت تعليق اغبرية باألداء كما ىو حقيقة الفاء، كإف مل يؤدٍّ  (فيعتق للحاؿ

كىو خبلؼ األصل ، الحتياجو إىل إضمار الشرط، أف أٌديت إيلن ألفا فأنت حرٌّ : قاؿإليو حىٌت يصَت كأنٌو 
مع أنٌو خبلؼ األصل ، كيف الدخوؿ على العلل عمل ُّا من كجو، لكن فيو عمل حبقيقة الفاء من كل كجو

كىل من اإلضمار فكاف أ، كأٌّنا مل تكن علة كحيصل الًتتيب،  لكن ؼبػٌا كانت العلة مًتاخية بصفة الدكاـ، أيضا
( ألٌف الًتتيب الذم ىو حّتى لزمو درىماف، لو عليَّ درىم فدرىم: بمعنى الواو في قولو( الفاء )ويستعار)

بل ىذا كجب أكال كىذا ، ىذا الدرىم أكؿ كىذا آخر: فبل يقاؿ، حقيقة الفاء ال يتحقق يف العُت بل يف العمل
كيصرؼ الًتتيب إىل ، يف العطفؼبشاركتهما ؛ ؾبازا عن الواكفيجعل ، كالدرىم يف الذٌمة يف حكم العُت، آخرا

ألٌف ؛ ؼبا ذكرًب كال ديكن صرفو إىل الوجوب أيضا، إذ ال ترتيب فيو، كعند الشافعي لزمو درىم كاحد، الوجوب
فينفصل ال ، إذ ال بٌد من مباشرة سبب آخر بعد كجوب األكؿ، كجوب الثاين بعد األكؿ متصبل بو ال يتصور

، فهو درىم: كأنٌو قاؿ،  فيحمل على أنٌو صبلة مبتداة ؿبذكفة اؼببتدأ ذكرت لتحقيق مضموف اعبملة األكىلؿبالة 
كفيما ذكرنا عمل بو من كجو ، لو علٌي درىم درىم: كأنٌو قاؿ،  قلنا فيو إضمار كإلغاء الفاء من كل كجو

 .كإف مل يكن من كجو الًتتيب، العطف
أيب كعند ، ضربت زيدا ٌٍب عمرا بشهر: كما يقاؿ،  يل الًتاخي كاؼبهلةللعطف على سب: أم( وثّم للتراخي)

( كىو الًتاخي بمنزلة ما لو سكت ثّم استأنف) حنيفة ىو يف اغبكم مع الفصل يف التكلم تقديرا حىٌت كاف
( ألنٌو وعندىما التراخي في الحكم مع الوصل في التكلمكعندمها )، لكونو يف اغبكم كالتكلم؛ الكامل
: لغير المدخوؿ بها( الزكج )حّتى إذا قاؿألٌف العطف ال يصحُّ مع االنفصاؿ )، يف التكلم حقيقةمتصل 

( لعدـ فعنده يقع األوؿ ويلغو ما بعده)( بتأخَت الشرط أنِت طالق ثّم طالق ثّم طالق إف دخلِت الدار
( بذلك تعّلق األوؿكاؼبسألة حباؽبا )( فلو قّدـ الشرطكما إذا سكت عن األكؿ حقيقة ٍبٌ قاؿ ما بعده )،  احملل

( بالدخوؿ يف اؼبسألتُت تقدًن الشرط كتأخَته وقاال يتعّلقن( عنده ؼبا ذكرنا )ووقع الثاني ولغا الثالثالشرط )
(ؼبا قاؿ و( عند كجود الشرط باعتبار معٌت الًتاخي )وينزلن على الترتيب( باعتبار معٌت العطف )جميعا)
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من حلف على ديُت كرأل غَتىا « ( في قولوفارة باؼباؿ قبل اغبنث استدالال بثٌم )الشافعي جيوز تقدًن الك
فليأًت «: كقاؿ ما ريكم يف ركاية أخرل كىي (ِ)»فليكّفر يمينو ثم ليأِت بالذي ىو خير« (ُ)»خَتا منها

( ٌٍب ىنا استعير): أجاب بقولو، كاألكىل على اعبواز، ؿبموؿ على الوجوب (ّ)»بالذم ىو خَت ٌٍب ليكٌفر ديينو
كإمٌنا الكبلـ يف اعبواز ، ألٌف التكفَت قبل اغبنث ليس بواجب باإلصباع؛ ( لتعذر العمل حبقيقتوبمعنى الواو)
( على حقيقتو( الذم ىو األمر )وإجراء للكالـ) ال األكىل، كىي اؼبشهورة، ( اؼبذكورةعمال بالرواية األخرى)

ألٌف األمر راجع إىل اؼبقصود ؛ كإجراء األمر على اإلباحة، على اغبقيقةكىذا أكىل من ضبل ٌٍب ، ال على اإلباحة
إذ اؼبراد األصلي من اليمُت الرٌب كالكفارة خىلىفه عنو مع أٌف يف قولو ترؾ ، الذم ىو كجوب الكفارة من السوؽ

غبنث ال جيوز ألٌف التكفَت بالصـو قبل ا؛ كترؾ العمل باإلطبلؽ، اغبقيقة من كجهُت ضبل األمر على اإلباحة
 كمطلق العطف كأف اقتضى جواز العمل كيف ما كاف، باإلصباع كاألمر بالتكفَت ثبت مطلقا غَت مقٌيد باؼباؿ

 .لكن قٌيدناه بًتتيب الكفارة على اغبنث ليبقى األمر على حقيقتو
، للغلط (على سبيل التدارؾمنفيا كاف أك موجبا ) (ما بعده واإلعراض عّما قبلوإلثبات ( موضوع )وبل)

ما : أم، ككبو ما جاءين زيده بل عمرهك، جاءين عمرهك فقط: أم، أك ال بٍل عمرهك، جاءين زيده بل عمرهك: كبو
فاالستدراؾ يف الفعل كحده كصحة اإلضراب عن األكؿ إذا احتمل ، أك جاءين عمرهك فقط، جاءين عمرهك فقط

فيعمل يف إثبات الثاين مضمونا إىل األكؿ  ف احملضكإاٌل صار دبنزلة العط، الرٌد كالرجوع كىو اإلخبار الصدر
الموطوءة أنت المرأتو ( الزكج )ثالثا إذا قاؿ)( اؼبرأة فتطّلقكىو يف اإلنشاء )، على سبيل اعبمع دكف الًتتيب

( فيقعافلكونو إنشاء كمل حيتمل الصدؽ كالكذب ) (ألنّو ال يمكن إبطاؿ األوؿ؛ تينطالق واحدة بل اثن
( فيلزمو ألفاف ال الثبلثة لو عليَّ ألف درىم بل ألفاف: بخالؼ قولوكالثاين فهما الثبلث )األكؿ : أم

ألنٌو داخل يف ؛ ألٌف اؼبراد العادم دبثل ىذا الكبلـ التدارؾ بنفي انفراد ما أقٌر بو أكال ال بنفي أصلو؛ استحسانا
: فكأنٌو قاؿ، دة اليت نفاىا أكؿ الكبلـ تقديراكإال اجتمع النفي كاإلثبات فالتدارؾ بإثبات الزيا، الكبلـ الثاين

سٌٍت ستوف بل : كما يقاؿ،  بل معو ألف آخر: أم، بل ألفاف: ٌٍب استدركو بقولو، علين ألف ليس معو غَته
كعند زفر ، كإاٌل لكاف السنُّ اؼبذكور مائة كثبلثُت، ل معو عشرة أخرل ال بل معو سبعوف أخرلب: أم، سبعوف

                                                           

 (. َُٓٔ، برقم )ُُِٕ/ّصحيح مسلم، باب نذر من حلف ديينا فرأل غَتىا،  (ُ)
 (. َُٓٔ، برقم )ُُِٕ/ّ، صحيح مسلم، باب نذر من حلف ديينا فرأل غَتىا، »فليأت الذم ىو خَت كليكفر عن ديينو«جاء بلفظ  (ِ)
 (. َُٓٔ، برقم )ُُِٕ/ّصحيح مسلم، باب نذر من حلف ديينا فرأل غَتىا،  (ّ)
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، كرجوعو عن اإلقرار باأللف باطل، الستدراؾ الغلط بالرجوع عن األكؿألنٌو ، كىو القياس يلزمو ثبلثة آالؼ
قلنا إف ، كمها الثبلثة كما يف اؼبسألة األكىل، فيلزمو اؼباالف، كإقراره بألفُت على كجو اإلقامة مقاـ األكؿ صحيح

كؼبا احتمل اػبرب الصدؽ كالكذب أمكن ، بأف ينفي اؼبراد باألكؿ كيراد بالثاين كمالو باألكؿ التدارؾ يف األعداد
فإنٌو من قبيل اإلنشاء فبل يصحُّ ، كاإلقرار من قبيل اإلخبار خببلؼ الطبلؽ، تداركو بالصدؽ كنفي الكذب

 .لعدـ احملل كلو قاؿ ذلك لغَت اؼبوطوءة يقع األكؿ فقط ال الثاين، الرجوع
يستدرؾ بو ما يقٌدر يف اعبملة : أم، عطفت بو صبلة أك مفرد على مثلهما (لكْن لالستدراؾ بعد النفيو )

، فأزالت ىذا الوىم، فلمتوىم أف يتوىم أٌف عمرا غَت مرئيٍّ ، ما رأيت زيدا لكٍن عمرا: اليت قبلها من التوىم كبو
كيستدرؾ بػ )بل( بعدمها عطفت بو صبلة أك مفرد ، كيستدرؾ بو بعد اإلجياب أيضا إذا عطفت صبلة على مثلها

كىو صريح النفي ، بل ىو ثابت بدليلو، كأٌما نفي ما قبلو فليس من أحكامو، على مثلهما كموجبو ما بعده
إنّما يصح  عند ( بطريق االستدراؾ )العطفلكٍن ): ( أمغير أفّ ) كموجب بل كضعا نفي األكؿ كإثبات الثاين

كبأف يكوف ؿبل اإلثبات غَت ؿبل ، ليتحٌقق العطف؛ نتظامو بأف يتصل بعضو ببعضا: ( أماتساؽ الكالـ
كإف مل يتنسق بأف ينفصل أك أف يتنحد احملل ال : ( أموإالّ كال يناقض آخره أكلو )، النفي ليمكن اعبمع بينهما

ما كاف : اؼبقرُّ لو فقاؿ، رجل يف يده عبد فأقٌر بو إلنساف، ( مثاؿ االنفصاؿفهو مستأنفيصحُّ االستدراؾ )
فإف فٌصل ، فالنفي حيتمل أف يكوف نفيا عن نفسو أصبل من غَت ربويل إىل آخر، يل قطٌّ لكٍن ىو لفبلف آخر

، الثاينكحيتمل أف يكوف نفيا عن نفسو إىل اؼبقرٍّ لو ، العطف ثبت ىذا االحتماؿ فَتجع العبد إىل اؼبقر األكؿ
فإف كصلو ثبت ىذا االحتماؿ فينتقل العبد من ، يصَت قاببل لو مقرٌا بع لغَتهك ، فيكوف ربويبل إليو ال رٌدا لئلقرار

بغير إذف موالىا ( من رجل )كاألمة إذا تزوجتكمثاؿ ارباد احملل )، الثاينكمنو إىل ، اؼبقر إىل اؼبقرٍّ لو األكؿ
( إف ىذاطبسُت )( أك إف زدتٍت ال أجيز النكاح ولكْن أجيزه بمائة وخمسين( اؼبوىل )بمائة درىم فقاؿ

( نفي فعل( القوؿ منو )فسخ للنكاح وجعل لكْن مبتدأ ألّف ىذاالذم ىو النفي كاإلثبات من اؼبوىل )، القوؿ
فبل يتحقق معٌت العطف ، ( فلم يكن الكبلـ مٌتسقا الرباد ؿبل نفي اإلجازة كإثباهتاوإثباتو بعينوكىو النكاح )

 .الذم ىو من الزكائد يف النكاح حىٌت يصحن مع فساده كنفيو اؼبهر بتػىغىَتُّ  ٌَت غى تػى فَتٌتد العقد بالنفي فبل يػى 
( باعتبار أصل الوضع ىذا ىو ألحد المذكورين( تدخل بُت اظبُت أك أكثر أك بن فعلُت فهو )واو)

ألٌف الكبلـ كضع لئلفهاـ كىو ؛ ألنٌو ليس دبقصود حىٌت يوضع لو كلمة؛ فٌبا يقاؿ أنٌو يف اػبرب للشك، الصحيح
فاإلخبار يف ، لكٌنو ؼبا كقع اتفاقا ال قصدا أفضى إىل شك السامع باعتبار ؿبل الكبلـ، ليس يف التشكيك
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كفٌبا يقاؿ أنٌو يف األمر للتخيَت أك ، إذ ال يتصور الفعل من غَته، )جاءين زيد أك عمرك( عن ؾبيء أحدمها اؼبعُت
ىذا : وقولوتمار كاإلنشاء ال يتصور يف غَت اؼبعٌُت )ألٌف اإلئ، يثبت دبحل الكبلـ أيضاألٌف التخيَت ، اإلباحة

ىذا حرٌّ أك ىذا أك أحدكما : ( أموىذا الكالـ( حرٌّ ؼبا بيٌػٌنا أنٌو ألحد اؼبذكورين )كقولو أحدكما،  حر  أو ىذا
 فإذا مل يكن اغبرية سابقة، ألنٌو خرب يف كضعو األصلي، ( عن حرية سابقةيحتمل الخبر( للحرية )إنشاءحرٌّ )

حىٌت لو صبع اغبرن ، ألٌف إثباهتا يف كاليتو فصار إنشاء شرعا إخبارا حقيقة، جعل ىذا الكبلـ إنشاء تصحيحا لو
( بناء التخيير( ىذا الكبلـ )فأوجبإلمكاف ضبلو على اإلخبار )؛ كقاؿ أحدكما حرٌّ ال يعتق العبد، كالعبد

إٌف اختياره للعتق : أم، كىو االختيار، من التخيَتالشيء الذم يلـز : ( أمعلى احتماؿ أنّوعلى أنٌو إنشاء )
( حىٌت شرط قياـ احملل حاؿ إنشاء من وجو) ( كىو اختياره للعتق يف أحدمهابياف وجعل البيافيف أحدمها )

ألٌف اإلنشاء يف اؼبعدـك ال يصحُّ خببلؼ اإلظهار من  ، فإنٌو لو مات أحدمها ال ديلك تعيُت اؼبٌيت للعتق، البياف
خببلؼ اإلنشاء من كل ، ( بناء على أنٌو خرب حىٌت جيرب على البياف لو كانا حيٌُت وإظهارا من وجو) كل كجو

فإذا طٌلق إحدل ، فاعتربت جهة اإلنشاء يف موضع التهمة كاإلظهار يف غَته، كجو فعمل ُّما عند االجتماع
فاعترب ، تزكجة جاز لو نكاح األختنسائو الغَت اؼبدخوؿ ٌُّن فتزٌكج أخت إحداىٌن ٌٍب بُت الطبلؽ يف أخت اؼب

كلو كانت مدخوال ٌُّن ال ، البياف إظهارا لعدـ التهمة إذ ديكن لو إنشاء الطبلؽ يف اليت عٌينها كتزٌكج أختها
أال ييرل أنٌو ال يتمكن من ذلك بإنشاء الطبلؽ ، جيوز نكاح األخت فاعترب إنشاء يف حق العدة ؼبكاف التهمة

( التوكيل يصح  فبلنا أك فبلنا ببيع ىذا العبد )كٌكلتي : ( بأف قاؿفي الوكالةكلمة أك )( وإذا دخلتيف اغباؿ )
اجتماعهما على البيع ال قياسا عبهالة  كال يشًتط، كأيُّهما باعو صحن ، كٌكلتي أحدمها: كما لو قاؿ،  استحسانا
، فلو أف يبيع أيٌهما شاء، ًبٍع أحدمهاصحن كما لو قاؿ ، ًبٍع ىذا العبد أك ىذا: ككذا لو قاؿ ألحد، اؼبأمور بو

كما ،  إلمكاف اإلتياف بأحدمها؛ كىو ال دينع االمتثاؿ، يف موضع االبتداء للتخيَت ككملة أك، ألٌف التوكيل إنشاء
 بعت: سواء دخلت يف اؼببيع بأف قاؿ( ألنٌو يفسد للجهالة بخالؼ البيعيف التكفَت بأحد اإلنشاءات الثبلثة )

( ألٌّنا واإلجارةبعت منك ىذا العبد بعشرة أك عشرين ): بأف قاؿ، أك ىذا بعشرة أك يف الثمنىذا العبد منك 
، أك يف األجرة، بأف قاؿ أجرت اليـو ىذا العبد أك ىذا بدرىم، للجهالة أيضا سواء دخلت يف اؼبستأجرتفسد 

منهما غَت معلـو لو اػبيار  كمن، ألٌف كلمة أك للتخيَت، آجرت اليـو ىذا العبد بدرىم أك درمهُت: بأف قاؿ
كقيل من ، ( من العاقدينإاّل أف يكوف من لو الخيار)فبقي اؼبعقود عليو أك بو ؾبهوال جهالة مؤٌدية إىل اؼبنازعة 

معلوما في اثنين ألٌف اؼبػىبيعى كاؼبستأجر كانا عندمها فبل حاجة إىل التأمل )، ال البائع كاؼبؤجر، اؼبشًتم أك اآلجر
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أك بعتي أك آجرت ىذا أك ىذا أك ىذا على أٌنك باػبيار ، بعتي أك آجرت ىذا أك ىذا: بأف قاؿ( أو ثالثة
لة بعد تعيُت من لو اػبيار ال تفضي إىل ( ألٌف اعبهااستحسانا( العقد )فيصح  تأخذ أيٌهما أك أيٌهم شئت )

كما ال جيوز يف ،  اؼببيع كاؼبستأجركىو القياس عبهالة ، كعند زفر كالشافعي ال جيوز، ألٌف لو التعيُت؛ اؼبنازعة
، فإٌف يف خيار الشرط ال بٌد من زماف يتأمل فيو، قلنا جاز فيما دكّنا اعتبارا للمحل بالزماف، أربعة فما فوقها

إاٌل بالبيع فيكفي ، بو أك مىٍن يشًتيو ألجلو مع أٌف البائع ال ديٌكنو من اغبمل إليوالحتياجو إىل اختيار مىٍن يثق 
فيكفي ثبلثة منو ، فكاف احملل يف خيار التعيُت يف معٌت ما كرد بو الشرع فيلحق بو، اغباجة ثبلثة أياـالندفاع 

كتأثَت ، كتأثَت شرط اػبيار يف اغبكم ألنٌو اؼبعلق دكف العقد فيو، خلفا الزيادة كالردمء الشتماؽبا اعبٌيد كالوسط
إذا  ، كاف جواز خيار الشرط عندمها يف أكثر من ثبلثةكؼبا  ، فاستويا فجاز اإلغباؽ، شرط التعيُت على العكس

في (إذا دخلت )ومل جيز إغباؽ خيار التعيُت بو يف األكثر )كانت اؼبدة معلومة باألثر غَت معقوؿ اؼبعٌت 
( كأفاد بأف كاف اؼباالف ـبتلفُت عندىما إف صحَّ التخيير( اؼبذكور )كذلك( جيب التخيَت للزكج )المهر
كما إذا تزٌكجها على ألف درىم ،  أك جنسا، على ألف حالة أك ألفُت إىل سىنةزكج رجل امرأة كما إذا ت،  كصفا

(إف مل يصح بأف دخلت وألٌف موجبو التخيَت كقد أمكن العمل بو )؛ فيعطي أٌم اؼبهرين شاء، أك مائة دينار
( منها إذ ال يجب األقل)( كما إذا تزكجها على ألف أك ألفُت أك على ألف حالٌة أك ألف نسيئة في النقدين)

ألنٌو ؛ ( صٌح التخيَت أكالوعنده يجب مهر المثل) فائدة يف التخيَت بُت القليل كالكثَت يف جنس كاحد
ٌٍب عنده يف ، كىهنا ليس كذلك، كإمٌنا يعدؿ عنو إذا كانت التسمية معلومة قطعا، الواجب األصلي يف النكاح

كإف شاءت ، إف شاءت أخذت األلف اغبالٌة، أكثر فلها اػبيار اؼبسألة األكىل إف كاف مهر اؼبثل ألفُت أك
(  في الكفارات(إذا دخلت )وكإف كاف أقل من ألف فلو اػبيار يعطيها أيٌهما شاء )، أخذت األلفُت إىل سنة

ككفارة اغبلق ، اآلية [ ٖٗ: اؼبائدة]چ ۋ ۅ ۅ ۉچ : كفارة اليمُت الواجبة بقولو تعاىل

كالكفارة اليت ىي جزاء الصيد ، [ ُٔٗ: البقرة]چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئچ : الواجبة بقولو تعاىل

( اؼبذكورة فيها يجب أحد األشياءاآلية ) [ ٓٗ: اؼبائدة] چې ى ى ائ ائ ەئچ : الواجبة بقولو تعاىل
ال على التعيُت عند العبد كعلى التعيُت عند اهلل نظرا إىل علمو بأف من عليو خيتار ما ىو الواجب عنده 

كلو تركو يأٍب إشبو ال ، حىٌت لو أتى بالكلٍّ يثاب ثواب الكلٍّ ، ـبَت يف تعيُت كاحد منها فعبل ال قوالكاؼبكلف 
( من خالفا للبعضكقيل كجوبو عند اهلل عند اختيار العبد فعبل )، صبهور الفقهاء: ( أمعندناالواحد منو )
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ذا فعل أحدمها سقط كجوب الباقي إذ مل جيز فإ، العراقيُت كاؼبعتزلة فالكلُّ عندىم جيب عليو على سبيل البدؿ
يف كالتخيَت ألنٌو خبلؼ الصيغة كاإلصباع ك؛ أف يكوف موجبو ثبوت اغبكم يف الواحد اؼبعٌُت منها كيف الكل

كىو تكليف دبا ، ألنٌو تكليف دبا ىو غَت معلـو للمكلف كقت التكليف؛ كال يف الواحد الغَت اؼبعٌُت ، ينافيها
فإٌف فرض الكفاية ،  كجوب الكل على سبيل البدؿ كىو طريق مشركع موافق لؤلصوؿليس يف الوسع فتعٌُت 

كإاٌل ال ، قلنا ال جيب على سبيل البدؿ، جيب على الكل بطريق البدؿ حىٌت لو قاـ بو البعض سقط عن الباقُت
احد اؼبعٌُت كالكل ؼبا ذكر كما ال جيب الو ،  كال يثاب بإتيانو إاٌل ثواب الواحد، يأٍب بًتؾ الكلٍّ إاٌل إٍب الواحد

حصوؿ العلم بالواجب عينا باختيار اؼبكلف كشركعو يف كليس ما قلنا تكليف ما ليس يف الوسع لقياـ سبب 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ : في قولو تعالى(كلمة أك )والفعل )

 عند مالك( يف كل نوع من أنواع قطع الطريق )للتخيير) [ ّّ: اؼبائدة]چ ک ک ک ک گ
( ألٌف يف أكؿ اآلية دليبل على أٌف بمعنى بل( ىو )وعندناألٌّنا للتخيَت عن أصل الوضع ) (-اهللرحمو –

: أم [ ّّ: اؼبائدة]چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچ : اؼبذكور جزاء احملاربة قاؿ اهلل تعاىل
متوكبل ، اهلل كحفظورز يف أماف ألٌف اؼبسافر يف اؼبفا؛ ألٌف ؿباربة اؼبؤمنُت يف حكم ؿباربة اهلل؛ أكلياء اهلل كرسولو

كىذه تتفاكت يف اعبناية كاؼبذكور ، خذ ماؿكأنواع احملاربة عادة زبويف أك أخذ ماؿ أك قتل أك قتل كأ، عليو
أجزية متفاكتة يف معٌت التشديد فوقع االستغناء بتلك اؼبتقدمة عن بياف تقسيم األجزية على أنواع اعبناية نصا 

فلهذا كاف أنواع اعبزاء مقابلة بأنواع اعبناية على ، م البعض على البعضمع أٌف اعبملة إذا قوبلت بأخرل ينقس
إذ يستحيل أف يعاقب بأخف األنواع عند غلظ اعبناية كبأغلظها عند ، حسب أحواؿ اعبناية كتفاكت األجزية

ت المحاربة بل ُيّصلَّبوا إذا ارتفع( أف يػيقىتنلوا بقتل النفس فقط )أيخفتها كاألحواؿ أربعة كاألجزية كذلك )
( بقتل النفس وأخذ الماؿ بل تُػَقطَّع أيديهم إذا أخذوا الماؿ فقط بل يُػْنفوا من األرض إذا خّوفوا الطريق

أنٌو كادع كصىاحل أبا بردة   فإنٌو ركم عن النيب، فقط ألٌف اآلية قد نزلت يف قـو ىبلؿ بن عوًن بن األسلمي
فقطع عليهم أصحاب ىبلؿو ، أحكامو: أم، أناس يريدكف اإلسبلـفجاء ، ىبلال أٍف ال يىعينو كال يىعُت عليو

كمىٍن أخذ ، كمىٍن قتل كمل يأخذ اؼباؿ قيًتلى ، باغبدٍّ فيهم أٌف مىٍن قتل كأحذ اؼباؿ صيًلبى  فنزؿ جربيل ، الطريقى 
، يى من األرضكمىن أفرد اإلخافة نيفً ، كرجلو من ًخبلؼ إلخافة السبيلاؼباؿ كمل يقتل قيًطعىت يده ألجل اؼباؿ 

وقاال إذا قاؿ لعبده ودابّتو ىذا حر  أو فيكوف كركد السيٌنة على ىذا التفصيل بيانا ؽبذه اآلية )، حيًبسى : أم
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( غير محل للعتق)( الغَت اؼبعُت اسم ألحدىما غير عين وذلكؿبل اإلجياب بػأك ): ( أمألنّو؛ ىذا إنّو باطلٌ 
،  كال كفر فيها فلغا كبلمو، ألنٌو عجزه حكمي شيرًعى جزاء على الكفر؛ للرؽٍّ ألٌف أحدمها كىو الٌدابة ليس ؿببل 

( يتناكؿ أحدمها كذلكاإلجياب ): ( أموعنده ىوقيل إٌف عبده يعتق إذا نول )، أحدمها حرٌّ : كما لو قاؿ
لزمو على احتماؿ التعيين حّتى لكن ال نٌسلم أنٌو ال حيتمل التعيُت بل ىو )، كىو ليس دبحل، غَت عُت
والعمل بالمحتمل أولى ( يف قولو ىذا العبد حرٌّ أك ىذا العبد )في مسألة العبدين( لزمو )كما( ىهنا )التعيين

 (عّما يحتملو( يف التكلم )مجازاأك ): ( أمُوِضَع لحقيقتوغَت اؼبعٌُت الذم ): ( أممن اإلىدار فُجِعل ما
ىذا حرٌّ كسكت : غَت عُت فصار كأنٌو قاؿ لعبده( كىو أحدمها وإف استحالت حقيقتوكىو اؼبعٌُت فعتق )

ألٌف اَّاز خلف عن اغبقيقة يف اغبكم ال يف ؛ ( يف األصلوىما ينكراف االستعارة عند استحالة الحكم)
 .كما يف األكرب سٌنا منو،  كمل ينعقد اإلجياب اؼببهم ىنا للحكم األصلي فيبطل اَّاز، التكلم
شبيها بو من حيث أٌّنا منفٌياف : ( أمفيصير بمعنى واو العطفًتف بو )( بدليل يقللعمـو( أك )ويستعار)

في ( أك )إذا كافكونو مستعارا لو ): ( أموذلك( من حيث أٌف كل كاحد منهما منفي على االنفراد )ال عينو)
ا كّلم حّتى إذ، واهلل ال أكّلم فالنا أو فالنا: كقولو( مثاؿ النفي )في موضع اإلباحة( كاف )موضع النفي أو

كؼبا أمكن أف يقاؿ ؼبا دخل على كبلـ كل كاحد منهما يف ، كبالواك كال( يحنث( على االنفراد )أحدىما
، فيحنث بالكبلـ معهما مرٌتُت ال مرة كاحدة، ينبغي أف يكوف كبلمهما معا ديينُت، اليمُت على سبيل االنفراد

ألٌف تعدد اغبنث بتعدد ىتك حرمة ؛ ال مرٌتُت ( كاحدةلم يحنث إاّل مرة( معا )ولو كّلمهماأجاب بقولو )
ألنٌو ؼبػٌا تناكؿ أحد اؼبذكورين غَت عُت فإذا نفي كاف من ، كمل يوجد إاٌل ىتك كاحد كإمٌنا عٌم يف النفي، اسم اهلل

كما يف النكرة كإف كاف ّنيا فاالنتهاء عن أحدمها غَت عُت ،  ضركرة صدؽ الكبلـ انتفاء اعبميع إف كاف خربا

معناه  [ ِْ: اإلنساف] چىت يت جث مث ىث   يثچ : كما يف قولو تعاىل،  نتهاء عن اعبميع ضركرةباال
لو حلف ال يكّلم أحدا إالّ (مثاؿ اإلباحة )ومل يرتكب للنهي إاٌل بإطاعتهما ) كلو ذكر الواك، )كال كفورا(

كىو ، اإلباحة ىي اإلطبلؽ كرفع اؼبانعكإمٌنا عٌم ألٌف ، ( مع االنفراد كاالجتماعفالنا أو فالنا فلو أف يكّلمهما
( أك وقد يستعاركلو ذكر الواك ال جيوز إاٌل اعبمع )، يوجب العمـو ضركرة التمكن من العمل، يف غَت عُت

أك ، ( بأف يكوف أحدمها اظبا كاآلخر فعبلإذا فسد العطف الختالؼ الكالـ( أك دبعٌت إاٌل أف )بمعنى حّتى)
، كيكوف ما بعد حىٌت جزاء فبٌا قبلو أك عنده، كحىٌت جييء للعطف دكف إاٌل أف، أحدمها ماضيا كاآلخر مستقببل
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: كقولو تعالىأستعَت للغاية بأف حيتمل لبلمتداد ): أم (ضرب الغاية( الكبلـ )ويحتملكال يشًتط يف إالٌ أف )

، حىٌت أك إاٌل أف يتوب اهلل عليهم: أم [ُِٖ: آؿ عمراف]چ ہ ہ    ہ ھ ھ ھ ھ ےچ 
كما عليك ، ليس لك من األمر يف عذاُّم أك استصبلحهم شيء حىٌت يقع توبتهم أك تعذيبهم من اهلل: فاؼبعٌت

ألنٌو اسم فلم ؛ كال على شيء، ألنٌو ماضو ؛ كمل يعطف على ليس، إال تبليغ الرسالة كاعبهاد حىٌت يظهر الدين
و مل كاف ألحد اؼبذكورين كاف احتماؿ كل منهما ألنٌ ؛ فاستعَت ؼبا حيتملو كىو الغاية، يناسبها الفعل اؼبستقبل
 –ألٌف نفي األمر حيتمل االمتداد فجعل ؛ فشابو الغاية من ىذا الوجو كالكبلـ حيتملها، متناىيا بتعيُت صاحبو

فتفرج  –ليس لك من أمرىم شيء إاٌل أف يتوب اهلل عليهم  –يف معٌت الغاية على معٌت  –أك يتوب عليهم 
ؼبػٌا شيجن كجهو يـو أيحيد سأؿ أصحابو أف يلعن الكفار كيدعو  ريكمى أنٌو ، فتشفى منهم حباؽبم أك يعذُّم

 (ُ)»اللهٌم أٍىًد قومي فإٌّنم ال يعلموف، رضبةنا كال طٌعانا كلكن بعثٍت داعيا ك ما بعثٍت اهلل لٌعا«: فقاؿ، ىبلكهم
 –إٌما على ، للعطف الذم ىو حقيقتو قيل جيوز أف يكوف )أك( ىهنا، كّنى عن سؤاؿ اؽبداية، فنزلت اآلية

فإٌما أف يهلكهم أك ، إٌف اهلل مىلىكى أمرىم: كاؼبعٌت، )ليس لك من األمر شيء( اعًتاضا: كجيعل قولو –يكبتهم 
كليس لك من أمرىم شيء إمٌنا أنت عبد ، إف أصرُّكا على الكفريهزمهم أك يتوب عليهم إف أسلموا أك يعٌذُّم 

ليس لك من : كاؼبعٌت، ا على األمر بإضمار )إٍف( يف )يتوب( حىت جيعل يف حكم االسمكإمٌ ، مبعوث إلنذارىم
الدار أك أدخل ىذه كهلل ال أدخل ىذه : قيل جعل للغاية يف قولو، أمرىم أك من التوبة عليهم أك من تعذيبهم

ديينو ال لعدـ االزدكاج بُت كلو دخل األخرل أكال بٌر يف ، فيحنث بدخوؿ األكىل أكال، حىٌت أدخلها: أم، الدار
 .بل لكوف الفعل اؼبعطوؼ بتقدير إف يف حكم االسم، ألٌف العطف بينهما جائز عند النحاة، النفي كاإلثبات

ڦ چ : ( قاؿ تعاىلكإلىكأصلها كماؿ معٌت الغاية كخلوصها )، ( يف كبلمهمللغاية( كضعت )وحّتى)

 أكلتي : تقوؿ، أك ما يبلقيو منو، جزء من الشيءه آخر كجيب أف يكوف ؾبركر ، [ ٓ: القدر] چڦ ڄ  
كما تقوؿ إىل نصفها أك ،  كال تقوؿ حىٌت نصفها أك ثلثها، حىٌت الصباحالبارحة  تي كمنًٍ ، رأسها السمكة حىٌت 

كاغبقُّ أٌف اؼبذكور بعد حىٌت إف كاف بعضا للمذكور قبلو يدخل ربت ما ، ثلثها ألٌف ذا ليس بشرط يف ؾبركره
كىو ، ؼبناسبة بُت ذلك العطف كالغاية؛ ( دبعٌت الفاء)للعطف حىٌت  (وقد يستعملالغاية كإاٌل فبل )ضربت لو 

                                                           

جبلؿ الدين ، جامع األحاديث، » إف اهلل مل يبعثٍت طعاننا كال لعاننا كلكن بعثٍت داعينا كرضبة اللهم أىد قومي فإّنم ال يعلموف«جاء بلفظ  (ُ)
 (. َُٕٓ، برقم )ُّٓ/ٖالسيوطي، 
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( أم مع قياـ معنى الغاية كقولهمككذا الغاية تعقب اؼبغٌيا لكن )، التعاقب فاؼبعطوؼ يعقب اؼبعطوؼ عليو
، ٍن ال ينبغي لو أف يتكٌلم بُت يديو( ىذا مثل يضرب ؼبػىٍن يتكلم مع مى ىعَ رْ استّنت الِفصاؿ حّتى القَ العرب )

كىو ، صبع قريع: كالقىٍرعىى. يف حالة العىدكً ىو أف يدفع يديو كيطرحهما معا من اؼبرًح : االستناف. لعيلوٍّ قدره
فكانت  كىو غاية النتهاء االستناف باستناّنا، فجعلوه عطفا، كىو جىرىب أبيض خيرج بالًفصاؿ، الذم بو قػىرٍح

في األفعاؿ أف تجعل غاية بمعنى مواقع حىٌت ): ( أمومواضعهاحقيقة قاىرة من حيث أٌّنا مل زبلص للغاية )
خىرىجىٍت : ( كقولوأو غاية ىي جملة مبتدأةًسٍرتي حىٌت أدخلها ): ( من غي أف يكوف صبلة مبتدأة كقولوإلى

وعالمة الغاية أف يحتمل ب العمل بو مهما أمكن )فوج، يف األصل للغايةألٌّنا ، النساء حىٌت خىرىجىٍت ىنده 
(  داللة على االنتهاء( منو )وأف يصلح اآلخر)( بأف صلح فيو ضرب اؼبٌدة االمتداد( من الكبلـ )الصدر

( كمل يوجد أحد اؼبعنيُت اؼبذكورين أك  فإف لم يستقمإف مل أضربك حىٌت تصيحى فعبدم حرٌّ ): كالصياح يف قولو
ألٌف الفعل الذم ىو ؛ ( ؼبناسبة بُت اَّازاة كبُت الغايةبمعنى الـ كيحيمل عليها ): ( أمفللمجازاةكبلمها )

عبدم حرٌّ : مثاؿ عدـ احتماؿ الصدر االمتدادى قولو، كما ينتهي لوجود الغاية،  سبب ينتهي لوجود اعبزاء عادة
فإذا أخربه كمل ، خبار فبٌا ال ديتدُّ ألٌف األ، فيجعل ىنا دبعٌت الـ كي، إف مل زبرب فبلنا دبا صنعت حىٌت يضربك

عبدم حرٌّ إف مل أضربك حىٌت تضربٍت أك : كمثاؿ عدـ صبلحية اآلخر لبلنتهاء قولو، يضربو برن يف ديينو
ألٌف الضرب كإف كاف فعبل فبتٌدا بطريق التكرار لكن ؛ كمل يضرب اؼبضركب كمل يشتمو برن أيضافضربو ، تشتمٍت

فإف فيحمل على اعبزاء )، بل ىو داع إىل زيادة الضرب، ح دليبل على االنتهاءالضرب من اؼبضركب ال يصل
لشدة التجانس بُت ؛ ( دبعٌت الفاءمستعارا للعطف( حىٌت )ُجِعلَ ( اغبمل عليها دبعٌت الـ كي )تعَذر ىذا

لو : ( أمكإفْ )حملمد ىي  (مسائل الزيادات( الًتتيب اؼبذكور )وبطل معنى الغاية وعلى ىذاالتعقيب كالغاية )
أك حىٌت ، فبلف، أك حىٌت يشفع، ( أك حىٌت تشتكيلم أضربك حّتى تصيحَ عبده حرٌّ إٍف ): قاؿ رجل آلخر

فيجعل غاية حقيقة  ألٌف الضرب حيتمل االمتداد بالتكرار؛ ٌٍب ترؾ ضربو قبل ىذه األشياء حينث، يدخل الليل
، أك حىٌت سبوت، ده حرٌّ إف مل أضربك حىٌت أقتلكعب: كما لو قاؿ،  إاٌل يف موضع يغلب العرؼ على اغبقيقة

( فأتاه فلم يغٌده مل إْف لم آِتَك حّتى تغّدينيكلو قاؿ عبده حرٌّ )، الشديد باعتبار العرؼ فيحمل على الضرب
فبل ديكن ضبلها ، بل ىو داع إىل زيادة اإلتياف، ال يصلح دليبل على االنتهاء، حىٌت تغٌديٍت: ألٌف قولو؛ حينث
فكاف ، تغٌديٍت لكي: فيكوف اؼبعٌت، ءن فحمل عليوكاإلتياف يصلح سببا كالغداء يصلح جزا، حقيقة الغايةعلى 
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إف لم آِتَك حّتى عبده حرٌّ ): كلو قاؿ، شرط برٌه اإلتياف على كجو يصلح سببا للجزاء بالغداء كقد كيًجدى 
ل إحساف فبل يصلح غايةن لئلتياًف بل ألٌف ىذا الفع؛ لتصحيح الكبلـ ( كاف ىذا للعطف احملضً أتغّدى عندؾ

ألٌف اؼبكافئ غَت اؼبكافئ ؛ كال يصلح إتيانو سببا لفعلو كال فعلو جزاءه إلتياف نفسو، ىو داع إىل زيادة اإلتياف
فكاف شرط الرٌب كجود األمرين حىٌت إذا أتاه فلم ، إف مل آًتكى فأتغٌد عندؾ: فكأنٌو قاؿ، فلم يصلح للمجازاة

اقًتح أصحابنا على قياس ، كىذه استعارة بديعة، تغٌدل من غَت مًتاخو عند اليـو برٌ  كلو، ثيتغٌد أصبل حن
 .كإف مل توجد يف كبلمهم، استعارات العرب

 حروؼ الجر
( بداللة فالباءأك اؼبعٌت الفعل إليو )، ( ظبيت ُّا عبٌرىا االسمحروؼ الجرحركؼ اؼبعاين ): ( أمومنها)

( كىو يقتضي لإللصاؽكىو أقول دليل يف اللغة كالٌنص يف أحكاـ الشرع )، استعماؿ العرب يف اإللصاؽ
: األثماف حّتى لو قاؿ( الباء )يصحب(لذلك )وكاؼبلصق )، اؼبلصق بو كىو ما دخل عليو الباء، طرفُت

لو  إذ ، قبل القبض (ثمنا فيصح  االستبداؿ بوالكىرُّ ) (العبد ِبَكرٍّ من حنطة جيدة يكوف اشتريت منك ىذا
ألٌف حرؼ اإللصاؽ إذا قيرًفى بالكىرٍّ فقد ألًصقى بالعبد الذم ، عينا كاف أك دىيٍنان ، كاف الكرُّ مبيعا ؼبا صحن قبلو

بخالؼ ما لو أضاؼ العقد لكونو تبعا )؛ ىو أصل يف اؼببيع حىٌت يشًتط كجود اؼببيع لصحتو ال كجود الثمن
حىٌت ال جيوز إالٌ ، فيكوف اغبنطة سىلىما مبيعا، ُّذا العبداشًتيت منك كرن حنطة جيدة : ( فقاؿإلى الكر  

( يقع على، إف أخبرتني بقدـو فالف فعبدي حر  : ولو قاؿكال يصحُّ االستبداؿ بو لو قبل القبض )، مؤجبل
كىو ال ، ألٌف شرط اغبرية اإلخبار اؼبلصق بالقدـك؛ كاذبا ال يعتقالصدؽ حىٌت لو أخربه  : ( أمالحقاػبرب )
ـَ : بخالؼ ما إذا قاؿر قبل كجود القدـك )يتصو  ألٌف ؛ ( ألنٌو يقع على اػبرب مطلقاإف أخبرتني أّف فالنا َقِد
ـى خرب: قولو كاػبرب اسم ، إف أخربتٍت خرب قدـك فبلف: كىو اؼبفعوؿ الثاين لئلخبار فصار كأنٌو قاؿ، إٌف فبلنا قىًد

إف خرجِت من الدار ( المرأتو )ولو قاؿإىل اػبرب )لكبلـ داؿ على أمر كاف أك سيكوف غَت مضاؼ كينونتو 
كاؼبستثٌت منو نكرة يف ، ( ألٌف اؼبستثٌت ىو اػبركج اؼبلصق باإلذفيشترط تكرار اإلذف( فأنًت طالقه )إاّل بإذني

فيحنث إذا ، فاؼبعٌت ال زبرجي خركجا إاٌل خركجا بإذين، النكرة لغة موضع النفي لداللة الفعل على مصدره
إاّل أْف آذف ( إٍف خرجًت من الدار )خالؼ قولوَت إذنو لعمـو اؼبستثٌت منو للخركج الغَت اؼبأذكف )خرجت بغ

، لتعذر اغبمل على االستثناء لعدـ اَّانسة بُت اإلذف كاػبركج؛ ألنٌو ال يشًتط التكرار، فأنًت طالقه  (لكِ 
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كىو ينتهي دبا بعدمها ، بعدمها خيالف ما قبلهماؼبناسبة بُت الغاية كاالستثناء يف أٌف ما ، فجعل ؾبازا عن الغاية
( كىو عدـ كجود بمعنى الشرط( أك بإرادتو أك دبحبتو أك برضاه )في قولو أنِت طالق بمشيئة اهلل(الباء )و)

كعدـ العلم بوقوعها ال ، ألٌف الطبلؽ اؼبلصق دبشيئة اهلل ال يقع قبلها؛ فلم تطلق أصبل، اؼبشركط بدكف الشرط
كاغبمل على الشرط أكىل لوجود الًتتيب الزماين يف الشرط كاؼبشركط  ، فبل يقع بالشك، بويوجب العلم 

 -رحمو اهلل– وقاؿ الشافعيكاؼبلصق كاؼبلصق بو من اغبمل على السببية لتقارف العلة كاؼبعلوؿ يف الزماف )

مسحت الفرؽ بُت قولنا ، ضركرة (للتبعيض [ ٔ: اؼبائدة] چڀ ٺچ : الباء في قولو تعالى
، فيلـز مسح بعض الرأس، ين التبعيضيف إفادة األكؿ الشموؿ كالثا، كمسحت باؼبنديل يدم، اؼبنديل بيدم

، فتقدير الواجب بثبلثة أصابع أك بربع الرأس زيادة على النص خبرب الواحد، كىو أدىن ما يتناكلو اسم البعض
الًتتيب حىٌت لو استوعب الرأس باؼبسح  لعدـ؛ كعدـ اعتبار مسح البعض اغباصل من غسل الوجو، فبل جيوز

( أم زائدة إنّها صلة -رحمو اهلل– وقاؿ مالكبعد ذكر الغسل كقبل غسل اليدين ال يعتٌد بو عندنا )

 فيلـز مسح الكلٌ  [ َِ: اؼبؤمنوف]چ ڄ ڄچ : كما يف قولو تعاىل،  ألٌف اؼبسح متعدٌ ؛ للتأكيد
كاألصل ، إٌما أنٌو ليس للتبعيض فؤلنٌو لئللصاؽ فيلـز االشًتاؾ ( اؼبذكور من قوؽبماكذلك( الباء )وليس)

مع أٌف أىل اللغة ال يعرؼ أٌّنا لو كذا ، كىو خبلؼ األصل، كألٌف من لو فيلـز تكرار الداللة عليو بو، عدمو
دخلت في بل ىي لإللصاؽ لكنها إذا فؤلٌف فيو إلغاء اغبقيقة من غَت ضركرة )، كإٌما أنٌو ليس للتأكيد، قيل

( كيصَت احملل مفعوال بو كاف الفعل متعديّا إلى محلومسحتي اغبائط بيدم ): ( كاليد يف قولكآلة المسح
( كالرؤكس يف قولو تعاىل في محل المسح( الباء )وإذا دخلت( إلضافتو إىل صبلتو )كلو( الفعل )فيتناوؿ)

 (استيعاب الرأس( الفعل )آللة فال يقتضيبَِقَي الفعل متعديَا إلى افامسحوا يدكم برؤكسكم ): فالتقدير
ال ( اإللصاؽ )وذلك( ككضعها عليو )وإنّما يقتضي إلصاؽ اآللة بالمحلباؼبسح لعدـ إضافتو إليو )

: ( أمأكثر اليدبإلصاقها ): ( أمفصار المراد بو( ألٌف اليد ال يستوعب الرأس عادة )يستوعب الكّل عادة
، فإٌف ما بُت األصابع كظهر الكفٍّ ال يستعمبلف يف اؼبسح عادة، ابعكاألصل يف اليد األص، إلصاؽ أكثرىا

( ال بالباء فصار التبعيض مرادا بهذا الطريقكىو ثبلثة أصابع )، فيكتفي باألكثر الذم حيكى حكاية الكلٍّ 
نٌو خلف أل؛ كأٌما االستيعاب فإٌما يعلم بإشارة الكتاب، كاالستيعاب يف التيمم على ركاية اغبسن عن أيب حنيفة

: لعٌمار كىي قولو ، كإٌما بالسنة اؼبشهورة، فكذا ما قاـ مقامو، عن الغسل اؼبستوعب الثابت بالكتاب
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چ ڇ چ : ال بالباء يف قولو تعاىل (ُ)»ضربة للوجو كضربة للذراعُت، يكفيك ضربتاف«

 .بل ىي صلة للتأكيد بداللة تلك السنة كاإلشارة [ ٔ: اؼبائدة]چ ڇ
، على فبلف دىٍينه : كمنو قوؽبم، كفبلف علينا أمَته ، زيده على السطح: يقاؿ، األصل لبلستعبلء( يف وعلى)

ٍينى  ألٌف ؛ ( ألٌف اللزـك كالوجوب من قضٌيتولإللزاـيستعلى على مىٍن يلزمو ٌٍب صار موضوعا يف الشرع ) ألٌف الدن
ٍينً  ( ألفٌ لو عليَّ ألف درىم يكوف دينا: فقولوما يعلو الشيء يبلزمو ) ألنٌو جيب عليو ، حقيقة اللزـك يف الدن

ألٌف اغبفظ جيب ، لو علين ألف كديعة ألنٌو حيتمل الوديعة: ( بأف يقوؿالوديعة( اؼبًقرُّ )إاَل أْف يصل بوكيلزمو )
ًبعتي : ففي البيع بأف قاؿ. اليت زبلو عن معٌت اإلسقاط (في المعاوضات المحضة( على )فإف دخلتفيها )

كيف النكاح بأف ، آجىرتيك ىذه الدلو شهرا على درىم: كيف اإلجارة بأف قاؿ، الشيء على ألف درىممنك ىذا 
( استعارة ؼبا بُت الًعوض كاؼبعىٌوض من اللزـك كاالتصاؿ يف كانت بمعنى الباءتزكجتًك على ألف درىم ): قاؿ

( ألنٌو يصلح في الطالؽ( على )لتإذا استعم( دبعٌت الباء ؾبازا )وكذاالوجود فناسب اإللصاؽ فاستعَت لو )
جيب ، فطلقها كاحدة، طىلٍّقٍت ثبلثا على ألف درىم: فإذا قالت اؼبرأة لزكجها، أف يكوف معٌوضا كاؼباؿ ًعوضو

فاستعَتت ، ( ألنٌو يبلـز اعبزاءللشرط -رحمو اهلل– وعند أبي حنيفةكالواقع بائن )( عندىماثلث اآلالؼ )
ألنٌو تابع فيصَت ىذا منها ؛ كمل دينع معٌت اؼبعاكضة صحة التعليق، اؼباؿ قابل للتعليقألٌف الطبلؽ كإٍف دخلو ، لو

بأف طٌلقها ، فإذا خالف الزكج أمرىا، اللتزاـ اؼباؿ بذلك الشرط تعليقا: طلبا لتعليق اؼباؿ بشرط الثبلث أم
 .ببل ماؿ ألنٌو طبلؽ؛ لعدـ الشرط كىو الثبلث فالواقع رجعي؛ كاحدة مل جيب شيء من اؼباؿ

أخذت من : كبو، فكوّنا مبٌعضة يرجع إليو، عند ؿبققي أئمة النحو يف األصل البتداء الغاية( وِمنْ )

ى ائ ائ چ : كبو، ككذا كوّنا ميبػىيٍّنة، أم موضع األخذ كابتداء غايتو ىو الدراىم، الدراىم

: أم، ما جاءين من أحد: كبو، ككذا كوّنا مىزيدة، مبدأ االجتناب ىو األكثاف: أم [ َّ: اغبج]چ ەئ
( يف بعض للتبعيضفكذلك االبتداء مستفاد من اعبميع لكن قد يكوف )، من أحد من ىذا اعبنس إىل أقصاه

َمْن ِشْئَت ِمْن عبيدي ): ( مالك العبيد آلخرفإذا قاؿقيل فيو كيف االبتداء حقيقة )، اؼبواضع كىو اؼبختار

                                                           

 (. ِِ، برقم )ُُٖ/ُ، سنن الدار قطٍت، باب التيمم، »التيمم ضربة للوجو كضربة للذراعُت إىل اؼبرفقُت«جاء بلفظ  (ُ)
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 عند أبي حنيفة( عمبل بكلمة التبعيض )إاّل واحدا منهمالعمـو )( عمبل بكلمة لو أْف يعتقهم، عتقو فأْعتقو
 .كقد مرن بياف اؼبسألة يف باب العاـ، ألٌف ًمٍن للبياف، كعندمها لو أف ييعتقهم صبيعا (-رحمو اهلل–

فالكوفة مقطع ، ًسرتي ًمن البصرة إىل الكوفة: كبو، ( على مقابلة ًمنٍ النتهاء الغاية( موضوعة )وإلى)
كلو دخلت يف األزمنة قد ، ألٌّنا غاياهتا، كلذلك استعملت يف آجاؿ الديوف، كما أٌف البصرة مبدأه،  السَت

كينتهي بالوقت اؼبذكور ، كىو أف يكوف الشيء ثابتا يف اغباؿ، يكوف للتوقيت بشرط أف يكوف اؼبػػيغٌيا قاببل لو
كىو أف ال ، قد يكوف للتأجيل كالتأخَتك ، آجرتك ىذه الدار إىل شهر: كبو، كلواله لثبت فيما كراءه أيضا

كلواله لثبت ، فإنٌو لتأجيل اؼبطالبة إىل مضٌي الشهر، كالبيع إىل شهر،  يكوف الشيء ثابتا يف اغباؿ أيضا
كال تكوف ، موجودة قبل التكلم: ( أمقائمة بنفسها( الغاية )فإف كانتاؼبطالبة يف اغباؿ كبعد الشهر أيضا )

( يف حكم ال تدخل الغايتاف، ِمْن ىذا الحائط إلى ىذا الحائط: كقولو لوػػيغٌيا )مفتقرة يف كجودىا إىل اؼب
صدره : ( أمفإّف كاف أصل الكالـ( قائمة بنفسها )وإف لم تكناستتباع اؼبػػيغٌيا الغاية حينئذ )لعدـ ، اؼبػػيغٌيا

( الغاية يف حكمو ما وراءىا فتدخلكاف ذكرىا إلخراج كاقعا عليها كعلى اؼبػػيغٌيا صبيعا ): ( أممتناوال للغاية)

إذ لوالىا ، عند علمائنا الثبلثة [ ٔ: اؼبائدة]چ ڀ ڀ ڀچ : ( يف قولو تعاىلكما في المرافق)
( أصل وإف لم يتناولهالتناكؿ األيدم إىل اآلباط كزبرج من اػبارج الساقط )، الستوعبت الوظيفة كٌل اليد

( كالليل( يف حكم اؼبػػيغٌيا )َفذََكَرىا ِلَمد  الحكم إليها فال تدخل َشك  يف التناكؿ ): ( أمأو كاف فيوالكبلـ )

ينصرؼ إىل إذ مطلق الصـو  [ ُٕٖ: البقرة]چ ڇ ڍ ڍ ڌچ : ( يف قولو تعاىلفي الصـوال يدخل )
ال أكٌلم : ككشهر رمضاف ال يدخل فيما قبلو يف ظاىر الركاية يف قولو، اإلمساؾ ساعة بدليل مسألة اغبلف

كيف غَت الظاىر يدخل لتناكؿ الصدر صبيع العمر فذكرىا ، للشىٌك يف موضع الغاية؛ إىل شهر رمضاففبلنا 
 .إلخراج ما كرائها

زيده ينظر يف : ٌٍب قيل ؾبازا، زيده يف الدار: كبو، جيعل ما يدخل عليو ظرفا ؼبا قبلها: ( أموفي للظرؼ)
اغبذؼ : ( أمىما: باتو في ظروؼ الزماف فقااللكّنهم اختلفوا في حذفو وإثجعل كعاءن لنظره )، الًعلم

كما ال ،  نول آخره يف اإلثبات ال يصٌدؽ قضاءحىٌت لو ، أنت طالق غدا أك يف غدو : ( يف قولوسواءكاإلثبات )
( بينهما -رحمو اهلل– وفّرؽ أبو حنيفةكما ال فرؽ بُت خرجت يـو اعبمعة كيف يومها )،  يصٌدؽ يف اغبذؼ

كيف اغبذؼ يصدؽ ، ( ففي اإلثبات يصدؽ ديانة كقضاءفيما إذا نوى آخر النهاراغبذؼ كاإلثبات ): أم
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ألنٌو شابىوى اؼبفعوؿ بو من حيث أنٌو ؛ ألٌف الفعل إذا اتصل بالظرؼ بغَت كاسطة اقتضى استيعابو؛ ديانة ال قضاء
لك اؼبفعوؿ بو صار معموال لو كمنصوبا بو حىٌت إذا اٌتسع يف الظرؼ بأف يقدر فيو ذلك اغبذؼ أخذ حكم ذ

كالذم ضربتو زيد يف ،  سرت يـو اعبمعة مٌتسعا: يف قولو، ًسٍرتيوي يػىٍوـي اعبمعة: كبو، ذميف جواز اإلخبار عنو بال
سرتي يف يـو اعبمعة أك يـو اعبمعة غَت : يف قولو، كمل جيٍز الذم سرتي فيو أك سرتيو يـو اعبمعة، ضربت زيدا

إذ ليس من ضركرة الظرفية االستيعاب فيصدؽ يف ، اقتضى كقوعو يف جزءكألنٌو إذا اٌتصل بو بواسطة ، مٌتسع
ككذا يف اغبذؼ ديانة لكوّنا ؿبتمل كبلمو ، كلو ذلك، اإلثبات ديانة كقضاء يف تلك النية لكوّنا تعيينا ؼبا أُّمو

فقد إذا نول آخره كذلك ال حيصل إاٌل بوقوعو يف أكلو ف، ألنٌو يقتضي استيعابو الطبلؽ يف صبيع الغىدً ؛ ال قضاء
كللسبق ، لعدـ اؼبػيزاًحم؛ كإذا لو ينو شيئا كاف اعبزء األكؿ أكىل، غَتن موجىبى كبلمو إؿ ما ىو زبفيف عليو

يقع أك يف مكة )، أك يف الٌظلٍّ ، أنًت طالق يف الٌدار: ( بأف قاؿمكاف( ظركؼ )إلى( الطبلؽ )وإذا أضيف)
يف : ( بأٍف أراد بقولوإاّل أْف يضمر الفعلللطبلؽ باؼبكاف )إذ ال اختصاص ، ( حيث ما كانتفي الحاؿ

، ذكر احملل كإرادة اغباؿ؛ ( كال تطلق يف اغباؿ ألنٌوبمعنى الشرط( حينئذ )فيصيريف دخولًك الدار )، الدار
ه ال يبقى فيجعل )يف( ؾبازا دبعٌت )مع( فيقع مع الدخوؿ أك بعدألنٌو عىرىضه ؛ كالدخوؿ ال يصلح ظرفا للطبلؽ

كما ،  فتزٌكجها ال تيطٌلق، أنًت طالق يف نكاحك: كؽبذا لو قاؿ ألجنبية، ألنٌو ليس بشرط ؿبض؛ ال متأخرا عنو
 .إٍف تزكجتك فأنًت طالق: كما لو قاؿ،  كلو كاف دبعٌت الشرط احملض لطيلٍّقتٍ ، مع نكاًحك: لو قاؿ
بداللة حركة كقيل اسم ، دبعٌت اؼبصاحبةككبلمها ، كاسم إٍف ربٌرؾ، ( قيل ىو حرؼ إٍف سيكٍّنى عينوومع)

فانتصابو على الظرؼ  ، كقيل إنٌو من الظركؼ، جاءكا معان : كبو، فكقد يسٌكن كقد يينوٌ ، آخره مع ربرؾ ما قبلو
ديكن أٍف يقٌدر فيو  كقيل، جاء ًمٍن ًعٍنًدىم: كما يقاؿ،  باعبرٍّ ، جاء فبلف ًمٍن مىًعًهم: كانتصاب )عند( فيقاؿ

، يف زيدو عند عمروك، زيده يف حضرة عمروك: كنحو. يف زيد مع عمروك، يف مصاحبة عمروك زيده : ومعٌت )يف( كب
أك ، أنًت طالقه كاحدة مع كاحدة: فلذلك يقع تطليقتاف يف قولو، ( ال تنفكُّ عنوللمقارنةكىو يف أصل كضعو )

الطبلؽ بالقىبلية اؼبطلقة كاف إيقاعا يف  فإذا كيًصفى ، السىٍبقي : ( أموقيل للتقديمدخلو اؽباء أك ال )، معها كاحدة
أك قاؿ ؽبا كقت ، المرأتو أنت طالق قبل دخولك الدار: حىٌت لو قاؿ، اغباؿ كال يقتضي كجود ما بعده

كلو ، قبيل غركُّا ال تطلق إاٌل مع الغركب: كلو قاؿ، تطلق للحاؿ، أنًت طالقه قبل غركب الشمس: الضحوة
، قع اثنتافقبلها كاحدة ُّا الكناية ت: كلو قاؿ. يقع كاحدةه ، كاحدةن قبل كاحدةو  أنًت طالق: قاؿ لغَت اؼبوطوءة

 .كإالٌ فميٍعربه ، كىو مبٍت على الضنم إذا قيطع عن اإلضافة كنول ُّا
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لو علين : حىٌت لو قاؿ، ( ال يف اإلقرارالطالؽكقوع ) (وحكمها في، للتأخيركىو )، ( مثلو فيهماوبعد)
كال ، قد كجبى أك بعده درىم ، بعد درىم قد كجبى : ألٌف معناه؛ يلزمو درمهاف، بعده درىمأك ، درىم بعد درىم

يقع ، أنًت طالق كاحدة بعد كاحدةو : ( حىٌت لو قاؿ لغَت اؼبوطوءةضد حكم قبليفهم من الكبلـ إاٌل ىذا )
، كاف صفة لما بعدهإذا قيد بالكناية  (األصل إٌف الظرؼ )ويقع كاحدة )، بعدىا كاحدة: كلو قاؿ، اثنتاف

لكونو مالكا لئليقاع يف اغباؿ ؛ ( كإٌف إيقاع الطبلؽ يف اؼباضي إيقاعه يف اغباؿوإذا لم يقيد كاف صفة لما قبلو
أنًت طالق كاحدة : فالقبلية يف قولو، كالواقع يف اؼباضي كاقع يف اغباؿ فيثبت ما يف كسعو، غَت مالك لئلسناد

فاقتضى ، كيف قولو قبلها كاحدة صفة للثانية. لفوات احمللٌية؛ فبل يقع الثانية، ُّا فتىبُتي ، صفة لؤلكىل، قبل كاحدةو 
كالبعدية ، كاإليقاع يف اؼباضي إيقاع يف اغباؿ أيضا فيقًتناف فيقعاف، كإيقاع األكىل يف اغباؿ، إيقاعها يف اؼباضي

بعدىا : كيف قولو، فيقًتناف الثانية قبلهافاقتضى إيقاعها يف اغباؿ كإيقاع ، بعد كاحدة صفة لؤلكىل: يف قولو
 .لفوات احمللٌية؛ فتىبُتي باألكىل كيلغو الثانية، كاحدة صفة لؤلخَتة

( وديعة( األلف )لك عندي ألف درىم كاف: فإذا قاؿ( كالقرب )للحضرة( يف أصل الوضع )وعند)
 كالقرب، وف إقرارا باألمانةرب من يده فيك( فيحتمل القألّف الحضرة تدؿ على الحفظ دوف اللزـوعنده )

إاٌل أف يقٌيد بقولو دىٍين فيثبت األكثر لتفسَته دبا ، فثبت األقل كىو الوديعة، من ذٌمتو فيكوف إقرارا بالٌدٍينً 
: كلو قاؿ، خبلفا لزفر، كمل يكن لو نٌية طيٌلقت كاحدة عندنا، أنًت طالق كٌل يـو: حيتملو فإذا قاؿ للموطوءة

ألنٌو إذا مل يذكر كلمة الظرؼ يكوف ؛ يـو أك يف كل يـو طيٌلقت ثبلثا يف ثبلثة أياـ عند كل يـو أك مع كل
الندفاع ضركرة ربقق الوصف بو من كبلمو ؛ الكل ظرفا كاحدا فبل يثبت إاٌل الواحد كإف تكررت األياـ

ألٌف ؛ بلؽه كإذا ذكرت ينفرد كل يـو بكونو ظرفا فيتحقق يف كل يـو ط، اؼبوصوؼ بالطبلؽ يف األياـ كلها
 .فما يكوف اليـو ظرفا لو ال يصلح الغد ظرفا لو فتجٌدد اإليقاع، الزماف ظرؼ لو من حيث الوقوع فيو

( حبيث ال يستمعل صفة للنكرة( اسم للحوؽ عبلماتو بو من التنوين كاأللف كالبلـ كاإلضافة )وغير)
بينو كبُت )إاٌل( من حيث أٌف ما بعد كل  ( ؼبشاُّةو ويستعمل استثناءيتعرؼ باإلضافة كإف أضيف إىل اؼبعارؼ )

بالرفع على الوصفية كاف خربا عن ، جاءين رجله غَتي زيدو : أنٌو لو قاؿ كالفرؽ بينهما، كاحد منهما مغاير ؼبا قبلو
بالنصب على ، جاءين القـو غَتى زيد: كلو قاؿ، كأٌما حالو من اَّيء كعدمو فمسكوت عنو، ؾبيء غَته

كأٌف االستعماؿ األكؿ خيتص بالنكرة كالثاين ال خيتص ُّا ، اللفظ داال على أٌف زيدا مل جيئاالستثناء كاف 
( على الوصفية بالرفعيكوف أربعة منو درمها )( ىو اسم للدانكسنك الذم لو عليَّ درىم غير دانق: فقولو)
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ينقص : ( أمإاّل دانقا ولو قاؿ بالنصب كاف استثناء فيلزمو درىممغاير للدانق ): ( أمفيلزمو درىم تاـ)
كلو قاؿ بالنصب ، بالرفع يلزمو دينار تاـ عندىم، لو علين دينار غَت عشرة دراىم: كلو قاؿ، من الدرىم دانق

كال ؾبانسة ىهنا صورة فيكوف ، عنده لصحة االستثناء شرطه ، ألٌف اعبنسية صورة كمعٌت؛ فكذلك عند ؿبمد
ألٌف اَّانسة يف اؼبعٌت كافية لصحة ؛ لدينار قيمة عشرة دراىمكعندمها ينقص من ا، من االستثناء اؼبنقطع

 .كما سيأٌب يف باب البياف إف شاء اهلل تعاىل،  االستثناء

 حروؼ الشرط
كتسميتها حركفا باعتبار أٌف ، كلماتو أك ألفاظو: أم (حروؼ الشرط( أم من حركؼ اؼبعاين )ومنها)

( ألنٌو اختص دبعٌت الشرط ليس لو معٌت آخر سواه فيهاوإْف أصل األصل فيها كلمة )إٍف( كىي حرؼ )
كاؼبنع عن ، ( ألنٌو للمنع أك اغبملمعدـوشأف ): ( أمأمر( كل )على( إٍف )وإنّما تدخلخببلؼ سائر ألفاظو )

دند بُت أف يوجد كأف ال يوجد: ( أمعلى خطراؼبوجود كاغبمل عليو ال يتحقق ) خببلؼ اؼبستحيل كالفعل ، ميًتى
: فبل جيوز أف يقاؿ، ال شك كمجيء الغد بالنظر إىل العادة: أم، ( بفتح اؼبيمليس بكائن ال محالة) اؼبتحقق

كلعدـ ربقق معٌت اػبطر يف االسم ال ، ألٌّنا طالعة خرج أك مل خيرج؛ أخرج شمسالإٍف جاء غده أك طلعت 
فبل أف  (تطلق حّتى يموت أحدىمالم ، فأنِت طالٌق ثالثا إف لم أطّلقكِ ( المرأتو )فإذا قاؿيدخل عليو )

ن لوجود ىذا الشرط ما بقيا كال تيقُّ ، كإف عدـ إيقاع الطبلؽ جعل شرطا عليها، ألنٌو للشرط احملض؛ يطلقها
لكوّنا ؛ لتحقق الشرط فيها فلها اؼبَتاث إف كانت مدخوال ُّا؛ ٍبٌ إٍف مات الزكج تطلق قبل موتو بساعة، حٌيُت

كالصحيح ، كإاٌل فبل مَتاث النقضاء العدة قبل اؼبوت إذ ال حاجة للعدة فيها التطليق باختيارهلًتكو ؛ امرأة فارٌّ 
ألٌّنا إذا أشرفت على اؼبوت فقد بقي من حياهتا ما ال يسع التكلم بالطبلؽ كذلك القىٍدر من ؛ إٌف موهتا كموتو

فبل يشًتط فيو ما ، حكما ال حقيقة كاؼبعلق كاؼبرسل، ق فوجد الشرط كاحملل باؽو الزماف صاحل لوقوع اؼبعلٌ 
ٌٍب كجد ، ق الطبلؽق كإٍف كاف ال يقدر على اإلرساؿ كما إذا علٌ فلذا يقع اؼبعلٌ ؛ يشًتط يف حقيقة اإلرساؿ

ألٌّنا بانت قبل اؼبوت ؛ كإٍف مل يتصور منو إرساؿ الطبلؽ فبل مَتاث للزكج منها، الشرط كىو ؾبنوف يقع اؼبعٌلق
ألٌف اليأس إمٌنا حصل دبوهتا ال قبلو ؛ فبل اعتبار ؼبا قيل أّنا ال تطلق دبوهتا، عند اؼبوت فلم يبق بينهما زكجية

اليأس حصل قبل موتو حُت أشرؼ على فإٌف ، فوجد الشرط عند انقضاء احملل فلو منها مَتاث خببلؼ الزكج
 .اؽببلؾ
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( نحاة الكوفة تصلح للوقت عندكىو مضاؼ أبدا إىل صبلة فعلية )، ( من الظركؼ البلزمة ظرفيتهاوإذا)

( الذم ال والشرط) [ ُ: الليل]چ ڳ ڳ   ڳچ : يف قولو تعاىليكوف ظرفا غَت متضمن للشرط كما : أم
كفيو إُّاـ فناسب ، كىو لبلستقباؿ، لًتدده بُت أف يكوف كأف ال يكوف؛ يكوف إال مستقببل ؾبهوؿ الشأف

مرة وال كيًتتب عليو اعبزاء )بكلمة )إذا( يعٍت تستعمل للشرط : ( أمعلى السواء فيجازى بهااَّازاة )
استعملت : ( أموإذا جوزي بها( ألٌّنا مشًتكة بينهما عندىم )أخرىتستعمل للوقت مرة ): ( أميجازى بها
وعند ¬  وىو قوؿ أبي حنيفة( كىو )إٍف( )عنها كأنها حرؼ شرطمعناه ): ( أميسقط الوقتيف الشرط )

الوقت عنها مثل متى ( معٌت )للوقت وقد تستعمل للشرط من غير سقوطموضوعة ) (نحاة البصرة ىي
( مع أٌف اَّازاة بػ )مىت( الزمة يف غَت موضع االستفهاـ  بحاؿ( الوقت )فإنها للوقت ال يسقط عنها ذلك

أكىل أف ال ف، كاَّازاة بػ )إذا( غَت الزمة بل ىي جائزة، كمع ىذا ال يسقط عنها حقيقة؟ مىت القتاؿ: كقولك
ال يقع الطالؽ ، إذا لم أطّلقك فأنِت طالق: حّتى إذا قاؿ المرأتووىو قولهما يسقط عنها معٌت الوقت )
 : كما يف قولو،  ألنٌو ؼبا استعمل يف الوقت (عنده ما لم يمْت أحدىما

 وإذا َتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُف َكريَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة ُأْدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 وإذا ُيحػػػػػػػػػػػػػاُس الَحػػػػػػػػػػػػػْيُس يُػػػػػػػػػػػػػْدعى ُجْنػػػػػػػػػػػػػَدبُ  
 

 : كللشرط اػبالص كما يف قولو، كاغبىٍيسي طعاـ يػيتنخذ من التمر كالسمن، ىو اسم رجل: جيٍندىبي 
 اْسػػػػػػػػتَػْغِن مػػػػػػػػا أْغنَػػػػػػػػاَؾ رَب ػػػػػػػػَك بػػػػػػػػالِغنى

 

ػػػػػػػػػػػػلِ    وإذا ُتصػػػػػػػػػػػػْبك َخَصاَصػػػػػػػػػػػػٌة فَػَتَجمَّ
 

فإف ضبل على الشرط مل يقع الطبلؽ حىٌت ديوت أحدمها  ، بداللة دخوؿ الفاء يف جوابو تعارض الوجهاف
: مثل، وقاال يقع كما فرغكإٍف ضبل على الوقت يقع يف اغباؿ كما يف )مىت( فبل يقع بالشكل )، )إٍف(كما يف 

ككما سكت يوجد ذلك ، ألنٌو أضاؼ الطبلؽ إىل كقت خاؿو عن التطليق؛ فأنًت طالقه  (متى لم أطلقك
اؼبسلطة على اعبـز تعمل بػ )ما( كإذا اتصل ، ٌٍب إذا نول أحدمها فهول على ما نول باالتفاؽ، الوقت فتطلق

دبنزلة )مىت( كىو للوقت اؼببهم يف ، إذا ما تأتٍت أكرمك: كبو، كيتحقق معٌت اَّازاة باتفاؽ النحاة، فيما بعدىا
كجيـز ُّا مثل )إٍف( كلكن مع قياـ ، كلـز يف باب اَّازاة، الفعل يليها جعل للشرط لكن ؼبا كاف، أصل الوضع
لوجود كقت مل يطلقها ؛ أك متيما فأنًت طالق عقيب اليمُت، مىت مل أطلقك: كقع الطبلؽ بقولو معٌت الوقت

 .ك )كٌلما( ك )مىٍن( ك )ما( تستعمل للشرط كقد مٌر مباحثها يف ألفاظ العمـو، فيو
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 على أف الثانية جوابا، ألٌف معناه تعليق إحدل اعبملتُت باألخرل؛ (اعلم أٌف )لو( فيو معٌت الشرطو)
كإٍف كاف ماضيا ك)لو( جيعلو للمضي كإٍف كاف مستقببل فعلى ، و جيعل الفعل لبلستقباؿمثل )إٍف( إاٌل أنٌ ، لؤلكىل

كمل يدخل العبد الدار يف الزماف اؼباضي كدخلها يف اؼبستقبل كاف ، لو دخلت الدار لعيًتٍقت: ىذا لو قاؿ لعبده
 أٌف الفقهاء علقوا العتق بالدخوؿ الذم يوجد يف اؼبستقبل إالٌ . لو كنت دخلت: ألٌف معناه؛ ينبغي أف ال يعتق

أنِت : روي عنهما إذا قاؿؼبؤاخاة بينهما يف معٌت الشرط كعليو خيرٌج ما )كاستعملوه مثل )إٍف( يف االستقباؿ 
( فإٌف الطبلؽ ال يقع حىٌت تدخل الدار ركاه ابن ظباعة إْف دخلت الدار: طالق لو دخلت الدار أنّو بمنزلة

 .ن أيب يوسفع
 كعلى الفتح للخفة دكف الكسر، مبٍت على اغبركة اللتقاء الساكنُت ( اسم مبهم غَت فبكنوكيف)

( كالصفة الغَت االختيارية كالسقم كالصحة عن الحاؿ( كاستفهاـ )سؤاؿكدكف الٌضم للثقل )، للكسرات بالياء
( ذلك السؤاؿ فإف استقاـكيفما تفعل أفعل ): كبو، كقد جيازل بو إذا ضيٌم إليو )ما(، كالشيخوخة كالكهولة

إنّو ، أنت حر  كيف شئت: في قولو¬  قاؿ أبو حنيفةلكونو سؤاال عنو ): أم (ذلكول، وإاّل بطلصٌح )
كعندمها اؼبشيئة ، فلم يستقم، فبل يتعلق دبشيئة، ألنٌو ال حاؿ للحرية؛ كيف شئت: كيلغو قولو، ( للعتقإيقاع
تقع ( أنًت طالق كيف شٍئتى )في الطالؽ): ( قاؿ لو قاؿوإٍف شٍئتى ): كقولو،  يشأكال يعتق ما مل ، إليو

كانت موطوءة فهي (إٍف  وفإف كانت غَت موطوءة فقد بانىٍت فبل عدة ؽبا كال مشيئة )، ( قبل اؼبشيئةالواحدة
( يف إليهامفوضا ) الثبلث: ( أمالَقْدر(يف )والبائن ): ( أمالفضل في الوصفكبعد ذلك يبقى )، رجعية
فثبلثا كإٍف ، كإف شاءت ثبلثا بذلك الشرط، ( إياىا فبانت كاحدةبشرط نية الزوجفإٍف شاءت البائنة )، اَّلس

وقاال ما ال يقبل فواحدة رجعية لعدـ االعتبار بذلك )، شاءت من الواحدة البائنة أك الثبلث غَت ما نواه
( يف بمنزلة أصلو( كالرجعية كالبينونة كالعدد )و ووصفوفحال( من األمور الشرعية كالطبلؽ كالعتاؽ )اإلشارة
فبل يقع عليها شيء ، الوصف: ( أمبتعليقوباؼبشيئة ) (األصلفيتعلق لعدـ انفكاكو عن األصل )؛ التفويض

كذلك لتعذر ضبل الكلمة على السؤاؿ عن اغباؿ بدكف ؛ قبل اؼبشيئة فإذا شاءت فالتفريع كما قاؿ أبو حنيفة
 .كإالٌ ألغيت فالعمل دبا ذكرنا أكىل من اإللغاء، فحملت على السؤاؿ عن األصل، كجود األصل

ٌّ إٍف شٌددت كصرفت فهو ، ( غَت متمكن ناقص مبهم إف خففت كبنيت على السكوفوكم اسم) كتا
( لم تطلق ما لم تشأ، فإذا قاؿ أنِت طالق كم شئتِ ) للكناية عن األعداد: ( أمللعدد الواقعموضوع )
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فلها أٍف تطلق نفسها كاحدة أك اثنتُت أك ثبلثا ، لعدـ الٌداؿ يف الكبلـ على الوقت؛ اؼبشيئة باَّلسكيتقيد 
 .لكوّنا للعد اؼببهم الواقع يف أحدىا يف الطبلؽ؛ بشرط مطابقة إرادة الزكج

، إىل اعبملة ألٌّنما مل جييأ إاٌل مضافة؛ ؼبشاُّتهما بالغايات؛ ( اؼببهم مبنٌيافوحيُث وأيَن اسماف للمكاف)
( جيوز فيو اغبركات، )أينى( على اغبركة كالفتح ؼبا مٌر يف )كيف(ػػف فلشبو ؛ إٌما الضمُّ كىو األكثر، ك)حيثي

: ( قاؿأو، أنِت طالق حيُث شئتِ : فإذا قاؿفللًخٌفة )؛ كإٌما الفتح، فبللتقاء الساكنُت؛ كإٌما الكسر، الغاية
( إذ ال اتصاؿ للطبلؽ ويتوقف مشيئتها بالمجلس، ما لم تشأالطبلؽ )( إنّو ال يقع، أيَن شئتِ أنًت طالق )

كؼبػٌا تعٌذر العمل بظرفيتها اؼبكانية جعبل ؾبازا ، فيقتصر على اَّلس، باؼبكاف فيلغو ذكره كيبقى ذكر اؼبشيئة
( إذاطالق )أنًت : ( ما إذا قاؿبخالؼحذرا عن اإللغاء فلم تطلق يف اغباؿ )، ؼبشاركتهما يف اإلُّاـ؛ للشرط

، لعمومهما يف األكقات؛ فلها أٍف تشاء بعده، ألنٌو ال يتوقف اؼبشيئة فيهما باَّلس؛ ( شئتً ومتىشئًت )
( ك)أينى( دبعٌت )إٍف( أكىل ألٌّنما ؛ ك)مىت( من جعلهما دبعٌت )إذا(، يف باب الشرط ألنٌو األصل؛ فجعلي )حيثي

ترٌجح األصالة ، كىي الظرفية الغَت اؼبكانية ىهنا األصالة، اعبملةكلو عارض العمل باغبقيقة يف ، ملحقاف بو فيو
 .لكونو سببا للتوالد؛ ألٌف بقاء النكاح أكىل؛ بعدـ كوّنا سببا للفرقة يف غَت اَّلس
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