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َا[ذَ ََِِاِنَعَ ]مَ 
َ

 : إَذا لِْلُمَفاَجَأِة َحْرًفا ِوَفاًقا ِلْْلَْخَفِش َواْبِن َماِلٍك. َوَقاَل اْلُمبَ ر ُِد َواْبُن ُعْصُفوٍر َظْرُف َمَكاٍن. بعالسا
 

 
َفِش َواْبِن َماِلٍك َوَقاَل اْلُمبَ ر ُِد )السَّاِبُع إَذا لِْلُمَفاَجَأِة( ِبَِْن َتُكوَن بَ ْْيَ ُُجَْلتَ ْْيِ ََثنِيَ تُ ُهَما اْبِتَدائِيٌَّة )َحْرًفا ِوَفاًقا ِلْْلَخْ 

َواْبُن ُعْصُفوٍر َظْرُف َمَكاٍن 

 

ُمَفاَجَأة مَع كوِنها َحْرًفا، أْو ظرَف زماٍن، َأْي موضوعٌة ِللْ  ة(أ َّفاج َّللم ََّّ"إذا"َّابع َّ)الس َّقوله: 

  أْو مكاٍن. ِنها َحْرًفا، أْو َظْرَف زماٍن،أْو مكاٍن. ولهذا َأْطَلق اْلُمَفاَجَأة َوَذَكر اْلِخََلَف ِفي كو 

ْمل ت ْيِن(قوله:  َّج  َّب ْين   تحتاجُ ِة، وال مِل االسمي  َقال ِفي اْلُمْغِني: "َوَتْختصُّ بالجُ  )بأْنَّتكون 

 اهـ.  1."ِإَلى جواٍب وال تقُع ِفي االبتداء، ومعناها الحاُل اَل االْسِتْقَبال

ا إذَ فَ  خرجتُ )م هُ ولُ قَ  هُ حُ ج  رَ ويُ "ني:غْ ي المُ فِ  قالَ (3َّك َّمالََِّّوابن2ََّّفشَّخَّْ:َّ)حرفًاَّوفاقًاَّلل َّهقولُ 

 اهـ. 4."اهَ لَ بْ ا قَ ا فيمَ هَ عدَ ا بَ مَ  لُ عمَ ال يَ  "ن  إِ " ن  لَ  "ن  إِ " رِ سْ كَ بِ  (زيدًا بالباِب  إن  

 

 

                                 
 .2/48مغين اللبيب، ابن هشام، 1
، حتقيق الدكتورة هدى حممود قراعة، مكتبة اخلاجني،القاهرة، 2/475انظر: معاين القرآن ،األخفش األوسط،  2

 "إذا" مبنزلة الفاء.، حيث جعل 1/1990ط
 .2/210شرح التسهيل، ابن مالك ،  3
 .2/49مغين اللبيب ، ابن هشام ، 4
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َظْرُف َزَماٍن،  :الزَََّمَْشرِي  و َوالزَّجَّاُج  

 

َظْرُف َزَماٍن( ِمَثاُل َذِلَك َخَرْجت فَِإَذا َزْيٌد َواِقٌف َأْي َفاَجَأ ُوقُوُفُه ُخُروِجي َأْو َمَكاَنُه أَْو  :َوالزَّجَّاُج َوالزَََّمَْشرِي  

َر َعَلى اْلَقْوَلْْيِ اأْلَِخريَْيِن  َزَماَنهُ َوَمْن َقدَّ

 

َأن  َعاِملَها ِفْعل  -َأْي الزمخشري  -َقال ِفي اْلُمْغِني : "وزعم  (مان َّز ََّّظرف 1ََّّخشري َّم َّ)والز َّ :هقولُ 

َّاْْل ْرِضَِّإذ اَُّمَقد ر مشتق ِمْن َلْفظ اْلُمَفاَجَأة، َوَقال ِفي َقْوله تعالى:  َّمن  ْعو ًة َّد  عاك ْم َّد  َِّإذ ا }ث م 

} ج ون  َّت ْخر   فُ عرَ وال يُ  .الوقِت  ذلكَ ي فِ  روجَ الخُ  3مأتُ م فاجَ عاكُ إذا دَ  م  ثُ  :التقديرُ  2أْنت ْم

نما ناِصُبها ِعْندهْم الخبُر اْلَمْذُكور ِفي َنْحو: "َخَرجت فإذا َزْيد  ،4هِ يرِ غَ ذا لِ هَ (/و140)أ/ وا 

 " رَت أن ها اْلَخَبر َفَعاِمُلَها "ُمستِقرٌّ ن قد  ر ِفي َنْحو "فإذا اْلََسد" َأْي َحاِضر، وا  َجاِلس"، أْو اْلُمَقد 

" ذا قُ  5،أْو "استَقر  ي فِ فَ  أيْ  ،راً خبَ  1دالمبر   ها عندَ كونُ  صح   "فإذا السد خرجتُ " لَت وا 

                                 
،حتقيق إميل بديع يعقوب،   دار 3/120ه(، 643انظر شرح املفصل للزَمشري، يعيش بن يعيش املوصلي )ت 1

 .1/2001الكتب العلمية،
 [.25]سورة الروم،اآلية:  2
 قوله )فاجأمت( بيان للعامل. 3
( :" وال نعلم حنواي ذهب إىل ما ذهب إليه هذا الرجل]يقصد 379-9/378قال أبو حيان يف البحر احمليط  ) 4

الزَمشري[، من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره فاجأ]...[ وما ادعاه الزَمشري من إضمار فعل 
ادعاها ال يدل املعىن على أهنا تكون من الكالم السابق، بل املفاجأة، مل ينطق به وال يف موضع واحد. مث املفاجأة اليت 
 املعىن يدل على أن املفاجأة تكون من الكالم الذي فيه إذا."

( قوله : "ومل يقع اخلرب معها يف التنزيل إال مصرَّحا به،حنو: )فإذا هي 2/52املغين ) حذف العبادي من هذا املوضع من 5
 ذا هي بيضاء(، )فإذا هم ابلساهرة( " حية تسعى(،)فإذا هم خامدون(، )فإ
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..............................

 

اْلَفاءُ ِفيَها زَاِئَدةٌ  َوَهل ،الزََّماِن ُوُقوفُُه اقْ َتَصَر َعَلى بَ َياِن َمْعىَن الظَّْرِف َوتَ َرَك َمْعىَن اْلُمَفاَجأَةِ  َفِفي َذِلَك اْلَمَكاِن َأو

 

 3شِ خفَ الَ  ندَ ال عِ وَ  ،ةِ ث  الجُ  نِ ه عَ بِ  رُ خبَ ال يُ  مانَ الز   ن  لَ  2اجِ ج  الز   ندَ عِ  صح  يَ  ولمْ  ،دُ السَ  رةُ ْض الحَ 

فإذا قلَت "فإذا اْلِقَتال" صح ت خبريُتها ِعْنَد َغْير اْلَْخَفش، ، نهُ ه وال عَ بِ  خبرُ  يُ اَل  رفَ الحَ  ن  لَ 

ذا ُنِصب ِبه، َوالن ْصب  وتقول "َخَرجت فإذا َزْيد "َجالس" أْو "َجالسًا" َفالر ْفع َعَلى اْلَخَبِري ة، وا 

ال فهو محذوفٌ  مكانٍ  4[َعَلى اْلَحاِلي ة، َواْلَخَبر "ِإَذا" إن ِقيل إنها ] َظْرفُ   أنْ  ، نعم يصحُّ وا 

فإذا " ي نحوِ ر فِ تقد ِ  كأنْ  ضاٍف مُ  حذَف  رتَ إذا قد   ،انمها زَ نا: إن  قولِ  معَ  ةِ ث  رها خبرًا عن الجُ تقد ِ 

 اهـ من سم.  5".السدِ  ضورُ فإذا حُ " أيْ  "السدُ 

 . فظَ ذا الل  ر هَ قد   نْ فمَ  أيْ  ،رَ قد   مفعولُ الخ(ََّّانَّك َّالم ََّّلك َّيَّذ َّفَِّ)ف َّه: قولُ 

 دْ قَ  (ة َّد َّيهاَّزائَِّفََِّّاء َّالف ََّّلَّه َّ)و َّ :هقولُ   .راداً ه مُ ونِ كَ  عَ مَ  هُ كَ رَ تَ  أيْ  (ةَِّأ فاج َّىَّالم َّعن َّم ََّّك َّر َّ:َّ)وت َّقوله

َّ. فظِ الل   يينِ تزْ بِ  الزيادةُ  هُ ج  وَ تُ 

                                                                                               
 على أهنا ظرف مكان عامله حمذوف تقديره مستقر أو استقر، وظرف املكان جيوز أن خيرب به عن اجلثة. 1
 ال يصح عند الزجاج ألن "إذا" ظرف زمان وال يصح اإلخبار به عن اجلثة دون أتويل. 2
 ألن إذا عند األخفش حرف. 3
، وال طبعة 2/226،وال يف اآلايت البينات، طبعة دار الكتب العلمية،2/53ال يف املغين  كلمة )ظرف( غري موجودة  4

و)ه( ، وهي مثبتة يف )ط( كما أهنا أثبتت يف نسخة  )أ(، كما أهنا غري واردة يف النسخ )ب( و2/172م، 1890
 البنهاوي تصحيحا .

 .53-52-2/51. وأصله يف مغين اللبيب 2/226اآلايت البينات، 5
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َوَترُِد َظْرفًا لِْلُمْستَ ْقَبِل ُمَضمََّنًة َمْعىَن الشَّْرِط َغاِلًبا 

َّ

ُر اِبْلَفاِء حنو }إَذا  ،اَلزَِمٌة َأْو َعاِطَفٌة قَ ْواَلنِ  )َوَترُِد َظْرًفا ِلْلُمْستَ ْقَبِل ُمَضمََّنًة َمْعىَن الشَّْرِط َغالًِبا( فَ ُتَجاُب مبَا ُيَصدَّ
{ اآْليَةَ  رَارِهِ  َواجلََْواُب َفَسبِ ْح إََلْ َوَقْد اَل ُتَضمَُّن َمْعىَن الشَّْرِط حنو آتِيَك إَذا اْْحَرَّ اْلُبْسرُ  .َجاَء َنْصُر اَّللَِّ  َأْي َوْقَت اْحِْ

 

َّف َّ)أوَّعاطَّ ه:قولُ  الظ اِهر َأن  اْلَعْطف غيُر َمْقُصود من الت ْرِكيب اْلَمْذُكور، َوَعَلى َأن ه ة(

 َمْقُصود َفالت ْعِقيب اْلُمَفاد ِبه مستغنى َعْنُه ِباْلُمَفاَجَأِة، ولهذا اْسَتْظَهَر َبْعضهْم َكْونَها َزاِئَدة. 

ْرط(قوله:  ْعن ىَّالش  َّم  ر اْلَجَواب  1[إنها]قالوا  )م ضم نًة َمْعُموَلة ِلْلَجَواب َفاْنُظْرُه َحْيُث َصد 

َبِبي ة اَل َيْعَمل َما َبْعدَها ِفيما َقْبلَها.   ِباْلَفاء فإن َفاء الس 

اء(م َّبََِّّجاب َّ)فت َّقوله:  رَِّباْلف  د  ْلُحْكم ِمْن ُفُروع َتَضمُّنَها َمْعَناُه َكَما ُهَو َظاِهر َأن  َهذا ا اَّي ص 

ر ِباْلَفاء، فقوُل  ْرط، َوَلْيس ِفي َهذه اْلِعَباَرة َحْصر َجَوابَها ِفيما ُيَصد  : َشْيخ اِِلْسََلمَمْعَنى الش 

َجَواب إذ َلْم ُيْذَكر َعَلى َوْجه اْلَقْيِدي ة َبْل َعَلى َوْجه الت ْفِريع. َوالْ  ،ممنوعٌ  2""ِإن  هذا َقْيد ُمِضر  

ُهَو الِذي اَل يصلح َجْعله َشْرًطا ِبَأن يُكون ُجْمَلة  (/ظ140)أ/الِذي يجب َتْصِديره ِباْلَفاء 

اسمية، أْو ِفْعِلي ة ِفْعلَها َطَلب، أْو َجاِمد، أْو َمْقُرون بقد، أْو ِبَحْرف َتْنِفيس، أْو َمْنِفي بما، أْو 

، َوَقد ُنِظم َذِلَك ِفي َقْول َبْعضهْم :   َلْن، أْو ِإن 

 .فيسِ نْ الت  وبِ  ،نْ لَ وبِ  ،دوقَ  ،ماوبِ      دٍ جامِ بِ وَ  ةٌ ي  بِ لَ طَ  ةٌ سمي  اِ 

                                 
 يف )ط( : ألهنا. 1
 .2/95حاشية األنصاري، 2
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 َوَنَدَر َمَِيئُ َها لِْلَماِضي َواْْلَالِ 

 
َواْْلَاِل( حنو )اآْلَيَة فَِإن ََّها نَ َزَلْت بَ ْعَد الر ْؤيَِة َوااِلْنِفَضاِض  {)َوَنَدَر َمَِيئُ َها لِْلَماِضي( حنو }َوِإَذا َرَأْوا ِِتَاَرًة َأْو ََلًْوا

 َياَن ُمَقارٌِن ِللَّْيلِ شْ }َواللَّْيِل إَذا يَ ْغَشى{ فَِإنَّ اْلغِ 

 

َّلَِّه َّجيئ َّم ََّّر َّد َّ)ون َّ :قوله َهذا ُمْحَتَرز َقْوله )للمستقبل(، فقوله )َغالبًا( َراِجع إليه  ي(ماِضَّلَّْا

ْرط. هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه َأْيًضا، َفُعِلَم َأن  اْلُمَصنِ ف   صر َح ِبُمْحَتَرز َقْوله )للمستقبل( ُدون َقْوله ِللش 

في َكْون َهذا ِلْلَحال َنَظر، ِلَن  "الليل" َلْم ُيَرد ِبه ليٌل "  (1ى{ش َّغَّْاَّي َّذ َّإََِّّلَّيَّْالل َّحوَّ}و َّ:َّ)ن َّهقولُ 

اِرح )فإن   اْلِغْشَياَن ُمَقاِرن لل يل( اَل َيْظَهر َمْوُصوف ِبَحال وال ِبَغْيِرِه فكذا "ِإَذا يغشى". َوَقْول الش 

ُمَقاَبَلته ِباالْسِتْقَبال َواْلَماِضي. َواْعَلْم َأن   ة الث ََلَثة ِبَدِليلِبه َمْعَنى اْلَحال الِذي ُهَو َأَحد اْلَْزمنَ 

م ِلَفَساد اْلَمْعَنى َكَما اَل "ِإَذا" ُهَنا تتعل ُق ِبَمْحُذوف َأْي "َوَعظمة الل ْيل ِإَذا يغشى" اَل ِبِفْعل اْلَقسَ 

ْعد  ْعد ِفي الت ْلِويح: اهـ سم.  2."هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه يخفى، أْو َبَدل من الل ْيل َكَما َقاله الس  َوِعَباَرة الس 

َّ" "إذ" َقْد تستعمل ِلُمَجر د الظ ْرِفي ة ِمْن َغْير اْعِتَبار َشْرط َوَتْعِليق َكَقْوله تَعاِلى إذاََّّيلَّ}والل َّ:

َأْي ُأْقِسم ِبالل ْيل َوْقت ِغْشَيانه َعَلى َأن ه َبَدل من الل ْيل، ِإْذ َلْيَس اْلُمَراد تعليَق اْلَقَسم  3{ىش َّغَّْي َّ

 اهـ.  4."ِبِغْشَيان الل ْيل َوَتْقِييَده لذلك اْلَوْقت

                                 
 [1]سورة الليل،اآلية:  1
 .227-2/226اآلايت البينات، 2
 [1] سورة الليل ، اآلية : 3
 .2/224التلويح ، 4
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 ْعل اْلَقَسم َكَما َقاله سم َظاِهرووجُه َفَساد اْلَمْعَنى َعَلى َتَعلُّق "ِإَذا يغشى" ِبفِ  :لت َّــــق

 

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

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

 

َأن  وقَت الِغْشيان ظرٌف ِلْلَقَسم ووقٌت له َوُهو َظاِهُر اْلَفَساد، إذ اْلَوْقت اْلَمْذُكور ُمْقَسم  هِ ضائِ القتِ 

ِبه اَل ظرٌف ِلْلَقَسم ووقٌت له، وبهذا َيْظَهر َتْوِجيُه قوِل التفتازاني َقد س هللا ِسر ه، ِإْذ َلْيَس المراُد 

 .اْلَوْقت (/و141)أ/ه ِبَذلك تعليَق اْلَقَسم ِبِغْشَيان الل ْيل وتقييدَ 
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َ[َاءَِالبَ م عاِنَ]َ
َ

يَِة  ثامن :ال  اْلَباءُ ِلْْلِْلَصاِق َحِقيَقًة َوََمَازًا َوالت ََّعدِ 
 

 
ُمُرورِي مبََكاٍن ْقت )الثَّاِمُن اْلَباُء ِلْْلِْلَصاِق َحِقيَقًة( حنو ِبِه َداٌء َأْي أُْلِصَق ِبِه )َوََمَازًا( حنو َمَرْرت ِبَزْيٍد َأْي أَْلصَ 

يَةِ  ُ ِبُنورِِهْم{ َأْي َأْذَهَبهُ  (يَ ْقُرُب ِمْنُه )َوالت ََّعدِ  َكاَْلَْمَزِة حنو }َذَهَب اَّللَّ

 
 

، َأْي َأن  اْلَمْعَنى  (ه َّنَّْمََِّّب َّقر َّي ََّّكان َّم َّيَّبَِّرورَِّم 1ََّّت َّقَّْص َّلَّْأ ََّّيَّ)أ َّه: ولُ قَ  بياٌن ِلْلَمْعَنى اْلَحِقيِقي 

َمَررت ِبَزْيد ُهَو ِإْلَصاق اْلُمُرور ِباْلَمَكان الِذي َيْقُرب ِمْنه، فما أفاده قولنا "َمَررت اْلَحِقيِقي  لَقْولَنا 

ْلَصاق اْلَمَفاد  ، لنه َأْسَند اِلِْ ِبَزْيد" ِمْن ِإْلَصاق اْلُمُرور ِبَنْفس َزْيد َمَجاز، ]وهذا اْلَمَجاز َعْقِليٌّ

 ْلَمَكان الِذي َيْقُرب ِمْنه.من اْلَباء ِإَلى َزْيد  وحقُّه أن ُيْسَند لِ 

أشار  ِبَذلك ِإَلى َأن  اْلُمَراد بالتعدية الت ْصِييَر، َأْي َتْصِيير َما َكاَن  2(ةَِّز َّمَّْاله َّك ََّّة َّعدي َّ)والت َّ :هقولُ 

 ذْ إِ  3{مَّْهَِّورَِّن َّبََِّّللا ََّّب َّه َّ}ذ َّتعالى: َفاِعًَل َمْفُعواًل، َوَجْعل َما َكاَن اَلِزًما متعديًا  َكَما َتَراه ِفي َقْوله 

 لُ فعَ ا يَ مَ كَ  "مهِ نورِ بِ  هللاُ  َب هَ ذَ " قيلَ وَ  ؛ياً تعد ِ مُ  والَلزمَ  ،مفعوالً  الفاعلَ  علَ جَ فَ  "همورُ نُ  َب هَ ذَ " لُ ْص الَ 

  هللاُ  بُ هَ ذْ أَ " قالَ فيُ  ،لكَ ي ذَ فِ  صلُ الَ  يَ ي هِ تِ ال   مزةِ الهَ بِ  لكَ ذَ 

 
                                 

 .1/254اإللصاق قد يكون حقيقة وهو األكثر وقد يكون َمازا ، انظر تشنيف املسامع  1
ية مبعىن مهزة النقل ال تقتضي مصاحبة الفعل للمفعول يف الفعل، فإذا قال الزركشي :" مذهب اجلمهور أن ابء التعد 2

قلت : قمت بزيد،فاملعىن جعلته يقوم، وال يلزم أن يقوم معه، وذهب املربد والسهيلي والزَمشري إىل اقتضائها 
 .1/255املصاحبة خبالف اَلمزة." تشنيف املسامع 

 [17]سورة البقرة،اآلية: 3
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َوااِلْسِتَعاَنِة 

َوااِلْسِتَعانَِة( ِبَِْن َتْدُخَل َعَلى آَلِة اْلِفْعِل حنو َكتَ ْبت اِبْلَقَلِم )

 

التعدية ِبَمْعَنى إيصال َمْعَنى اْلِفْعل ِإَلى االسم َفَيْشَتِرك فيها كلُّ حرِف جرٍ  ا ، وأم  "همنورَ 

 . َوُهو َما َلْيَس ِبَزاِئد وال َشِبيًها ِبَزاِئد 1[يتعلق]

: 3هرحِ ي شَ فِ  قالَ وَ  ،2ةِ بي  بَ ي الس  ا فِ رجهَ دْ أَ وَ  ،هِ سهيلِ في تَ  الكٍ مَ  ا ابنُ هَ رْ يذكُ  لمْ " (عانة َّ:َّ)واالستَِّقوله

َبِبي ِة ِلَْجل اْلَْفَعال اْلَمْنُسوَبة ِإَلى "  النحويون ُيَعبِ ُروَن َعْن َهذه ِباالْسِتَعاَنِة، وآثرت الت ْعِبير ِبالس 

 .َشْيخ اِِلْسََلم 4."اْسِتْعَمالَها فيها َجاِئز ِبِخََلف االْسِتَعاَنة فيها، فإن  هللُا َتَعاَلى

عالى: ه تَ قولِ ازًا كَ جَ مَ  أوْ  "،مِ القلَ بِ  تبتُ كَ "ك ،حقيقةً  يْ أَ  "(لَّعَّْفَِّالََّّْىَّآلةَِّعل ََّّل َّدخ َّت ََّّنَّ)بأ  :قوله]

 7[.َشْيخ اِِلْسََلم 6."5{الةَِّالص َّو ََّّرَّبَّْالص َّواَّبَِّعين َّت َّاسَّ}و َّ

                                 
 يف )ب( : متعلق. 1
أيب حيان قوله : "ما ذهب إليه ابن مالك من أن ابء االستعانة مدرجة يف ابء السببية قول انفرد  ونسب السيوطي إىل  2

به، وأصحابنا فرقوا بينهما فقالوا : ابء السببية هي اليت تدل على سبب الفعل حنو :مات زيد ابجلوع ..وابء 
ل ومفعوله الذي هو آلة حنو : كتبت ابلقلم .. إذ ال يصح االستعانة هي اليت تدل على االسم املتوسط بْي الفع

. وشرح حملة 1696، انظر : ارتشاف الضرب :ص  347جعل القلم سببا للكتابة .." شرح الكوكب الساطع ص 
 .1/1986،حتقيق عبد اْلميد حممود حسان الوكيل ، ط157أيب حيان ، الربماوي، ص:

 .3/150شرح التسهيل، 3
 .2/98حاشية األنصاري، 4
 [45]سورة البقرة،اآلية:  5
 .2/98حاشية األنصاري، 6
 ساقطة من )ه( و )ب(. 7
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اْلُمَصاَحَبِة َوالظَّْرِفيَّةَوالسََّبِبيَِّة وَ 

َواْلُمَصاَحَبِة( حنو }َقْد َجاءَُكْم الرَُّسوُل اِبْلَْقِ { َأْي ُمَصاِحٍب َلُه )َوالظَّْرِفيَِّة( ) {)َوالسََّبِبيَِّة( حنو }َفُكالا َأَخْذََن ِبَذنِْبهِ 
َناُهْم ِبَسَحرٍ  اْلَمَكانِيَِّة َأْو الزََّمانِيَِّة حنو }َوَلَقدْ  ُ بَِبْدٍر{ }جَنَّي ْ  {َنَصرَُكْم اَّللَّ

 

َبب َواِحد، َوَغاَيَر ابُن "   ة(ي َّبَِّب َّ)والس َّ :هقولُ   استغنى ِبَها َعْن ِذْكر الت ْعِليل، ِلَن  اْلِعل ة َوالس 

َّاد َّه ََّّين َّذَِّال ََّّن َّمََِّّم َّلَّْظ َّبَِّ}ف َّ: َماِلك َبْينُهَما، ومث ل ِللت ْعِليِلي ة ِبَقْوِلِه ُسْبَحانه وتعالى مَّْ]وا  2{1َّ[ان َّحر 

َبب فإنه  (/ظ141)أ/َواْلَفْرق َبْينُهَما ِعْنَد َمْن غاير َبْينُهَما  َأن  اْلِعل ة موجبٌة ِلَمْعُلولَها ِبِخََلف الس 

 .َشْيخ اِِلْسََلم 3."َكاْلََماَرة

ُمَؤثِ َرة فيه بذاتها َفُهو خَلُف َما َعَليه أَْهل  إن َأَراد ِبَقْوِلِه "موجبة ِلَمْعُلولَها" َأن َها :لت َّــــق

ن َأَراد َأن َها ُمَعرِ َفة له ِبَمْعَنى َأن َها عَلمٌة َعَليه  ، وا   -كما ُهَو َقْول ُجْمُهور أَْهل اْلَحق   -اْلَحق 

َبب، َفاْلَفْرق اْلَمْذُكور َغْير ُمت ِجه.  فهي الس 

َّ)والم َّقوله َها ِباْلُمََلَبَسِة َأْيًضا، َوِهي الِتي يصلح ِفي َمَحلَها َلْفَظة َوُيَعب ر َعنْ  (ة َّب َّصاح َّ:

َّالر َّك َّء َّاج ََّّدَّْ}ق َّعالى: ه تَ قولِ  نحوَ  ،الحالُ  4[َمْضُمونَها]"مع"، أْو ُيْغِني َعْنَها َوَعْن  َّسول َّم

 .اق  حِ مُ  وْ أَ  ق ِ حَ الْ  عَ مَ  أيْ  5{ق َّح َّالَّْبَِّ

                                 
 زايدة من )ط(. 1
 [160]سورة النساء،اآلية:  2
 .2/98حاشية األنصاري،  3
 يف )ط( : مصحوهبا. 4
 [170]سورة النساء،اآلية:   5
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َواْلَبَدلِيَِّة َواْلُمَقابَ َلِة 

يف اْلُعْمَرِة َفَأِذَن َوقَاَل اَل تَ ْنَسَنا اَي  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ َواْلَبَدلِيَِّة( َكَما يف قَ ْوِل ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه اْسَتْأَذْنت النَِّبَّ )
نْ َيا  ِمْن ُدَعاِئك فَ َقاَل َكِلَمةً  ُأَخيَّ  ْي َبَدََلَا{ َرَواُه أَبُو َداُود َوَغي ْرُُه، َوُأَخيَّ ُضِبَط ِبَضمِ  اَْلَْمزَِة أَ ، َما َيُسر ين َأنَّ ِل هِبَا الد 

حنو اْشتَ َرْيت اْلَفَرَس ِِبَْلٍف  ()َواْلُمَقابَ َلةِ  ؛ُمَصغَّرًا ِلتَ ْقرِيِب اْلَمْنزَِلةِ 

 
 

ِفي َمْوِضعَها َلْفَظة َبَدل، َواْلَفْرق َبْينَها َوَبْين  1[حُ صلُ يَ ]ي تِ ال   هيَ  (ةَِّلي َّ)والبد َّ ه:قولُ 

اْلُمَقاَبَلة َكَما َقال َبْعضهْم: ِإن  اْلَبَدِلي ة َأْخذ َشْيء َبَدل َشْيء ِمْن َغْير أن ُيْعَطى اآلخُذ َشْيًئا، 

ْيَئان ِفي اْلَبَدِلي ة ِبِخََلف اْلُمَقاَبَلة فإنها َأْخذ َشْيء وا عطاء َشْيء آخر ِفي ُمَقاَبَلته، َوَأيْ  ًضا َفالش 

 ُيْمِكن َأْخذُهَما معًا ِبِخََلف اْلُمَقاَبَلة.

َّك َّا َّ)فق َّ :هقولُ  َعْنُه. َوَقْوله )َكِلمة( َخَبر  هللُا َتَعاَلىَضِمير "َقال" ِلُعَمر رضي  (ةًَّم َّلَِّل

 2""اَلتنَسنا يَا أخيِ  ِمْن ُدَعاِئكَوَسل َم: ه َصل ى هللُا َعَلْيهِ َمْحُذوف َأْي ِهَي َكِلَمة وأراد ِباْلَكِلَمِة َقْول

 عًا.ائِ جازًا شَ مَ  َلمِ ى الكَ لَ عَ  ةَ لمَ كَ الْ  قَ طلَ فَأ

َصل ى هللُا َعَلْيِه أي َمْنِزَلة سيدنا ُعَمر، َأْي ُرْتَبته ومكانته ِمْنه  (ةَِّل َّزَِّنَّْم َّالََّّْريِبَّقَّْت َّ)لَِّ :هُ قولُ 

 وشرف وعظم. َوَسل مَ 

 

 
                                 

 ساقطة من )ه( و )ب(. 1
،والرتمذي يف سننه،كتاب الدعوات،ابب يف دعاء النِب 1/80لدعاء،أخرجه أبو داود يف سننه،كتاب الصالة،ابب ا 2

، ومدار هذا 4/401،وابن ماجه يف سننه،كتاب املناسك،ابب ما يوجب اْلج،5/380َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم،
 اْلديث على عاصم بن عبيد هللا وهو ضعيف ، غري أن الرتمذي قال عن اْلديث :حسن صحيح.وهللا أعلم.
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َواْلُمَجاَوَزِة َوااِلْسِتْعاَلِء َواْلَقَسِم 

َوااِلْسِتْعاَلِء( حنو }َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن إْن أَتَْمْنهُ )َويَ ْوَم َتَشقَُّق السََّماُء اِبْلَغَماِم{ َأْي َعْنُه })َواْلُمَجاَوَزِة( َكَعْن حنو 

 أَلَفْ َعَلنَّ َكَذا ِبِقْنَطاٍر{ َأْي َعَلْيِه )َواْلَقَسِم( حنو اِبََّللَِّ 

 

:  ("عن"كَّةَِّاوز َّج َّ)والم َّ :قوله  َلْم يبين َمْعَنى اْلُمَجاَوَزة، ِفي َشْرح اْلَكاِفَية ِلْلَفاِضل اْلَجاِمي 

ْيء الث اِني  1[ِلَشْيء]"َأْي مجاوزة َشْيء  وتعديته َعْن َشْيء آخر، َوَذلك ِإم ا ِبَزَواِله عن الش 

ْيد"، أْو ِباْلُوُصول َوْحده  ْهم عن اْلَقْوس ِإَلى الص  َنْحو  2َوُوُصوله ِإَلى َثاِلث َنْحو "َرَميت الس 

َوال َوْحده َنْحو "أديت َعْنُه الد   (/و142)أ/"َأَخذت َعْنُه العلم"، َوَقْوله: "أْو اهـ.  3"ْين".أْو ِبالز 

ْيء ِإَلى آَخر ِمْن َغْير أن يُزول َمْضُمون َذِلَك َعْن  ِباْلُوُصول َوْحده َفَقط" َأْي ِبُوُصول الش 

ْيء الول، فإن اْلِعْلم َقْد َوَصل ِإَلى اآلخذ من اْلَمْأُخوذ َعْنُه ِمْن َغْير أن يُزول َعْن  الش 

 ِباْلِعْلم. اْلَمْأُخوذ َعْنُه اتِ َصافه

َّ)ن َّ :قوله ، َأْي َجَعلِني ُمْنَتَهى ِإْحَسانه فإن اِلحسان  (4{يبََِّّن َّس َّحَّْأ ََّّدَّْق َّو َّ}حو َأْي إلي 

اِدر ِمْنه تعالى َقْد َوَصل َواْنَتهى إليه.  الص 

                                 
 غري موجودة يف الفوائد الضيائية.  1
 .299يف )ط( زايدة : فقط ، وهي غري موجودة يف النسخ اليت بْي يدي،وغري موجودة يف الفوائد الضيائية. ص:  2
 ه.1271، القسطنطينية،299ص : عبد الرْحن بن حممد اجلامي،الفوائد الضيائية يف شرح الكافية اْلاجبية،  3
 [100سورة يوسف ،اآلية:] 4
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 ِوفَاًقا ِلْْلَْصَمِعيِ  َواْلَفارِِسيِ  َواْبِن َماِلكٍ  يضِ َواْلَغاَيِة َوالت َّوِْكيِد وََكَذا الت َّْبعِ 

ْذِع النَّْخَلِة{ } {َأْي إَِلَّ )َوالت َّوِْكيِد( حنو }َكَفى اِبََّللَِّ َشِهيًدا {)َواْلَغايَِة( َكِإىَل حنو }َوَقْد َأْحَسَن يب  َوُهزِ ي إلَْيك ِبِ
ُ، َوُهزِ ي ِجْذَع )وَكَ  ًنا َيْشَرُب ضَذا الت َّْبعِيَواأْلَْصُل َكَفى اَّللَّ ( َكِمْن )ِوَفاًقا ِلْْلَْصَمِعيِ  َواْلَفارِِسيِ  َواْبِن َماِلٍك( حنو }َعي ْ

{ َأْي ِمن َْها َوِقيَل لَْيَسْت لِلت َّْبِعيِض َوَيْشَرُب يف اآْلَيِة مبَْعىَن يُ ْرَوى َأْو يَ ْلَتذ  َمََ   ِبيَِّة.ازًا َواْلَباءُ لِلسَّبَ هِبَا ِعَباُد اَّللَِّ

ِإَشاَرة ِإَلى َأن َها ُتزاد مع اْلَفاِعل ومع اْلَمْفُعول،  ،نِ يْ ثالَ مِ بِ  لتوكيدِ لِ  1[ةِ يادَ للز ِ ] لَ ث  مَ " (وكيد َّ)والت َّ :قوله

َّيَّْل َّ}أ َّ: َوَقد تزاد َأْيًضا مع المبتدإ َنْحو "بحسبك ِدْرَهم"، ومع اْلَخَبر َنْحو َقْوله تعالى َّاف َّك َّبََِّّللا ََّّس 

ووجُه َكْونَها ِللت ْوِكيد ِفيما َذَكر َكْونَها ِبَمْنِزَلة الت ْكِرير، َفاْلَمْعَنى ِفي . َشْيخ اِِلْسََلم 3."2{ه َّد َّبَّْع َّ

 .ياُس ذا القِ وعلى هَ ،  4 [حسُبك حسُبك ِدْرَهم]َقْولَنا "بحسبك ِدْرَهم" 

َها َكَما َيْجِري َعَلى اْلَْلِسَنة.  (5عي)وفاقًاَّللصم َّ قوله:  ُهَو ِبَفْتح اْلِميم اَل ِبَضمِ 

ْرب)مجازا(َّ :َقْوله َبِبي ة ِلَتَسبُّب الر ي  َواالْلِتَذاذ عن الشُّ  .َأْي ِلَعََلَقة الس 

                                 
 يف حاشية األنصاري : لزايدة الباء. 1
 [36]سورة الزمر،اآلية:  2
 .2/100حاشية األنصاري، 3
 (: حسبك درهم حسبك درهم.157يف )ط( ونسخة البنهاوي )ق  4
 .2/140، وابن هشام يف املغين،43نقله عنه املرادي يف اجلىن الداين ص  5

واألصمعي هو : عبد امللك بن قريب بن عبد امللك بن علي بن أصمع  ،أبو سعيد األصمعي البصري اللغوي.أحد أئمة 
اللغة والغريب واألخبار وامللح والنوادر، من مصنفاته : غريب القرآن، وخلق اإلنسان، واألجناس، واألنواء، واَلمز، 

، واخليل، والشاء، وامليسر والقداح،واألمثال، وفعل وأفعل، واالشتقاق، واملقصور واملمدود، والصفات، وخلق الفرس، واإلبل
وما اتفق لفظه واختلف معناه، وكتاب الفرق، وكتاب األخبية، وكتاب الوحوش، وكتاب األضداد، وكتاب األلفاظ، وكتاب 

لب واإلبدال، وكتاب السالح، وكتاب اللغات، وكتاب مياه العرب، وكتاب النوادر، وكتاب أصول الكالم،و كتاب الق
جزيرة العرب، وكتاب معاين الشعر، وكتاب املصادر، وكتاب األراجيز، وكتاب النخلة، وكتاب النبات، وكتاب نوادر 

 .2/112سنة رْحه هللا. انظر ترُجته يف بغية الوعاة،  88ه، عن 215ه وقيل 216األعراب، وغري ذلك.ومات سنة 
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َّ[لَّْيَّب َّانَِّع َّ]م َّ

 : َبْل لِْلَعْطفتاسعال

 
و َجاَء َزْيٌد َبْل َعْمٌرو )التَّاِسُع َبْل ِلْلَعْطِف( ِفيَما إَذا َوِليَ َها ُمْفَرٌد َسَواءٌ أُوِلَيْت ُموَجًبا أَْم َغي َْر ُموَجٍب َفِفي اْلُموَجِب حن

ُقُل ُحْكَم اْلَمْعطُوِف َعَلْيِه فَ َيِصرُي َكأَنَُّه َمْسُكوٌت َعنْ  ُه إىَل اْلَمْعطُوِف َويف َغرْيِ اْلُموَجِب حنو َواْضِرْب َزْيًدا َبْل َعْمًرا تَ ن ْ
ُه لِ   ْلَمْعطُوِف َما َجاَء َزْيٌد َبْل َعْمٌرو َواَل َتْضِرْب َزْيًدا َبْل َعْمرًا تُ َقر ُِر ُحْكَم اْلَمْعطُوِف َعَلْيِه َوَِتَْعُل ِضدَّ

 

َأَشار ِباْلَْمَثَلِة ِإَلى َأن  اْلُمَراد بالموجب َما َيْشَمل اْلَخَبر َواْلَْمر، َوِبَغْير  وجبًاَّالخ(:)م َّهقولُ 

 الموجب َما َيْشَمل الن ْفي َوالن ْهي. 

أ ن هَّم ْسك وت(قوله:   َكَأن  ُهَنا ِللت َحقُّق.  )ك 

ْمل ة(قوله:  َّج  ا ِليه  َّو  َِّإذ ا ْضَراب ِإَلى َقْيد َكْونَها ِلْْلِْضَراب بِ  )فيما َذلك ِلَْجل َتْقِسيم اِلِْ

ْبطَ  ،اِلِْ ْضَراب حاصٌل لها ِفيما ِإَذا عطفت اْلُمْفَرد، َلِكن  اِلي  َواالْنِتَقاِلي  فَل ُيَناِفي َأن  َمْعَنى اِلِْ

ْضَراب معه اَل ِلْْلِْبَطال، َبْل  ِلَجعْ  ل َما َقْبلَها َلْيَس ُهَو الُمْنَقِسم ِإَلى َهَذْيَن اْلِقْسمين فإن اِلِْ

ْثَبات اْلُحْكم لما َبْعدَها ِفي اِليجاب، وأما ِفي َغْير اِليجاب فلَلنتِ  ه قالَ  1."قالَمْسُكوًتا َعْنُه، َواِ 

ْبَطاِلي   (/ظ142)أ/َوَقد يقال: " ُيْمِكن ِإْجَراء االْنِقَسام ِإَلى . َشْيخ اِِلْسََلم َواالْنِتَقاِلي  ِفي  اِلِْ

ْبَطال اْلُحْكم َأْي ُحْكم اْلُمَتَكلِ م اَل اْلَمْحُكو  ْثَبات ِِلِ م ِبه اْلُمْفَرَدات َأْيًضا، َنَظًرا ِإَلى َأن َها فيها ِفي اِلِْ

 . هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  ه سمقالَ  2"فليتأمل.

                                 
 بتصرف. 2/102حاشية األنصاري، 1
 بتصرف قليل. 2/228ايت البينات،اآل 2
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ْبَطاِل َأْو ِلاِلنِْتَقاِل مِ  ْضرَاِب إمَّا ِلْْلِ  ْن َغَرٍض إىَل آَخرَ َواإْلِ

 
ْضرَابِ   {مَّا ِلْْلِْبَطاِل( ِلَما َوِليَ ْتُه حنو }َأْم يَ ُقولُوَن ِبِه ِجنٌَّة َبْل َجاَءُهْم اِبْلَْق ِ إِ يَما إَذا َولِيَ َها ُُجَْلٌة )فِ  ()َواإْلِ

حنو }َوَلَديْ َنا ِكَتاٌب يَ ْنِطُق اِبْلَْقِ  َوُهْم اَل يُْظَلُموَن َبْل  َأْو ِلاِلنِْتَقاِل ِمْن َغَرٍض إىَل آَخَر()َفاجْلَاِئي اِبْلَْقِ  اَل ُجُنوَن ِبِه 
قُ ُلوبُ ُهْم يف َغْمَرٍة ِمْن َهَذا{ َفَما ِقيَل َبْل ِفيِه َعَلى َحاِلِه.

 

َأْي وليست َعاِطَفة حينئذ َكَما ُهَو َقْول اْلُجْمُهور ِمْن َأن َها إنما  (ةل َّمَّْاَّج َّه َّي َّإذاَّولَِّ):َّهوقولُ 

 عطفُ ها تَ إن   1 َتْعِطف اْلُمْفَرَدات، َوَيْحَتِمل أن يريد مع َكْونَها َعاِطَفة بناًء َعَلى َقْول اْبن َماِلك

 يضًا.أَ  لَ مَ الجُ 

ْضَراِبي ة اَل َتَقع ِفي  2الكٍ مَ  ول ابنِ لى قَ عَ  ردٌّ  فيهِ  يتهَّالخ(لَِّاَّو َّم َّلََِّّطالَّ)لإلبَّْ :هقولُ  ِإن  َبْل اِلِْ

  4شامهِ  وابنُ  3 ِإال  ِلَلْنِتَقال، َوَسَبقه ِإَلى َذِلَك َجَماَعة ِمْنُهْم َأُبو َحي انالت ْنِزيل 

                                 
قال ابن مالك :" وأما بل فلْلضراب، وحاَلا فيه َمتلف،فإن كان الواقع بعدها ُجلة فهي للتنبيه على انتهاء غرض  1

،حتقيق 3/1233واستئناف غريه،وال تكون يف القرآن إال على هذا الوجه" شرح الكافية الشافية البن اْلاجب،
 م.1/1982هريدي،  دار املأمون للرتاث ط الدكتور عبد املنعم أْحد

 . والقول املقصود قد أوردته قبل.3/1233انظر شرح الكافية الشافية  2
، حتقيق الدكتور رجب عثمان حممد، مطبعة 4/1994انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي ،  3

 م.1/1998املدين ،مصر ط
 .2/184مغين اللبيب ،   4
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.............................. 

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

 
  

َّلَّْب ََّّه َّحان َّبَّْدًاَّس َّل َّو ََّّمن َّحَّْالر ََّّذ َّخ َّواَّات َّال َّق َّ}و َّعالى: ه تَ ولِ قَ وبِ  2ةاآليَ  هذهِ بِ  ليهِ وا عَ د  م رَ هُ ن  إِ فَ  1ي  رادِ والمُ 

ْضَراب ِفي اآليتين اَل يتعي ن َكْونه ِلْْلِْبَطال اِلْحِتَمال َأن ه  3{مون َّر َّكَّْم ََّّباد َّعَّ وأجيب َعْنُه ِبَأن  اِلِْ

َعْن  هللُا َتَعاَلىإخباٌر من  4[القول]ِلَلْنِتَقال ِمْن ُجْمَلة اْلَقْول اَل ِمْن ُجْمَلة اْلَمُقول، َوُجْمَلة 

نما َأَفاد ْضَراب، وا  االنتقاَل ِمْن إخباٍر عن اْلُكف ار ِإَلى إخباٍر  5َمَقاِلتهْم َوُهو ِصْدق َلْم ُيْبِطلُه اِلِْ

 . َشْيخ اِِلْسََلم 6".َوَقع اْلَوْصف فيه من الن ِبي َواْلَمََلِئَكة َصَلَوات هللا َعَليهْم َأْجَمعين

ِع َأُبو َحي ان وَ  :لت َّــق َمن معه تعيُّن َكْونَها ِفي اآليتين اْلَمْذُكوَرَتْيِن ِلْْلِْبَطال َحت ى لم يد 

ة َكْونَها فيهما ِلْْلِْبَطال َوُهو كاٍف ِفي الر د  َعَلى اْبن َماِلك ِفي  ُيجاب بما ُذِكر، َبْل ُمَجر د ِصح 

ْذُكوَرَتْيِن ِلْْلِْبَطال ُهَو الظ اِهر الِذي َقْوله ِبَتع ين َكْونَها ِلَلْنِتَقال، َهذا وكوُنها ِفي اآليتين اْلمَ 

 .لوُق اْلَكََلم؛ فتأم  يِفيدُه ذَ 

                                 
. واملرادي هو اْلسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي املرادي املصري املولد 236-235اجلىن الداين،املرادي، ص: انظر: 1

اآلسفي احملتد النحوي اللغوي الفقيه البارع بدر الدين املعروف اببن أم قاسم، وهي جدته أم أبيه؛ وامسها زهراء.من 
اجلىن الداين يف حروف املعاين،وشرح االستعاذة والبسملة؛ مات يوم  مصنفاته : شرح التسهيل، شرح املفصل، شرح األلفية،

 .1/517ه َرِْحَُه هللاُ تَ َعاىَل. انظر ترُجته يف :بغية الوعاة ،749عيد الفطر سنة 
 [.70أي قوله تعاىل :}أم يقولون به جنة،بل جاءهم ابْلق{ ]سورة املومنون،اآلية: 2
 [26]سورة األنبياء،اآلية:  3
 .)أ(ساقطة من  4
 ، "أفاد اإلضراب االنتقال."2/103يف حاشية األنصاري، 5
 .2/103حاشية األنصاري، 6
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َّ[د َّيَّْيَّب َّعانَِّ]م َّ

 .: بَ ْيَد مبَْعىَن َغي َْر َومِبَْعىَن ِمْن َأْجِل َوَعَلْيِه بيد أين من قريشعاشرال

 
َضاَفِة إىَل َأنَّ َوِصَلتُ َها )مبَْعىَن َغي َْر( ذََكَرُه اجلَْْوَهِري    َوقَاَل يُ َقاُل إنَُّه َكِثريُ )اْلَعاِشُر بَ ْيَد( اْسٌم ُماَلزٌِم لِلنَّْصِب َواإْلِ

يٌل )َومبَْعىَن ِمْن َأْجِل( ذََكَرُه أَبُو ُعبَ ْيَدَة َوَغيْ رُُه  اْلَماِل بَ ْيَد أَنَُّه خبَِ
 

َظاِهُر َصِنيعه َأن َها اسم ُمََلِزم ِللن ْصب سواًء كانت  الخ(َِّبَّْصَّللن ََّّم َّالزَِّم ََّّ)اسم َّ :هقولُ 

 1 ِهَشام اْلَقْول فيها َأن  الِذي اختاره اْبنُ  ِبَمْعَنى َغْير االستثنائية ]أو ِبَمْعَنى ِمْن َأْجل. َوَحاِصلُ 

َضاَفة َوِهي ِبَمْعَنى َغْير االستثنائية  2هوغيرُ  واختاَر اْبُن َماِلك  3[،أنها اسٌم ُمََلِزم ِللن ْصب َواِلِْ

 .4" ِمْنَها وال َدِليل َعَلى ِاسمي ِتها (/و143)أ/َأن َها َحْرُف استثناٍء، قال: "ِلَن  َمْعَنى "إال" مفهوٌم 

اِهر أن ُيقال فيها حينئٍذ إنها َحْرف َتْعِليل َمْبِني َعَلى وأما ِإَذا كانت ِبَمْعَنى "ِمْن َأْجل" َفالظ  

 .اْلَفْتح

َأْي َوَكْونَها ِبَمْعَنى َغْير" اَل يستلزم أن ُيْثِبت لها َساِئر َأْحَكامَها   َكَما  ر(يَّْىَّغ َّن َّعَّْ)بم َّ :قوله

ح َعَدم االْسِتْلَزام َأن  القضايا ِفي ُكُتب  ْهَمال اَل يخفى، َوُيَوضِ  الت َصاِنيف َكِثيًرا َما يراد ِبَها اِلِْ

ن كانت ِبُصوَرة اْلُكلِ ي ة  .هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  سم قالهُ  5."وا 

                                 
 وما بعدها. 2/199مغين اللبيب، 1
 .1546-3/1545ارتشاف الضرب ، 2
 .)أ(ساقطة من  3
،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، مكتبة دار 156شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت جامع الصحيح، ابن مالك، ص: 4

 العروبة،القاهرة.
 بتصرف. 2/228اآلايت البينات ، 5
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َق هِبَا َوأَََن َوَعَلْيِه( َحِديُث }َأََن أَْفَصُح َمْن َنَطَق اِبلضَّاِد بَ ْيَد َأين ِ ِمْن قُ َرْيٍش{ َأْي الَِّذيَن ُهْم أَْفَصُح َمْن َنطَ )

َم أَْفَصُحُهْم َوَخصََّها اِبلذ ِْكِر لُِعْسرَِها َعَلى َغرْيِ اْلَعَرِب َواْلَمْعىَن َأََن أَْفَصُح اْلَعَرِب َوهبَِ  َذا اللَّْفِ  إىَل آِخِر َما تَ َقدَّ

 

 .هالَ دَ يم بَ المِ وبِ  الباءِ بِ  دَ يْ بَ  قالُ يُ  يَّالخ(ن َّأ ََّّد َّ)بيَّْ :قوله

َّأ َّ قوله: أفصَح َجِميع اْلَعَرب،  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ َأْي فيلزم أن يُكون  م(ه َّح َّص َّفَّْ)وأنا

َمة  اِرح )وأنا َأْفَصحُهْم(  -وهذه اْلُمَقدِ  : َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ ُمْسَتَفاَدة ِمْن َقْوله  -أعني َقْول الش 

اد   فإن "َمن" ِمن ِصيغ اْلُعُموم َفَشَمل ُقَرْيًشا وغيَرهم، َفاْلَمْعَنى  1""أنا َأْفَصح َمْن َنَطق ِبالض 

اد  ِمْن َجِميع اْلَعَرب لني ِمْن ُقَرْيش وأنا َأْفَصُحُهْم، وُيستنبط حينئ ذ "أنا َأْفَصح َمْن َنَطق ِبالض 

ْكل الول َنْظمه هكذا : أنا َأْفَصح ُقَرْيش، َوُقَرْيش َأْفَصح اْلَعَرب،  حينئذ ِمْن َذِلَك قياٌس من الش 

ْغَرى  اد" ِلَن  َمْعَناُه َكَما  فينتج: أنا َأْفَصح اْلَعَرب ؛ َدِليل الصُّ َقْوله "أنا َأْفَصح َمْن َنَطق ِبالض 

تقدم َأن ه َأْفَصح ِمْن َجِميع اْلَعَرب، َوَدِليل اْلُكْبَرى َقْوله "َبْيد َأنِ ي ِمْن ُقَرْيش" َكَما َأَشار له 

اِرح ِبَقْوِلِه )َأْي الذين ُهْم الخ(.  الش 

 . "يشرَ قُ  نْ ي مِ أن ِ  بيدَ "له: وْ قَ  وَ هُ وَ  يْ أ (م َّد َّق َّماَّت ََّّرَّ)إلىَّآخَّ ه:قولُ 

                                 
قال السخاوي : "معناه صحيح لكن ال أصل له"، املقاصد اْلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة،  1

م. انظر أيضا : األسرار املرفوعة يف 1/1985، حتقيق: حممد عثمان اخلشت، دار الكتاب العريب ، بريوت، ط167ص:
،حتقيق: حممد الصباغ، دار األمانة / مؤسسة 116األخبار املوضوعة املعروف ابملوضوعات الكربى، علي القاري، ص:

 الرسالة، بريوت.
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ذَّمَّ.َأْوَرَدُه َأْهُل اْلَغرِيِب َوِقيَل َأنَّ بَ ْيَد ِفيِه مبَْعىَن َغي َْر َوأَنَّهُ ِمْن أَتِْكيِد اْلَمْدِح مبَا ُيْشِبُه ال

 

الِذيَن تقيدوا ِبِذْكر اْلََحاِديث اْلَغِريَبة َوَشْرحَها، َواْلَغِريب َأْي اْلُعَلَماء  (ريِبَّالغ ََّّ)أهل َّ ه:قولُ 

 َوُقْل َغِريب َما َرَوى راٍو َفَقط.: 2[بقوله] 1َما انفرد ِبه راٍو واحٌد َكَما َأَشار له ِفي اْلَْلِفي ة

ن ََّّ:هقولُ  َّي َّم َّبََِّّحَِّدَّْالم ََّّأكيدَِّت ََّّنَّمََِّّه َّ)وا  َأن ه َلْيَس هناك َشْيء ُيْمِكن َوْجه َذِلَك  (م َّالذ ََّّه َّشبَِّا

استثناؤه ِمن اْلَمْدح ِباْلَفَصاَحِة ِإال  َكْونه ِمْن ُقَرْيش إن َكاَن َذم ا، ومعلوٌم َأن ه َلْيَس 

َفاْلَمْعَنى َلْيَس هناك َما ُيْمِكن استثناؤه َفُهو َأْبَلغ  و ِمْن َغاَية اْلَمْدح،الذ م  َفهُ   (/ظ143)أ/من

 .حِفي اْلَمدْ 

 

                                 
 َوُم ْرس ل ِم ن ه ال صَحايب َس قط ***وقل غريٌب ما روى راٍو فقطأي املنظومة البيقونية، والبيت هو :   1

، 23انظر املنظومة البيقونية بشرح أيب اْلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين املأريب املسمى :اجلواهر السليمانية ، ص:
 .1/2006دار الكيان ، الرايض، ط

 زايدة من )ط( . 2
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َّ[َّم َّيَّث َّعانَِّ]م َّ

 .: مُثَّ َحْرُف َعْطٍف ِللتَّْشرِيِك َواْلُمْهَلِة َعَلى الصَِّحيِح، َولِلت َّْرتِيِب ِخاَلًفا لِْلَعبَّاِدي ِ ادي عشراْل

ْكِم )َواْلُمْهَلِة َعَلى الصَِّحيِح َولِلت َّرْ   ْعرَاِب َواْلُْ تِيِب ِخاَلفًا لِْلَعبَّاِديِ ( )اْْلَاِدَي َعَشَر مُثَّ َحْرُف َعْطٍف لِلتَّْشرِيِك( يف اإْلِ
ُض الن َحاِة يف إفَاَدِِتَا الت َّْرتِيَب َكَما َخاَلَف تَ ُقوُل َجاَء َزْيٌد مُثَّ َعْمٌرو إَذا تَ رَاَخى َمَِيُء َعْمٍرو َعْن َمَِيِء َزْيٍد َوَخاَلَف بَ عْ 

 {َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة مُثَّ َجَعَل ِمن َْها َزْوَجَها}بَ ْعُضُهْم يف إفَاَدِِتَا اْلُمْهَلَة َقاُلوا ِلَمِجيِئَها ِلَغرْيِمِهَا َكَقْوِلِه تَ َعاىَل 
َواجلَْْعُل قَ ْبَل َخْلِقَنا 

 

 الُمراد ِباْلُحْكم اْلَمْحُكوم ِبه َكَما ُهَو َواِضح.  (كموالح ََّّراِبَّ)فيَّاإلعَّْ ه:قولُ 

َها َفعكاَرُة الز ْيت كذا  )والم هلة(قوله:  ْيء، وأما ِبَضمِ  ِبَفْتح اْلِميم معناها الت َأنِ ي ِفي الش 

رُه َبْعضهمْ    .1 قر 

َّعَّْب ََّّ)وخالف َّ قوله: اَل يخفى َأن  َهذا يستلزم اْلُمَخاَلَفة ِفي  (رتيب َّهاَّالت َّتَِّاد َّف َّيَّإَِّف2ََِّّحاةَِّالن ََّّض 

اْلَمْهَلة ِلَن  الت ْرِتيب أََعم ، َوَنْفُي العمِ  يستلزُم َنْفَي الخص، فقوله )َكَما خالف َبْعضهْم ِفي 

لمجيئها ِلَغْيرهَما( ) ِإَفاَدتَها اْلَمْهَلة( َيْعِني َفَقط ُدون َأْصل الت ْرِتيب. َوَقْوله )َقالوا( َأْي البعضانِ 

ِزم ِمْنه مجيئها ِلَغْير  َأْي ِلَغْير الت ْرِتيب َواْلَمْهَلة، َيْعِني َقال اْلَبْعض لمجيئها ِلَغْير الت ْرِتيب الَل 

اآلخر: لمجيئها ِلَغْير اْلَمْهَلة مع ِإَفاَدتَها َأْصل الت ْرِتيب، َوَلْيس  اْلَمْهَلة َأْيًضا، َوَقال اْلَبْعُض 

  َعَلى َأن َها جاءت ِلَغْير اْلَمْعَنيين َكَما َقْد ُيتوه م ِلَن  الث اِني إنما َيْنِفي نِ يْ اتِ َفاق اْلَبْعَض  ُمَرادُ الْ 

                                 
ْهلة ابلضم.. وقوله تعاىل: )يغاثوا بل قال اجلوهري :" املهُل ابلتحريك:  1

ُ
التؤَدُة، وأمهله: أَْنظَرَُه ومهَّله َتْهياًل. واالسم : امل

ْهُل أيضاً: الَقْيُح 
ُ
ُْهُل: ُدْرِدي  الزَْيِت. قال: وامل

ذاُب. وقال أبو عمٍرو: امل
ُ
مباء كاملهل( ، يقال: هو النحاُس امل

 .5/1822والَصديُد." الصحاح ، 
 .1/468واألخفش ، انظر تشنيف املسامع  منهم الفراء 2
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 َجَرى يف اأْلَََنبِيِب مُثَّ اْضَطَرَب = َكَهزِ  الر َدْييِنِ  حَتَْت اْلَعَجاِج :وََكَقْوِل الشَّاِعرِ 

اْلَواِو يف اأْلَوَِّل َواْلَفاِء يِف  َواْضِطرَاُب الر ْمِح يَ ْعُقُب َجْرَي اَْلَزِ  يف َأََنبِيِبِه. َوُأِجيَب ِِبَنَُّه تَ َوسََّع ِفيَها ِبِِيَقاِعَها َمْوِقعَ 
َرًة يُ َقاُل إن ََّها يف اأْلَوَِّل َوحَنْوِِه ِللت َّْرتِيِب الذ ِْكرِيِ .الثَّاين    َوََ

 

 هلة فقط.المَ 

ي َّنَِّيَّْد َّالر ََّّز َّه َّ)ك َّ قوله:
 ط ِ خَ بِ  ماحَ الر ِ  مُ تقو ِ  كانْت  2امرأة ةَ ينَ دَ لى رُ إِ  بةً سْ نِ  ي ِ ينِ دَ الرمح الرُّ  أيْ  (1

 .نِ يْ تَ قدَ العُ  ا بينَ مَ  يَ هِ وَ  ةٌ نبوبَ أُ  جمعُ  النابيبُ ، وَ بارُ الغُ  اجُ جَ ر، والعَ جَ هَ 

َّفَِّإن ََّّيقال ََّّ:)وتارةًَّقوله  ،ي ِ ال الوجودِ  أي اِلخباري ِ "  (3يَّرَِّكَّْالذ ََِّّرتيِبَّهَّللت َّحوَِّون ََّّلَّيَّاْلو َّها

 5ر:اعِ الش   كقولِ  ،عنهُ  رِ خبَ ال المُ  رِ الخبَ  4[أي ترتيب]

 7[هُ دُّ جَ ] كَ لِ ذَ  6[دَ عْ بَ ] ادَ سَ  دْ قَ  م  ثُ       وهُ بُ أَ  ادَ سَ  م  ثُ  ادَ سَ  نْ مَ  إن  
 

                                 
بن اْلجاج األايدي يف شرح شواهد املغين للسيوطي  -ويقال جويرية-والبيت املذكور منسوب أليب داود جارية  1

 .126،ص:
 .126قال السيوطي :"كانت وزوجها مسهر يقومان القنا خبط هجر."شرح شواهد املغين ،ص: 2
 .430-429انظر جىن الداين ، 3
 : ِبن ترت ب. 2/109 حاشية األنصاري يف 4
، 122شرََح غريَبه حممود أفندي واصف، ص أليب نواس اْلسن بن هانئ ، انظر ديوان أيب نواس، )من اخلفيف( البيت 5

 ونصه كما يلي : م، املطبعة العمومية مبصر،1/1898ط
 ق                        ل مل                        ن س                        اد مث س                        اد أب                        وه

 
 قبل                                ه مث قب                                ل ذل                                ك ج                                ده 

 عبيد هللا بن أيب جعفر .وهو يف مدح العباس بن  
 يف حاشية األنصاري : قبل. 6
 .2/109ساقطة من حاشية األنصاري  7
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َسْْيِ َعْنُه يف قَ ْوِل الْ  َقاِئِل َوقَ ْفت َهِذِه َوَأمَّا َُمَاَلَفُة اْلَعبَّاِديِ  َفَمْأُخوَذٌة ِمْن قَ ْوِلِه َكَما يف فَ َتاَوى اْلَقاِضي اْلُْ

َعَة َعَلى َأْواَلِدي   َل مُثَّ اِبْلَواِو ُُثََّعَلى َأْواَلِد َأْواَلِدي َبْطًنا بَ ْعَد َبْطٍن أَنَُّه لِْلَجْمِع َكَما َقاَلُه ُهَو َوَغي ْرُُه ِفيَما َلْو أََتى َبدَ الضَّي ْ

 

ْخَبارين، َهذا َوَقد ُأجيب عن اآلية  لكن َهذا اْلَجَواب يفوُت ِبه الت َراِخي، ِإْذ اَل تراخَي َبْيَن اِلِْ

منها َأن  اْلَعْطف َعَلى َمْحُذوف َأْي ِمْن نفٍس َواِحَدة َأْنَشأَها َثم  َجَعل ِمْنَها  ،1ِبَأْجِوَبة ُأَخر

َزْوجَها. َوِمنَها َأن  اْلَعْطف َعَلى َواِحَدة ِبَتْأِويِلَها بتوحدت َأْي انفردت. َوِمنَها َأن  الذُّرِ ي ة ُأخرجت 

هللاُ َرِحَمُه  َشْيخ اِِلْسََلمَقاله  3."2[قصيره]ذ ر  ُثم  ُخِلقت َحو اء ِمْن َكال (/و144)أ/ِمْن َظْهر آَدم 

اِئع. َتَعاَلى اِرح ِبَقْوِلِه )وتارة يقال الخ( ِإَلى َأن  اْلَجَواب الول ُهَو الش   َوَنَفعَنا ِبه. َوَأَشار الش 

 َأْي َأم ا ُمَخاَلَفة َبْعض النَُّحاةُمَقاِبل ِلَمْحُذوف،  5(4يادَِّب َّالع ََّّة َّخالف َّ)وأماَّم َّ قوله:

                                 
 .2/223انظر هذه األجوبة وغريها يف مغين اللبيب  1
 .2/793.وهو األصوب فالقصريى:أسفل الضلع،انظر الصحاح 2/109يف حاشية األنصاري : قصرياه ،  2
 .109-2/108حاشية األنصاري، 3
هو العالمة أبو عاصم حممد بن أْحد بن حممد بن عبد هللا بن عباد اَلروي العبادي الشافعي ، له من املصنفات:  4

الزايدات، وزايدات الزايدات، واملبسوط، واَلادي، وأدب القضاء الذي شرحه أبو سعد اَلروي يف كتابه اإلشراف على 
ه، وتويف سنة 375لقاضي السمعاين،وغري ذلك. ولد سنة غوامض اْلكومات، و طبقات الفقهاء، وكتاب الرد على ا

 .4/105ه رْحه هللا. انظر ترُجته يف:ابن السبكي، طبقات الشافعية،458
قال الزركشي :"يف إطالق حكاية هذا عن العبادي نظر،فإنه إمنا قاله يف موضع خاص،ال يف مدلول "مث "،نقل القاضي  5

وقفت على اوالدي مث على أوالد اوالدي بطنا بعد بطن فهي للرتتيب،وقال اْلسْي عنه يف ابب الوقف: أنه لو قال:
 .1/468العبادي هو للجمع.انتهى.ولعل مأخذه أن "وقفت" إنشاء فال مدخل للرتتيب فيه." تشنيف املسامع،
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.............................. 

 

لت َّْرتِيِب.َقائِِلَْي َأنَّ َبْطًنا بَ ْعَد َبْطٍن ِفيِه مبَْعىَن َما تَ َناَسُلوا َأْي لِلت َّْعِميِم َوِإْن َقاَل اأْلَْكثَ ُر أَنَُّه لِ 

 

 َفَصِريَحة، وأما ُمَخاَلَفة اْلَعب اِدي  َفَمْأُخوَذة، َأْي َفِضْمِني ة َمْأُخوَذة الخ. 

 حاٌل ِمْن ُهَو َوَغْيره.  )ق ائلين(قوله: 

 َأْي ِفي الت ْرِكيب اْلَمْذُكور الِذي َأَتى فيه بالواو َبَدل ُثم .  )فيه(قوله: 

نَّق الَّاْْل ْكث رَّإنهَّالخ(قوله:  َغة َعَلى َقْوله )ُهَو وغيره( ، وضمير "إنه" ِلَقْوله َبْطًنا ُمَبالَ  )وا 

 َبْعد َبْطن.
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َّى[ت َّيَّح َّانَِّع َّ]م َّ
 

 َعَشَر: َحَّتَّ اِلنِْتَهاِء اْلَغايَِة َغاِلًبا لثَِّاينٱ

 
َساَلٌم ِهَي َحَّتَّ َمْطَلِع } حَنْوَ َعَشَر َحَّتَّ اِلْنِتَهاِء اْلَغاَيِة َغالًِبا( َوِهَي ِحيَنِئٍذ إمَّا َجارٌَّة اِلْسٍم َصرِيٍح  لثَِّاينٱ)

َنا ُموَسى{   َأْي إىَل رُُجوِعِه اْلَفْجِر{ َأْو َمْصَدٍر ُمَؤوٍَّل ِمْن َأْن َواْلِفْعِل }َلْن نَ ب ْرََح َعَلْيِه َعاِكِفَْي َحَّتَّ يَ ْرِجَع إلَي ْ
 

ِالباًَّ) هَوَقْولُ  .لُمَغي اٱر آخِ  َأيْ  1(اْلغ اي ةََِنِْته اءَِٱِلَ) :هُ َقْولُ  َكْوِن  َأْي َحالَ  ،ْنِتَهاءٱَحاٌل ِمَن َّ(غ 
 َلَها.  ل ِتيٱ لَمَعاِنيٱَغاِلبًا َعَلْيَها ِمْن َبْيِن َساِئِر  لَغاَيةِ ٱ ْنِتَهاءِ ٱ

َِحين ِئذَ )َّ:هُ َقْولُ   ْنِتَهاءِ ٱَأْي َفَكْوُنَها لِ ) ِإم ا َجار ًة ِإَلخ) اِلْنِتَهاِء اْلَغاَيةِ  َتُكونُ  ذْ إ ِحينَ  َأيْ  (و ِهي 
 .َما ُيْشِعُر ِبَذِلكَ  2ينِ غْ المُ  َوِفي َكَلم ،لث َلَثةُ ٱ  ْلَْنَواعُ ٱِجْنٌس َتْحَتُه َهِذِه  ْلَغاَيةِ ٱ

ال }َّن ْحو): هُ َقْولُ  َِّهي َّس  وَن  ْلَمَلِئَكِة،ٱَأْي َذاَت َسَلٍم، َأْي َتْسِليٌم ِمَن  (3{ م  َفِإن ُهْم ال َيُمرُّ

 . َلْيلَتَها ِإال َسل ُموا َعَلْيهِ  ْلُمْؤِمِنينَ ٱِبأَحٍد ِمَن 

ال}) هَوَقْولُ  رٌ  ({ي َّهََِّّم َّس  ٌم َوْمبَتَدٌأ ُمَؤخ   .َخَبٌر ُمَقد 

                                 
 : )من الرجز(استدرك السيوطي على السبكي قائال  1

 ويف دخ                                  ول الغاي                                  ة األص                                  ح ال 
 

 ت                           دخل م                           ع إىل وح                           َّت دخ                           ال 
 رابعه                           ا إن ك                           ان جنس                           ه فف                           ي 

 
 ذي                        ن ويف العاطف                        ة اخلل                        ف نف                        ي 

  وحيثم                                         ا دل دلي                                         ل ص                                         اح 
 

  علي                                           ه أو عدم                                           ه فواض                                           ح 
 

 
عجبتَوشرح األبيات قائال: هذه األبيات أيضا من زايديت ، بينت فيها حكم دخول الغاية وعدمه، وهي مسألة مهمة 

َكيفَأغفلها  :فقلت يف ابب حروف اجلر  -العربيةع اجلوامع يف ُج–، وقد ذكرِتا يف كتايب لصاحبَمجعَاجلوامع
مسألة : مَّت دلت قرينة على دخول الغاية وعدمه، وإال فثاَلا األصح تدخل مع حَّت ، دون إىل ، ورابعها تدخل 

وهذاَمجعَوِجيازَوحتريرَالَجتدهَيفَغريَهذاَمعها إن كان من اجلنس؛ فإن كانت حَّت عاطفة دخلت وفاقا . 
 . 1/356ضمنت ذلك يف النظم ." شرح الكوكب الساطع ، وقد الكتابَ

 .2/260مغين اللبيب ، 2
 [5سورة القدر،اآلية:] 3
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.............................. 

 
جَّاُج َحَّتَّ اْلُمَشاُة، َوإِ  َتَدأَ َوِإمَّا َعاِطَفٌة ِلَرِفيٍع َأْو َدينٍء حنو َماَت النَّاُس َحَّتَّ اْلُعَلَماُء َوَقِدَم اْلُْ مَّا اْبِتَدائِيٌَّة ِبَِْن يُ ب ْ

يَّةٌ  بَ ْعَدَها ُُجَْلٌة امسِْ

 

ةًََّقْوُلُه:)  اِطف  م اَّع  َمُة اْبُن  اْلَحاِجب(  َسَكَت َعْن ُحْكِم َتْرِتيبِ  و اِ   :َها ِحيَنِئٍذ .َوَقْد َقاَل اْلعَل 

ْن  َرَة اْلَبَقَرِة"اْلُقْرآَن َحت ى ُسو  تُ ظْ َحفِ  " َفِإن َك َتُقوُل: ،:"َكاْلَواوِ  كَوَقاُل اْبُن َمالِ  .1""ِإن َها ِفيِه َكاْلَفاءِ  َواِ 

لَ  َكاَنْت  اِن ِفي بَتْرِتيَب"اْلَفاِء"َو"ُثم "ِلن ُهَما ُيَرت   كَ "ِإن َها ِللت ْرِتيِب ال :3َوَقاَل اْبُن ِإَيازْ  2َت."ظَما َحفِ  َأو 

 ِمنَ  ُب ِفي اْلُوُجود ُمْطَلقًا َحت ى َيَتَرت َب َماَبْعَدَها َعَلى َماَقْبَلَها ِذْهنًا ،وِد اْلَخاِرِجيِ  َوِهَي ُتَرت  اْلُوجُ 

ْن َكاَنْت ُمَل ْكِس،ِباْلعَ  اَلْضَعِف ِإَلى اَلْقَوى َأوْ  اَت ُكلُّ َأٍب لِي َبُسُتُه ِلَغْيِرِه،َأْو َمَعُه ، َنْحَو: )مَ َواِ 

َجاُؤوا َمًعا َوَخاِلٌد َأْضَعُفُهْم أَو   (/ظ144)أ/ااْلَقْوُم َحت ى َخاِلٌد ( ِإذ (، َوَنْحَو : ) َجاءَ َحت ى آَدم

ْن َجَاء َمعَ  ُه اْلت ْرِتيب َأْقَواُهْم ، َوَهَذا َما ِقيَلِ ِفيِه ، َلِكن  اَلْوَجَه اْعِتَباُر اْلت ْرِتيِب اْلذِ ْهِنيِ  َفَقْط ، َواِ 

 .َشْيخ اِِلْسََلم 4".ِجيُّ ِبَتْعِقيٍب َأْو ُمْهَلة ِفي ُصَورٍ اْلَخارِ 

 
                                 

 .4/381قاله يف الكافية ، انظر شرح الرضي للكافية ، 1
]أي حَّت[ يف عدم التعرض للرتتيب كالواو، وزعم بعض املتأخرين  ذكر ذلك يف عمدة اْلاف  ،ونصه كما يلي:"وهي 2

أهنا تقتضي الرتتيب، وليس بصحيح.بل جيوز أن يقال: حف  فالن القرآن حَّت سورة البقرة،وإن كانت سورة البقرة 
، حتقيق عدَنن عبد الرْحن 616أول ما حف  أو متوسطا حفظها." شرح عمدة اْلاف  وعدة الالف ، ص:

 م.1977طبعة العاين،بغداد،سنة الدوري،م
قال ابن إايز : اعلم أن الرتتيب الذي تقتضيه "حَّت" ليس على حنو ترتيب "الفاء" و"مث" ،وذلك أهنما يرتبان أحد  3

الفعلْي على اآلخر يف الوجود ، وهي ترتب الغاية والنهاية،وشرطها أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها،وال 
حممد صفوت حممد علي، جامعة ،حتقيق 676قبل اجلزء." احملصول شرح الفصول، ص: حيصل ذلك إال بذكر الكل
 األزهر،كلية اللغة العربية .

 .112-2/111حاشية األنصاري، 4



1231 
 

 لِلت َّْعِليِل َوَنَدَر ِلاِلْسِتثْ َناءِ وَ 

 ِبِدْجَلَة َحَّتَّ َماُء ِدْجَلَة َأْشَكلَ   اْلَقت َْلى ََتُج  ِدَماَءَها َفَما زَاَلت :وحنَْ 
اجْلَنََّةَأْي لَِتْدُخَلَها )َوَنَدَر ِلاِلْسِتثْ َناِء( َولِلت َّْعِليِل( حنو َأْسِلْم َحَّتَّ َتْدُخَل )َأْو ِفْعِليٌَّة حنو َمِرَض ُفاَلٌن َحَّتَّ اَل يَ ْرُجونَُه 

 1َحَّتَّ َِتُوَد َوَما َلَدْيك َقِليلُ  ْيَس اْلَعطَاُء ِمْن اْلُفُضوِل مَسَاَحًة ل:حنو
يئ َ  َقِطٌع َويُ ْؤَخُذ ِمْن َصِنيِع اْلُمَصنِ ِف َأنَّ َمَِ  .ٍب َواَل ََنِدرٍ لت َّْعِليِل لَْيَس ِبَغاَها لِلَأْي إىَل َأْن َِتُوَد َوُهَو اْسِتثْ َناءٌ ُمن ْ

     
َّ: )َقْوُلهُ        ْتل ىَِّال خ2َََّّّْ[ف م ا]ن ْحو  اِل َوَكْسِرَها َنْهٌر ، َود 3بيُت ِلَجِريٍر الْ ( ز ال ِتَّاْلق   ْجَلَة ِبَفْتِح الد 

 ِبَبْغَداَد، َو"الْشَكُل" مَا َخاَلَط َبَياَضُه ُحْمَرٌة.
 

َِّلاِلْسِتْثن اِءَّ:َّ)َقْوُلهُ  ر  ن د  ُخولِ ْلَغاُهَنا َأن َها َلْيَسْت لِ َيْنَبِغي  )و  َوِلَذا  ،ِية، َلن  اْلَغاَيَة َصاِلَحٌة ِللدُّ

ُيوِطي   ، َوَمَع  ْلَغاَيَة َداِخَلٌة َمَع "َحت ى" اْلَجار ةِ َعْنُه َأن  ا هللُا َتَعاَلىَرِضَي  َذَكَر الس  َعَلى اَلَصحِ 

اِِلْخَراَج ِمَن الُحْكِم َيْقَتِضي  ءُ َوااِلْسِتْثَنااهـ.  4."ِة اتِ َفاقًا، ُدوَن "ِإَلى" ِعْنَد َعَدِم اْلَقِريَنةِ اْلَعاِطفَ 

 .َتَأم لَفْليُ 

َّو ال َّن اِدر َّ): َقْوُلهُ  َِّبغ اِلب  طٌ  (ل ْيس   .َأْي َبْل ُهَو ُمَتَوسِ 

 

                                 
 .4/1734البيت من البحر الكامل، للمقنع اَلندي، انظر ديوان اْلماسة للمرزوقي  1
 .1/283لشرح : وما ، واملثبت من )ط( وهو موافق ل )أ(يف )ه( و)ب( و 2
هو جرير بن عطية بن حذيفة اخلطفي بن بدر الكلِب الريبوعي، أبو حزرة، من َتيم.أشعر أهل عصره، ولد ومات يف  3

عفيفاً، وهو من أغزل  اليمامة، وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم يثبت أمامه غري الفردق واألخطل.كان
ط( يف جزأين. وأخباره مع  -ط( يف ثالثة أجزاء، و )ديوان شعره  -الناس شعراً. وقد ُجعت )نقائضه مع الفرزدق 

ط( . تويف سنة  -الشعراء وغريهم كثرية جدا.وكان يكىن ب أيب َحْزَرة. وجلميل سلطان )جرير، قصة حياته ودراسة أشعاره 
 .2/119، واألعالم 2/63يوان اإِلْساَلم ه ، انظر ترُجته يف د110

 ، حتقيق عبد اْلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية ،مصر،.2/429مهع اَلوامع يف شرح ُجع اجلوامع، السيوطي ، 4
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َ]َمعانَُرّبَ[
 
 .َعَشَر: ُربَّ لِلتَّْكِثرِي َولِلت َّْقِليِل، َواَل ََتَْتص  ِبََِحِدمِهَا ِخاَلًفا ِلزَاِعِمي َذِلكَ  لثالثا

 
يَ ْوَم ِمن ُْهْم ََتَينِ  َذِلَك )الثَّاِلَث َعَشَر ُربَّ لِلتَّْكِثرِي( حنو }ُرمَبَا يَ َود  الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمَْي{ َفِإنَُّه َيْكثُ ُر 

 :اْلِقَياَمِة إَذا َعايَ ُنوا َحاََلُْم َوَحاَل اْلُمْسِلِمَْي )َولِلت َّْقِليِل( َكَقْولِهِ 
 َوِذي َوَلٍد وملَْ يَ ْلَدُه أَبَ َوانِ  َأاَل ُربَّ َمْولُوٍد َولَْيَس َلُه َأٌب 

ِخاَلًفا ِلزَاِعِمي َذِلَك( َزَعَم قَ ْوٌم أَن ََّها لِلتَّْكِثرِي َداِئًما  َأرَاَد ِعيَسى َوآَدَم َعَلْيِهَما السَّاَلُم )َواَل ََتَْتص  ِبََِحِدمِهَا
 

 نُ بْ اِ  هُ الَ قَ  ،مٌ سْ ا اِ هَ نَ ى أَ وَ عْ ي دَ فِ  ينَ يِ  وفِ كُ لْ فًا لِ ََل خِ  فٌ رْ حَ  يَ هِ  1(ب َّر ََّّر َّش َّع ََّّث َّالَِّ)الث َّ :هُ لُ وْ قَ 

 . َشْيخ اِِلْسََلم 3."2امشَ هِ 

 . رَ ثِ كْ يُ لِ  فٌ رْ ظَ  (ةَِّام َّي َّقَِّالََّّْم َّوَّ)ي َّ: هُ لُ وْ قَ 

 . لٍ كُ  نْ مِ  ضٍ عْ بَ  لَ دَ بَ  ،مِ وْ يَ  نْ مِ  لٌ دَ بَ  (وان َّاي َّاَّع َّذ َّإَِّ) هُ لُ وْ قَ وَ 

 ونِ كُ سُ وَ  مِ الَل   رِ سْ كَ بِ  هُ لُ ْص أَ وَ  ،اهَ مِ  َض  وْ أَ  الِ الد   حِ تْ فَ وَ  مِ الَل   ونِ كُ سُ بِ  وَ هُ  (ه َّد َّلَّْي ََّّمَّْ)ل َّ: هُ لُ وْ قَ 

 وْ يفًا أَ فِ خْ تَ  ةِ حَ تْ الفَ بِ  نِ يْ نَ اكِ الس   اءِ قَ تِ لْ اِل  الُ الد   ِت كَ رِ  حُ فَ  انِ نَ اكِ قى سَ تَ الْ فَ  مِ الَل   ونِ كُ سُ بِ  فَ فِ  خُ  مَ ثُ  ،الِ الد  

 . َشْيخ اِِلْسََلم 4."اءِ هَ لْ اعًا لِ بَ اتِ   مِ الض  بِ 

 
 

                                 
قال السيوطي :" )ُرب( ويف معناها ُثانية أقوال،حكيتها يف كتايب ُجع اجلوامع، واقتصر ابن السبكي منها على ثالثة ."  1

 .1/358يف شرح الكوكب الساطع  راجعها
 .179مغين اللبيب ،ص:  2
 .2/114حاشية األنصاري، 3
 .2/115حاشية األنصاري، 4
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َوآَخُر أَن ََّها لِلت َّْقِليِل َدائًِما َوقَ رَّرَُه يف اآْلَيِة ِبَِنَّ اْلُكفَّاَر ُتْدِهُشُهْم أَْهَواُل يَ ْوِم  ،وََكأَنَُّه ملَْ يَ ْعَتدَّ هِبََذا اْلبَ ْيِت َوحَنْوِهِ 

، ت َّْقِليُل َأْكثَ ُر َوَعَلى َعَدِم ااِلْخِتَصاِص َقاَل بَ ْعُضُهْم ال ،اْلِقَياَمِة َفاَل يُِفيُقوَن َحَّتَّ يَ َتَمن َّْوا َما ذُِكَر إالَّ يف َأْحَياٍن َقِليَلةٍ 

 َواْبُن َماِلٍك ََنِدٌر.

 

 ًا. اذ  شَ  اهُ ي  إِ  هِ دِ  عَ لِ  يْ ( أَ 1تَّيَّْب َّاَّالَّْذ َّه َّبََِّّد َّت َّعَّْي ََّّمَّْل ََّّه َّن َّأ ك َّ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ 

 ؛يرُ ثِ كْ الت   هُ بُ اسِ نَ ا يُ مَ ن  إِ  وَ هُ وَ ، يِف وِ خْ لت  لِ  ةٌ سوقَ مَ  ةُ يَ : اآْل الُ قَ يُ  دْ قَ  (خَّْل َّاََِّّةَِّي َّيَّاْلَّفََِّّه َّر َّر َّق َّ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ 

 . هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  2امشَ هِ  نُ ه ابْ الَ قَ 

  .اقَ أفَ  نْ مِ  اءِ اليَ  مِ  َض بِ  وَ ( هُ ون َّيق َّفََِّّي َّال َّ)ف َّ: هُ لُ وْ قَ 

 يرًا.ثِ كَ  يرِ ثِ كْ لت  لِ يًَل وَ لِ قَ  يلِ لِ قْ لت  لِ  الَ قَ  نْ مَ  لِ وْ ى قَ نَ عْ مَ  وَ هُ   (ر َّادَِّن 3ََّّك َّالَِّم ََّّن َّابَّْ)و ََّّ:هلُ وْ قَ 

 

                                 
، ويف شرح 2/258؛ و 1/341البيت لرجل من أزده السراة ،وقيل لعمرو اجلنِب، والبيت موجود يف كتاب سيبويه  1

 .1/398شواهد املغين للسيوطي ،
 .180مغين اللبيب ، ص: 2
( التكثري هو الواقع يف غري النادر من كالم العرب نثره قا 3 ل ابن مالك : " والذي دل عليه كالم سيبويه من أن معىن )ُرب 

 .3/178ونظمه ." شرح التسهيل ، 
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َ:َعلىَ[]َمعانَ
َ

أَن ََّها َقْد َتُكوُن امْسًا مبَْعىَن فَ ْوَق َوَتُكوُن َحْرًفا ِلاِلْسِتْعاَلِء َواْلُمَصاَحَبِة َواْلُمَجاَوَزِة ك   اأْلََصح   (َعَلى)  :َعَشرَ  رابعال
 .َفِفْعلٌ َوالت َّْعِليِل َوالظَّْرِفيَِّة َوااِلْسِتْدرَاِك َوالز اَِيَدِة، َأمَّا َعاَل يَ ْعُلو  ()عن

 
 :حنو،  "ِمنْ "اأْلََصح  أَن ََّها َقْد َتُكوُن( َأْي ِبِقلٍَّة )امْسًا مبَْعىَن فَ ْوَق( ِبَِْن َتْدُخَل َعَلي َْها  "َعَلى" :)الرَّاِبع َعَشرَ 

َوَتُكوُن( ِبَكثْ َرٍة )َأْو ِمْن فَ ْوِقِه ، َغَدْوت ِمْن َعَلى السَّْطِح 

 

َّتكون َّأن ََّّ)اْلصح ََّّ:قوله َّقد م الكَلَم َعَلى اسميتها مع َأن  حرفيتها  (ااسمًََّّها إنما قد 

َوَقد جرت العادُة ِبَتْقِديم َما يِقل  اْلَكََلم  (/و145)أ/ِلَقل ة اْلَكََلم َعَلى َكْونَها اسمًا،  ،1اْلَْصل

 َعَليه َكَما ُهَو مشهوٌر، َوَكْون االسمية أََهم  ِباْلَبَيان ِلَغَراَبة اسميتها.

نما َكاَن َذِلَك َسَبًبا َداال   "ِمنْ "َأْي ِبَسَبب ُدُخول  ("نمَِّ"عليهاََّّتدخل ََّّ)بأنَّ قوله: َعَليَها، وا 

 .لما تقرر ِمْن َعَدم ِصح ة دخوِل حرِف الجرِ  َعَلى حرِف جر ٍ  ،2 َعَلى اسميتها

 دوة.الغُ  وقَت  نزلتُ  أيَّالخ(َّغدوت ََّّ:)نحو قوله:

َّالخ(بََِّّ)وتكون ََّّ:قوله وال َحاَجة ِلَجْعله َمْعُطوًفا  (تكون ََّّقدَّْ)َّهعلى قولِ  عطفٌ  كثرةَّحرفًا

اِخَلة َعَلى اْلُمَضاِرع فإنها  َعَلى )تكون( فتكون )قد( ُمَسل َطة َعَليه، َوَقْيد اْلَكْثَرة َمْأُخوذ ِمْن َقْد الد 

َلِكن اَل ُبد  ِمْن َقِريَنة َحاِلي ة أْو َقاِلي ة    3{هَِّيَّْل َّع ََّّمَّْت َّنَّْاَّأ َّم ََّّم َّل َّعَّْي ََّّدَّْ}ق َّ: َقْد تِفيد الت ْكِثير َكَقْوله تعالى

                                 
 وما بعدها. 472انظر اخلالف يف امسية على وحرفيتها يف : اجلىن الداين يف حروف املعاين،ص:  1
وما بعدها، شرح وحتقيق شفيع  169      عاين يف حروف ال      َم       عاين ، عبد هللا الكردي البيتوشي، ص : انظر : كفاية ال      ُم    2

 .1/2005برهاين، دار اقرأ ،دمشق ، ط
 [64]سورة النور،اآلية:  3



1235 
 

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

 

)َحْرًفا ِلاِلْسِتْعاَلِء( ِحساا حنو }ُكل  َمْن َعَلي َْها َفاٍن{ َأْو َمْعىًن حنو }َفضَّْلَنا بَ ْعَضُهْم َعَلى بَ ْعٍض{ 

وال َحاَجة إليه َكَما تقدم، َوَجْعل "قد" ِفي اآلية ِللت ْكِثير َقْد أْو َخاِرِجي ة َكَما ُهَنا، كذا ِلَبْعضهْم،  

 يقال إنه ِخََلف الظ اِهر، بل الظ اِهر َأن َها ِللت ْحِقيق.

َأْي اْلُعُلو، فالسين َوالت اء َزاِئَدَتاِن. فإن قلَت: إنها اسمًا معناها اْلُعُلو   )لالستعالء( قوله:

، وال  َأْيًضا لنها ِبَمْعَنى َفْوق. قلُت: َقْد يفرق ِبَأن  معناها اسمًا ُمْطَلق اْلُعُلو َأْي اْلَمْفُهوم اْلُكلِ ي 

كذلك ِإَذا كانت َحْرًفا فإن معناها ُعُلو ُجْزِئي، ِلَن  َمَعاِني اْلُحُروف ُجْزِئي ة لما تقرر، وتأتي 

كقوله  "نمِ "الخ، وبمعنى   1{ول َّق ََّّأ َّال ََّّنَّأ َََّّّي َّل َّع ََّّيق َّقَِّ:َّ}ح َّ"َعَلى" ِبَمْعَنى "الباء" َكَقْوله تعالى

 يَ نِ أي بُ  3«مسعلى خَ  اِِلْسََلمُ ني بُ »ومنه خبر:  2{ون َّف َّوَّت َّسَّي ََّّاسَّىَّالن َّل َّواَّع َّال َّت َّاَّاكَّْذ َّ}إَِّتعالى: 

 الخمس هي قال: إن  عما يُ  4وبهذا يجابُ  ؛منها بَ ك ِ بمعنى رُ 

                                 
 [  105]سورة األعراف،اآلية:   1
 [2]سورة املطففْي، اآلية:  2
؛ ومسلم، الصحيح،كتاب اإلميان، ابب 1/63اإلميان، ابب قول دعاؤكم إميانكم، البخاري، اجلامع الصحيح،كتاب 3

 .1/260بيان أركان اإِلْساَلم،
، مكتب املطبوعات 8/108انظر هذا القول واجلواب عنه يف : حاشية السيوطي على سنن النسائي، السيوطي،  4

 .1986 – 1406اإِلْساَلمية ، حلب، الطبعة: الثانية، 
كفوري:" قال القسطالين )على( يف قوله بين اإِلْساَلم على مخس مبعىن )من( وهبذا حيصل اجلواب عما يقال إن املبار وقال 

هذه اخلمس هي اإِلْساَلم فكيف يكون اإِلْساَلم مبنيا عليها واملبين ال بد أن يكون غري املبين عليه،وال حاجة إىل جواب 
موع واجملموع غري كل واحد من أركانه انتهى، قلت إن ثبت َميء على مبعىن من الكرماين ِبن اإِلْساَلم عبارة عن اجمل
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}َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِ ِه{ َأْي َمَع ُحبِ ِه  "،َمعَ ")َواْلُمَصاَحَبِة( كَ 

 

المبنى عليه؟ وأجاب عنه  غيرُ  والمبنيُّ  ،مبنيًا عليها اِِلْسََلمُ فكيف يكون  ،اِِلْسََلم

 .اِِلْسََلمَشْيخ  3."من أركانه واحدٍ  كل ِ  غيرُ  2[والمجموع] ،هو المجموعُ  اِِلْسََلم بأن   1الكرماني

 المال.  أي حب ِ  ه()معَّحب َِّ قوله:

اْلُمَصاَحَبة، وكذا   (/ظ145)أ/ِإَشاَرة ِإَلى َأن  "مع" أصٌل ِفي ("مع"َّصاحبةَّكوالم َّ)وقوله 

اْلَقْول ِفي ُكل  َما َدَخلت َعَليه اْلَكاف ِمْن َقْوله )كعن(. وقوله )َكِفي( الخ. َوَحاِصله َأن  "مع" 

َأْصل ِفي اْلُمَصاَحَبة، و"عن" َأْصل ِفي اْلُمَجاَوَزة، و"في" َأْصل ِفي الظ ْرِفي ة، و"لكن" َأْصل ِفي 

"َعَلى" ِفي َهذه اْلَمَعاِني ِبَطِريق اْلَحْمل َعَلى ِتْلَك اْلُحُروف َوالت َبِعي ة لها االْسِتْدَراك، َواْسِتْعَمال 

 ِفي َذِلَك.

                                                                                               
، دار 7/286فحينئذ ال حاجة إىل جواب الكرماين، وإال فال شك أن إليه حاجة لدفع االعرتاض."حتفة األحوذي، 

 الكتب العلمية، بريوت.
بن سعيد الكرماين،كان فقيها حمدَث أصوليا هو العالمة أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن يوسف بن علي بن حممد  1

مفسرا حنواي متكلما، من مصنفاته : الكواكب الدراري بشرح صحيح البخاري،وشرح َمتصر ابن اْلاجب، وشرح 
 .8/505ه،انظر ترُجته يف شذرات الذهب 786مواقف اإلجيي وغريها، تويف رْحه هللا سنة 

 ساقطة من )ه( و )ب(. 2
 .2/171حاشية األنصاري، 3
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ُوا اَّللََّ َعَلى َما َهَداُكْم{ َأْي َلَِِدايَِتِه إايَّكُ  "،َعنْ ")َواْلُمَجاَوَزِة( كَ  ْم حنو َرِضيت َعَلْيِه َأْي َعْنُه )َوالت َّْعِليِل( حنو }َولُِتَكربِ 

رَاِك( َكَلِكنَّ حنو ُفاَلٌن َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى ِحِْي َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها{ َأْي َوْقَت َغْفَلِتِهْم )َوااِلْسِتدْ })َوالظَّْرِفيَِّة( َكِفي حنو 

و َحِديِث الصَِّحيَحْْيِ اَل َأْحِلُف اَل َيْدُخُل اجْلَنََّة ِلُسوِء َصِنيِعِه َعَلى أَنَُّه اَل يَ ْيَأُس ِمْن َرْْحَِة اَّللَِّ َأْي َلِكنَُّه )َوالز اَِيَدِة( حن

َعَلى ميٍَِْي َأْي مَيِيًنا، 

 

م َعَلى َهذا، َكَما اَل يخفى ال ي (أيَّعنه ََّّليهَِّع ََّّ)رضيت َّقوله:  صدق َمْعَنى اْلُمَجاَوَزة اْلُمَتَقدِ 

َعَلى ُمَتَأمِ ل. َنَعم، ُيْمِكن َذِلَك ِباْعِتَبار َما يتسبب عن الرضا ِمْن ِإَزاَلة اْلُعُقوَبة اْلُمَتَرتِ َبة َعَلى 

 وَرة تجاوزته بالرضا َأْي أزيلت َعْنُه ِبه.الذ ْنب َعْنُه ِبَسَبب الرضا، َفاْلَمْعَنى َأن  اْلُعُقوَبة اْلَمْذكُ 

م َكَما َقال ِفي اْلُمَصاَحَبة )كمع( َوِفي اْلُمَجاَوَزة )َكَعن(  )والتعليل( قوله: إنما َلْم يقل َكالَل 

م، بل "الَلم" َوَغْيُرَها ك"الباء" و"من" ِفي  َذِلَك ِإَشاَرة ِإَلى َأن  َأَصاَلة الت ْعِليل ليست مختصًة ِبالَل 

 َسَواء.

 .2 [ُمُنف]اْلُمَراد ِبَها َمِديَنة ِفْرَعْون َوِهي  (1{ة َّين َّدَِّم َّالََّّْل َّخ َّد َّو َّ})ََّّ:قوله

َياَدة ليست من اْلَمَعاِني َكَما يوهمه اْلَعْطفَّ)والزيادة( قوله: ال َفالزِ   .َأَراد ِبَها الت ْأِكيد وا 

 َبْعضهْم َعَلى َظاِهره َواْسَتَدل  ِبهَأْبَقاُه   يمينا(َّأيََّّعلىَّيمين ََّّف َّ)الَّأحلََِّّ:قوله
 

                                 
 [15]سورة القصص، اآلية: 1
 :بضم امليم و النون. )أ(مضبوطة هكذا يف  2
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َجرٍ  َعَلى آَخَر َوِقيَل ِهَي اْسٌم أََبًدا ِلُدُخوِل َحْرِف اجْلَرِ  َعَلي َْها َوِقيَل ِهَي َحْرٌف أَبًَدا َواَل َماِنَع ِمْن ُدُخوِل َحْرِف 

َوِمْنُه }إنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل يف اأْلَْرِض{ فَ َقْد اْسَتْكَمَلْت َعَلى يف اأْلََصحِ  أَْقَساَم اْلَكِلَمِة.)أَمَّا َعاَل يَ ْعُلو َفِفْعٌل( 

ة ِإْطََلق اْلَيِمين َعَلى اْلَمْحُلوف َعَليه، َوَبْعضهْم :" ِبَتْضِمين )أحلف( َمْعَنى  َعَلى ِصح 
وال يخفى  1 ى يمين"، َذَكر َهذا الث اِني َشْيُخ اِِلْسََلماالستعَلء، َأْي اَل َأْحِلف ُمْسَتْعِلًيا َعلَ 

 عده.بُ 

 .2 َأْي ِفي َجِميع َأْحَوالَها، وهذا َقْول السيرافي ا(أبدًََّّحرف ََّّهي ََّّ)وقيل َّ قوله:

ر لذلك الحرِف  (ر َّىَّآخ َّعل ََّّجر  ََّّحرفََّّخولَّد ََّّمنََّّوالَّمانع َّ) قوله: َأْي ِفي الل ْفظ، َلِكن ُيقد 

ْطح" َأْي ِمْن َشْيء َمْجُرور  محذوٌف َكَما َذَكرُه َبْعضهْم، فُيقال ِفي َنْحو "َغَدوت ِمْن َعَلى الس 

ْطح، َفُيَقد ر له َمْجُرور وهكذا.  َعَلى الس 

 َأْي تَعاَظم َوَتَكب َر فيها. (3{ضَّرَّْيَّاْْل ََّّفَِّال َّع َّ})َّ:قوله

َّوقوله َّع َّ): النِ َزاع، ولذا  َوَلْيس َذِلَك ِمْن َمَحل   َأْي اتِ َفاًقا، (/و146)أ/( علعلوَّففَِّالَّي َّأما

اِرح َعنْ  َتْغِيير أسلوب الت ْعِبير، وحينئذ َفاْلَقْول ِبَأن َها اسم أبدًا،  ِحَكاَية اْلَْقَوال مع  أخره الش 

 َواْلَقْول بأنها َحْرف أبدًا َمْخُصوص ِبَغْير َهذا.

                                 
 .2/118حاشية األنصاري، 1
هو العالمة أبو سعيد اْلسن بن عبد هللا بن املرزابن القاضي،كان عاملا ابلنحو واللغة والفقه والشعر،أخذ النحو على  2

أخبار النحويْي البصريْي، تويف َرِْحَُه هللُا تَ َعاىَل سنة ابن السراج ومربمان، من مصنفاته : شرح كتاب سيبويه،و 
 .508-1/507ه، انظر ترُجته يف : بغية الوعاة 368

 .2/645نقل عنه هذا القول يف :التحبري شرح التحرير ،
 [4]سورة القصص، اآلية: 3
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َ]َمعانَالفاءَ[
 

 .اْلَعاِطَفةُ ِللت َّْرتِيِب اْلَمْعَنِويِ  َوالذ ِْكِريِ  َولِلت َّْعِقيِب يف ُكلٍ  شيء ِبََسِبِه َولِلسََّبِبيَّةِ اْلَفاءُ  :َعَشرَ  اخلامس

 
ْيٌد فَ َعْمٌرو إَذا َعَقَب وُل َقاَم زَ )اخْلَاِمس َعَشَر اْلَفاُء اْلَعاِطَفُة لِلت َّْرتِيِب اْلَمْعَنِويِ  َوالذ ِْكِريِ  َولِلت َّْعِقيِب يف ُكلٍ  ِبََسِبِه( تَ قُ 
نَ ُهَما َوتَ َزوَّ  َج ُفاَلٌن فَ ُوِلَد َلُه إَذا ملَْ َيُكْن بَ ْْيَ ِقَياُم َعْمٍرو ِقَياَم َزْيٍد َوَدَخْلت الَْبْصَرَة فَاْلُكوَفَة إَذا ملَْ تُِقْم يف اْلَبْصرَِة َواَل بَ ي ْ

ُة اْلَْْمِل مَ  َا َصرََّح بِِه الت ََّزو ِج َواْلواَِلَدِة إالَّ ُمدَّ َمِتِه َوالت َّْعِقيُب ُمْشَتِمٌل َعَلى الت َّْرتِيِب اْلَمْعَنِويِ  َوِإمنَّ َع ْلََْظِة اْلَوْطِء َوُمَقدِ 
اْلُمَصنِ ُف لِيَ ْعِطَف َعَلْيِه الذ ِْكِريَّ َوُهَو يف َعْطٍف ُمَفصٍَّل َعَلى َُمَْمٍل 

 

 والثاني َّطويل،  زمنٍ  ليس فيه تخللُ  ل َّاْلو َّ ن  ل ر المثلةَ كر   :َّ)تقولَّقامَّزيدَّالخ(قوله

 .الشروعِ  فيه ذلك مع عدمِ  والثالث َّ، في الفعلِ  الشروعِ  فيه ذلك معَ 

ن ََّّالمعنوي ََّّعلىَّالترتيِبََّّمشتمل ََّّ)والتعقيب َّ قوله:] ه إنما ه أن  تُ قضي   حَّبهَّالخ(ماَّصر َّوا 

 ه مع السكوتِ لن   ،وفيه نظرٌ  ،هعن ذكرِ  مكن االستغناءُ ه يُ وأن   المذكورِ  العطِف  ح به لجلِ صر  

بل وال يتبادر من كونه الزمًا لمعناها أنها  ،، إذ ال يلزمُ للفاءِ  ه معنى وضعيٌّ علم أن  عنه ال يُ 

 2[سم. 1."موضوعة له أيضاً 

 3شامهِ  ع فيه ابنَ تبِ  ،جملٍ على مُ  لٍ ص  فَ مُ  طِف كري في عَ الذ ِ  أي الترتيبُ  )وهو(َّ:قوله

 يكونَ  رتيب الذكري أنْ الت   :4ضيالر   بذلك كما أفاده قولُ  وهو ال يختصُّ  ،َتَعاَلى هللاُ َرِحَمُه 

 فصيًَل لما ها تَ ما بعدَ  كانَ  عما قبلها، سواءً  كرِ بًا في الذ ِ رت  كَلمًا مُ  الفاءِ  بعدَ  المذكورُ 

                                 
 .2/233اآلايت البينات ، 1
 .)أ(ساقطة من )ه( و)ب( و  2
 .213مغين اللبيب، ص:  3
 .2/365شرح كافية ابن اْلاجب، 4
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ًة{ َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا ُعُراًب أَتْ رَااًب{ }فَ َقْد َسَألُوا ُموَسى َأْكبَ َر ِمْن َذِلَك فَ َقاُلوا َأرََِن اَّللََّ َجْهرَ }إَنَّ أَْنَشْأََنُهنَّ إْنَشاًء 
فَ َتاَب َعَلْيِه{ َواْحتَ َرَز  اتٍ )َولِلسََّبِبيَِّة( َويَ ْلَزُمَها الت َّْعِقيُب حنو }فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيِه{ }فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن َربِ ِه َكِلمَ 

َة َوَقْد اَل يَ َتَسبَُّب َعْن اِبْلَعاِطَفِة َعْن الرَّاِبَطِة ِلْلَجَواِب فَ َقْد تَ تَ رَاَخى َعْن الشَّْرِط حنو إْن ُيْسِلْم ُفاَلٌن فَ ُهَو َيْدُخُل اجْلَنَّ 
بْ ُهْم َفِإن َُّهْم ِعَباُدَك{ الشَّْرِط حنو }إْن تُ َعذِ 

 

َّرَّْاَّاْْل َّن َّث َّر َّوَّأ َّ}و َّاآلية. ونحو:  1{م َّن َّه َّج ََّّاب َّو َّبَّْواَّأ َّل َّخ َّدَّْ:َّ}ا َّنحو ،لم يكن وأقبلها  َّن َّمََِّّأ َّو َّب َّت َّن ََّّض 

َشْيخ  4."كرهذِ  رِي جَ  بعدَ  ه يصحُّ ومدحَ  الشيءِ  ذم   فإن   اآلية.  3{2[م َّعَّْنَِّف ََّّاء َّش َّن ََّّث َّيَّْ]ح ََّّةَِّن َّج َّالَّْ

 .ونفعنا به هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  اِِلْسََلم

َّأ َّن َّإَِّ}) قوله:]  وهذا مجملٌ  دةٍ واِل  ن غيرِ إيجادًا مِ  ن  أي أوجدناهُ  (5{اءَّش َّنَّْإََِّّن َّاه َّن َّأَّْش َّنَّْا

لى إِ  ةُ بَ أو المتحب ِ  روب وهي الحسناءُ جمع عَ  {باًَّر َّع َّ}وقوله  .{الخَّن َّاه َّن َّلَّْع َّج َّف َّ}ه قوله: تفصيلُ 

 6[ها.ؤ زوج

َّالتعقيب َّ قوله:]  من  7في أماليه الحاجِب  ابنُ  ما أطلقهُ  به إلى تحريرِ  أشارَ  ()ويلزمها

  ومعلومٌ  "لم فهو يدخل الجنةسْ إن يُ "ك ة قولِ صح   دليلِ عقيب بِ الت   ال تستلزمُ  السببيةِ  فاءُ ." قوله 

                                 
 [72]سورة الزمر اآلية  1
 زايدة من )ب(. 2
 [74]سورة الزمر اآلية:  3
 .120-2/119حاشية األنصاري، 4
 [35]سورة الواقعة، اآلية: 5
 .)أ(وردت بعد الفقرة اليت تليها يف كل من )ه( و  6
سليمان قداره،  دار اجليل ،بريوت ،دار عمار، عمان، ،دراسة وحتقيق الدكتور فخر صاح 1/123أماِل ابن اْلاجب ،  7

 م.1989طبعة سنة 
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َ }إَنَّ أَْنَشْأََنُهنَّ إْنَشاًء َفَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكارًا ُعُراًب أَتْ رَااًب{  }فَ َقْد َسأَُلوا ُموَسى َأْكبَ َر ِمْن َذِلَك فَ َقاُلوا َأرََِن اَّللَّ
ِه َكِلَماٍت فَ َتاَب َعَلْيِه{ َجْهَرًة{ )َولِلسََّبِبيَِّة( َويَ ْلَزُمَها الت َّْعِقيُب حنو }فَ وََكَزُه ُموَسى فَ َقَضى َعَلْيِه{ }فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن رَب ِ 

َتَسبَُّب ْن الرَّاِبَطِة لِْلَجَواِب فَ َقْد تَ تَ رَاَخى َعْن الشَّْرِط حنو إْن ُيْسِلْم ُفاَلٌن فَ ُهَو َيْدُخُل اجْلَنََّة َوَقْد اَل ي َ َواْحتَ َرَز اِبْلَعاِطَفِة عَ 
بْ ُهْم َفِإن َُّهْم ِعَباُدَك{ َعْن الشَّْرِط حنو }إْن تُ َعذِ 

للجواب بالشرط،  والرابطةَ  العاطفةَ  ه تشملُ في كَلمِ  السببيةَ  ن المهلة، فإن  ما بينهما مِ 
 وانفكاكها عن التعقيب إنما هو في الثانية كما نبه عليه الشارح.

/ظ( اِلْسِتْلَزام 146)أ/اْقَتَصَر َعَليه مع اْسِتْلَزامَها الت ْرِتيب أيضًا  (ويلزمهاَّالتعقيب)وقولهَّ

نما َذَكرُهَما اْلُمَصنِ ف ]مع اْسِتْلَزا ِلْلِخََلف فيهما َوِلَن  اْلَفاء ترد َكِثيًرا  1[مَها لهماالت ْعِقيب له، وا 

َبِبي ة   3[.َشْيخ اِِلْسََلم 2."لهما ُمَجر دين عن الس 

 ه. كف ِ  بجمعِ  الضربُ  الوكزُ  (4ى{وس َّم ََّّه َّز َّك َّو َّ}ف َّ):َّقوله

هو قوله  الجواَب  على أن   مبنيٌّ  االستشهادُ َّ(5{ك َّاد َّب َّعََّّمَّْه َّن َّإَِّف ََّّمَّْه َّبَّْذ َِّع َّت ََّّنَّنحوَّ}إَِّ)قوله: 

 ه، والمعنى: إنْ وغيرِ  6المحذوف كما للبيضاوي  للجوابِ  ما على أنه علةٌ أ   ،(كاد َّب َّعََّّمَّْه َّن َّإَِّف َّ)

 رط.الش   نِ ع متسببٌ  حينئذٍ  الجواَب  لن  ؛ َل فَ  ،كهم عبادُ عليك فإن   عذبهم فَل اعتراَض تُ 

                                 
 زايدة من )ط(. 1
 .121-2/120حاشية األنصاري،  2
 ساقطة من )ب( . 3
 [15]سورة القصص، اآلية: 4
 [118]سورة املائدة،اآلية :  5
املرعشلي،    دار إحياء الرتاث العريب، ،حتقيق حممد عبد الرْحن 2/151أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  6

 ه .  1418/ 1بريوت، ط 
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َ]َمعانَ:َيفَ[
َ

 .ِمنْ ِللظَّْرفَ ْْيِ َواْلُمَصاَحَبِة َوالت َّْعِليِل َوااِلْسِتْعاَلِء َوالت َّوِْكيِد َوالت َّْعِويِض َومبَْعىَن اْلَباِء َوِإىَل وَ  (يف )  :َعَشرَ  سادسال

 
( اْلَمَكاين ِ َوالزََّماين ِ حنو  ٍم َوأَنْ ُتْم َعاِكُفوَن يف اْلَمَساِجِد{ }َواذْكُ })السَّاِدَس َعَشَر يف لِلظَّْرفَ ْْيِ ُروا اَّللََّ يف أايَّ

َلَمسَُّكْم ِفيَما أََفْضُتْم ِفيِه{ }َمْعُدوَداٍت{ )َواْلُمَصاَحَبِة( َكَمَع حنو }َقاَل اُْدُخُلوا يِف أَُمٍم{ َأْي َمَعُهْم )َوالت َّْعِليِل( حنو 
 {َأْي َعَلي َْها )َوالت َّوِْكيِد( حنو }َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها {َوااِلْسِتْعاَلِء( حنو }َوأِلَْصلَُبنُكْم يف ُجُذوِع النَّْخلِ )َأْي أِلَْجِل َما 
)َوالت َّْعِويِض( َعْن ُأْخَرى حَمُْذوَفٍة حنو َزِهْدت ِفيَما َرِغْبت َواأْلَْصُل َزِهْدت َما َرِغْبت ِفيِه  ،َواأْلَْصُل ارَْكُبوَها

 

 ،المعاني في عد ِ  الكَلمَ  لن   ،رفيتينللظ   العبارةِ  2[يقةُ وحق] ،حٌ فيه تسمُّ  رفين()للظ َّ :1قوله

أو  الزمانِ  هو اسمُ  الظرَف  بينهما أن   ، والفرقُ ال الظرفُ  المعنى هو الظرفيةُ  وال يخفى أن  

 ، والظرفيةُ 3"الخ أو مكانٌ  الظرف وقتٌ ": الخَلصةِ  ، وهنا مثًَل قال صاحبُ "يوم"ك المكانِ 

 زمانًا أو مكانًا لغيره.  الشيءِ  أو كونُ  ،هستقرًا فيه غيرُ مُ  الشيءِ  كونُ 

َّ)واْلصلَّاركبوها(قوله ال فَل زيادةَ  (،حلوا)معنى  (اركبوا)ن ضم  هذا إذا لم يُ  : وال  وا 

  ن.كما هو بي ِ  تأكيدَ 

َّرغبتَّفيه(َّ)واْلصل َّقوله:  الهاءِ  بنفسه وهو بفتحِ  فيه متعد ٍ  "دزهَ "أي لن  زهدتَّما

                                 
قال ابن نور الدين : يف حرف جر ، ومعناه: الظرف،قيل: وإن انتشرت معانيه فهي راجعة إليه، وذكروا له أحد عشر  1

لرْحن الزجاجي،  وما بعدها ؛ وانظر أيضا : حروف املعاين والصفات، عبد ا 314معىن ..." انظر املصابيح املغاين ،ص:
و معاين اْلروف، علي بن عيسى الرماين،  ؛م1984/ 1بريوت ط –ؤسسة الرسالة ،حتقيق علي توفيق اْلمد، م12ص:
 .2/1981حتقيق عبد الفتاح إمساعيل شلِب، دار الشروق، جدة ط ،96ص:

2 .  يف )ط( : وحق 
ََ: هو و  )من الرجز(  البيت 3

 الظ                   رف وق                   ت أو مك                   ان ض                   م نا
 

  
 ابط             رادٍ  كهن            ا امك            ث أزمن            ايف 
 .30ألفية ابن مالك ، ص:انظر  
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ُيْكِثرُُكْم ِبَسَبِب َهَذا  َومبَْعىَن اْلَباِء( حنو }َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمْن اأْلَنْ َعاِم َأْزَواًجا َيْذَرؤُُكْم ِفيِه{ َأيْ ) 

ِة اْلَغْيِ  )َوِمْن( حنو َهَذا ِذرَاٌع يف  اجلَْْعِل )َوِإىَل( حنو }فَ َرد وا أَْيِديَ ُهْم يف أَفْ َواِهِهْم{ َأْي إَلي َْها ِليَ َعض وا َعَلي َْها ِمْن ِشدَّ

الث َّْوِب َأْي ِمْنُه يَ ْعيِن َفاَل يُ َعيِ ُنهُ ِلِقلَِّتِه.

 

ِبَمْعَنى َحَزر، َوَقد َرَأى َحَزرت وقد رت َما َرِغبت فيه، وليست "زهد" فيه ِبَكْسر اْلَهاء ِضد  َرِغب 

اِرح َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى َوَنَفعَنا ِبه الت ْمِثيل بما مث ل ِبه فإنها  إنما تتعدى بفي، َوَكان اْلَوْ  َلى ِللش 

َوُهو "ضربت فيمن َرِغبت" َواْلَْصل "َضَربت َمْن َرِغبت فيه" ِلَن   هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  1 اْبُن ِهَشام

 .ْنُصوب ِبِإْسَقاط اْلَخاِفضفيه ِضد  َرِغب َوَأن  َما َبْعدَها مَ  دَ َتِمل َأن  زهَما مث ل ِبه َيحْ 

 (/و147)أ/

المجازية  ةِ رفيَ نا للظ  هُ  "في" الكشاِف  صاحبُ  جعلَ  (لَّعَّْج َّاَّالَّْذ َّه ََِّّبَّب َّس َّمَّبَِّك َّر َّكثَِّ)أيَّي َّ قوله:

َّالَّْفََِّّمَّْك َّل َّ}و َّمثل:  ،كثيروالت   جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث  "حيث قال:  َّاصَّص َّقَِّي

ه أي لن   "الزمخشريِ   قولُ  الظهرُ " :ها للسببيةه كونَ بعد حكايتِ  4غنيقال في المُ   3"2{اة َّي َّح َّ

ه تعييبَ  فأردَت  فيه عيبٌ  من ثوٍب  ذراعٍ  قدرَ  يعني إذا رأيَت  فيَّالثوب(َّ)هذاَّذراع َّقوله: .أبلغُ 

 . (تهل  ه لقِ بعني فَل يعييَ )ه بقولِ  الشارحُ  إلى ذلكَ  قال لك هذا كما أشارَ يُ 

                                 
 .225مغين اللبيب، ص: 1
 [179]سورة البقرة اآلية:  2
 .4/97الكشاف، 3
 .224مغين اللبيب،ص 4
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َ]َمعانَكي[
َ

 .َعَشَر: َكْي لِلت َّْعِليِل َومبَْعىَن َأْن اْلَمْصَدرِيَّةِ  بعالسَّا

 
 

 ِجْئت َكْي أَْنُظَرَك َأْي أِلَْن  ْعَدَها ِبَِْن ُمْضَمَرٍة حَنْو)السَّاِبَع َعَشَر َكْي لِلت َّْعِليِل( فَ يُ ْنَصُب اْلُمَضارُِع ب َ 
 

 
 

 لَ كما مث   ةً مضمرَ  ةِ المصدري   "أنْ "على  "يكَ "خلت هذا إذا دَ  بعدها(َّالمضارع ََّّب َّنص َّ:َّ)في َّقوله

  :1كقوله الشعرِ  في ضرورةِ  ظاهرةً  أو ،به

 اعَ دَ خْ تَ وَ  ر  غُ تَ  نْ ا أَ مَ يْ كَ  كَ سانَ لِ   احً انِ مَ  تَ حْ بَ ْص أَ  اسِ الن   ل  كُ أَ  ْت الَ قَ فَ 

في السؤال عن علة  "همَ لِ "أي  "همَ يْ كَ "ة نحو االستفهامي   "ما"بخَلف ما إذا دخلت على 

  :2ة كقولهالمصدري   "ما"أو على  ،الشيء

 .َشْيخ اِِلْسََلم 3. " عفَ نْ يَ وَ  ر  ُض ا يَ مَ يْ ى كَ تَ فَ ى الْ جَ رْ يَُ  امَ ن  إِ فَ  ر  ُض فَ  عْ فَ نْ تَ  مْ لَ  َت نْ ا أَ ذَ إِ 

                                 
 .2/508،دار صادر ،بريوت ؛ وشرح شواهد املغين ،79البيت  جلميل بثينة ، انظر ديوان ُجيل بثينة، ص: 1
، وشرح شواهد 3/591البيت لعبد األعلى بن عبد هللا على األصح، وقيل غري ذلك ، انظر: خزانة األدب، 2

 .4/223، ومعجم الشواهد النحوية 2/507املغين،
 . 2/127حاشية األنصاري،  3
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ُم حَنْو ْدُخلَ )َومبَْعىَن َأْن اْلَمْصَدرِيَِّة( ِبَِْن تَ  ِجْئت ِلَكْي ُتْكرَِميِن َأْي أِلَْن. َعَلي َْها الالَّ

 

َّالالم(قوله:  َّعليها َّتدخل دخول حرف التعليل  أي ولو كانت تعليلية لم يصح   )بأن

 :1كقوله "كيف"مختصرة من  "كي"وقد تكون " .عليها

 .َشْيخ اِِلْسََلم 3."مُ رِ طَ ْض تَ  اءِ جَ يْ هَ الْ ى ظَ لَ وَ  مْ كُ ََل تْ قَ َ 2ترَ ئِ ا ثُ مَ وَ  مٍ لْ ى سِ لَ إِ  ونَ حُ نَ جْ تَ  يْ كَ  

                                 
" هو من أبيات الكتاب" ،شرح شواهد املغين ،املطبعة  :البيت َمهول القائل، ونسبه السيوطي إىل كتاب سيبويه فقال 1

. وقد نفى ذلك  عبد القادر البغدادي قائال:" وأما قوله: كي ِتنحون..البيت،فقد زعم 172البهية، مصر،ص 
العيين أنه من شواهد سيبويه وتبعه َخَدمُة هذا الكتاب، وهو غري موجود يف كتاب سيبويه فإن شواهده مضبوطة 

، حتقيق 4/152شرحها ُجاعة من أكابر العلماء ومل أر من أدرجه فيها." شرح أبيات مغين اللبيب،  معدودة وقد
 ، دار الثقافة العربية،بريوت . 2/1414عبد العزيز رابح وأْحد يوسف دقاق، ، ط

ت القتيل إذا ه( : "وثئرت ابلبناء للمفعول وقتالكم َنئب الفاعل من أثر 1093قال عبد القادر بن عمر البغدادي )ت  2
، وقد أثبت حمقق حاشية زكراي 4/152طلبت دمه وقتلت قاتله ، والثأر مهموز " شرح أبيات مغين اللبيب، 

 األنصاري كلمة )ثربت( ابلباء ، وقال إن ذلك هو الصواب،وهو َمالف للصواب.
 .2/127حاشية األنصاري، 3
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َ[َلََّكَُاِنَعَ ]َمَ 
َ

 .اِلْسِتْغرَاِق أَفْ رَاِد اْلُمَنكَِّر َواْلُمَعرَِّف اْلَمْجُموِع َوَأْجزَاِء اْلُمَعرَِّف اْلُمْفَردِ  اْسمٌ  ُكل   :َعَشرَ  ثامنال

 
 

}ُكل  نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت{  حَنْواِلْسِتْغرَاِق أَفْ رَاِد( اْلُمَضاِف إلَْيِه )اْلُمَنكَِّر(  اْسمٌ  )الثَّاِمَن َعَشَر ُكل  
 

 

َّك َّلَِّذ َّ}ك َّنحو:  والمضاَف  ل المنكر الموصوَف شمِ "  المنكر(َّأفرادََِّّالستغراقََّّ)اسم َّقوله: 

 3."كما يشمله مجردًا عن ذلك ،وتركه 2"قلب"بتنوين   1{ار َّب َّج ََّّر َّب َِّك َّت َّم ََّّب َّلَّْق ََّّل َّىَّك َّل َّع ََّّللا ََّّع َّب َّطَّْي َّ

ُوف ي سم َما ُيَخاِلفُه، َوَنص  عبارته: "قال ِفي المغني: "فإذا قلَت )َأَكلت كل  . َشْيخ اِِلْسََلمقاله 

 َرِغيف ِلَزْيد( كانت ِلُعُموم اْلَْفَراد، فإن أضفَت الر ِغيف ِإَلى َزْيد صارت ِلُعُموم َأْجَزاء َفْرد َواِحد،

َّر َّب َِّك َّت َّم ََِّّبَّلَّْق ََّّل َّىَّك َّل َّع ََّّللا ََّّع َّب َّطَّْي ََّّك َّلَِّذ َّك ََّّ}:َوِمْن ُهَنا وجَب ِفي ِقَراَءة َغْير َأِبي عمرو وابِن َذْكَوان

/ظ(  "قلب" تقديُر "كل" َبعد "قلب" لَيُعم  أفراَد القلوِب َكَما عم  147)أ/َبَترك تنوين  4{َّار َّب َّج َّ

أضفت الر ِغيف الخ" َأْي ِبَأن قلت: "َأَكلت ُكل  َرِغيف زيد"؛ وقوله: "فإن اهـ.  5."أجزاَء اْلَقْلب

وقوله " ِلُعُموم َأْجَزاء َفْرد َواِحد" َقْد ُيَخاِلفُه َما يأتي ِمْن َأن  اْلُمْفَرد اْلُمَضاف ِإَلى َمْعِرَفة يِفيد 

 ال، َوَأن  المعنى: َأَكلت ُكل  َفْرداْلُعُموم فإن َقِضي ة َذِلَك ُعُموم َرِغيف اْلُمَضاف ِإَلى َزْيد ِفي اْلِمثَ 

                                 
 [35]سورة غافر اآلية:  1
عمرو البصري وابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، وقرأ ابقي القراء برتك التنوين. انظر قرأ بتنوين )قلٍب( كل  من أيب  2

،دار الكتاب 279البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والد رى، عبد الفتاح القاضي، ص:
 العريب، بريوت.

 .2/128حاشية األنصاري ، 3
 [35]سورة غافراآلية:  4
 .256-255املغين ،ص: 5
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 ن{}ُكل  ِحْزٍب مبَا َلَدْيِهْم َفرُِحو 

ِمْن َأْفَراد الر ِغيف اْلَمْنُسوَبة ِإَلى َزْيد، َواْلَفْرق َبْيَن َنْحو َهذا اْلِمَثال َوَما ِفي اآلية َظاِهر، ِلَن   

 اهـ.  1."تأملفليُ  ؛ يضف ِإَلى َمْعِرَفة َحت ى يُعم  اْلَقْلب فيها َلْم 

ولعل الظ اِهر َما َقاله َشْيخ اِِلْسََلم، َكَما َأن  الظ اِهر َما يأتي ِمْن َأن  اْلُمْفَرد  :ت َّــلـــق

)اسم اِلْسِتْغَراق  اْلُمَضاف ِإَلى َمْعِرَفة يِفيد اْلُعُموم ِفي اْلَْفَراد اَل ِفي اْلَْجَزاء. َوَقْول اْلُمَصنِ ف

الخ( ظاِهر ِفي َأن  اْسِتْغَراق اْلَْفَراد َمْدُلول ِلُكل  ُدون اْلُمَضاف إليه َوُهو اْلُمَواِفق لما يأتي ِفي 

" ِمْن ِصيغ اْلُعُموم، فيكون َمْدُلول اْلُمَضاف إليه َنْفس اْلَحِقيَقة،  "مبحث اْلُعُموم" ِمْن عد  "كل 

َراق َأْفَرادَها، َنَعم اْلُمَناِسب ِلَطِريق اْلَمَناِطَقة أن يكون االْسِتْغَراق َمْدُلواًل َوَمْدُلول "كل" اْسِتغْ 

 2."ِلْلُمَضاف إليه ِلَن هْم َيْجَعُلوَن "كًَل" ِلُمَجر د الت ْسِوير، والمحكوُم َعَليه ُهَو اْلُمَضاف إليه كل

 سم.

َّل َّبََِّّحزب ََّّ}كل َّ)قوله:  َّف َّهَِّيَّْد َّما باعتبار معنى المضاف إلى  4[الخبر] عَ جمَ  (3{ون َّح َّرَِّم

الدراهم  كلُّ )في قوله:  "كل"ه باعتبار لفظ دَ كما وح   (العبيد جاؤوا كلُّ )، ومثله قوله: "كل"

 . (فرْ ِص 

                                 
 .2/239اآلايت البينات، 1
 .2/239اآلايت البينات، 2
 .[53]سورة املومنون،اآلية : 3
 يف )ب( : اْلزب. 4
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ُكل  اْلَعِبيِد َجاُءوا وَُكل  الدَّرَاِهِم َصْرٌف َوِمْنُه }إْن ُكل  َمْن يف السََّمَواِت َواأْلَْرِض إالَّ   ُمَعرَِّف اْلَمْجُموِع( حَنْوَوالْ )

ُمَعرَِّف( حَنْو ُكل  اْلُمْفَرِد الْ ) آيت الرَّْْحَِن َعْبًدا{ }وَُكل ُهْم آتِيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْرًدا{ )َو( اِلْسِتْغرَاِق )َأْجزَاِء( اْلُمَضاِف إلَْيهِ 

 َزْيٍد َأْو الرَُّجِل َحَسٌن َأْي ُكل  َأْجزَائِِه.

 

َّالخ(َّالعبيدََِّّ)كل َّقوله:  أي ف"كل" فيهما الستغراِق أفراِد المعر ف اْلَمْجُموع،  جاؤوا

بكي بأن  َما أفاده "كل" ِمْن إحاطِة الفراِد أفادُه الجمُع اْلُمَعر ف َقْبل ُدُخولَها  1 َواْسَتْشَكَلُه السُّ

/و( َعَليه، وكلٌّ مفيدة ِلْلُعُموم 148)أ/َعَليه. وأجاب بأن  "أل" تِفيد اْلُعُموم ِفي َمَراِتب َما َدَخلت 

وٌد لنه َيْقَتِضي َعَدم َجَواز استثناء َزْيد ِفي َأْجَزاء ُكل  ِمْن ِتْلَك اْلَمَراِتب، َوَما َأَجاب ِبه قوٌل مرد

 ِفي نحو: "َجاءني الرِ َجال ِإال  زيدًا" ِإْذ َلْم َيَتَناَولُه َلْفظ اْلَجْمع، َوِلَن  اْلُمَحقِ قين قالوا ِفي َنْحو َقْوله

َجَواب المْرضي  َأن  الجمَع ِإن  َمْعَناُه ُكل  َفْرد اَل ُكل  َجْمع، َوالْ   2{يننَِِّسَّحَّْالم ََّّ}وللاَّيحب َّ: تعالى

اِخَلة َعَليه تِفيد الن ص  فيه َشْيخ  3."اْلُمَعر ف يِفيد ُظُهور اْلُعُموم ِفي االْسِتْغَراق ،و"كل" الد 

 . اِِلْسََلم

                                 
( ، وهي ملحقة آبخر كتاب "تلقيح الفهوم" للعالئي ، ص  1 وذلك يف رسالته املسم اة )أحكام "كل " وما عليه تدل 

587. 
 [134]سورة آل عمران اآلية:  2
 .2/129شية األنصاري،حا 3
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َم[َالَّاَاِنَعَ ]َمَ 
َ

ُم لِلت َّْعِليِل، َوااِلْسِتْحَقاِق، َوااِلْخِتَصاِص، َواْلِمْلكِ  :َعَشرَ  تاسعال  ،الالَّ

 
ُم( اجْلَارَُّة  َ ََلُْم ))التَّاِسَع َعَشَر الالَّ َ ِللنَّاِس{ َأْي أِلَْجِل َأْن تُ بَ ْيِ  لِلت َّْعِليِل( حَنْو }َوأَنْ َزْلَنا إلَْيك الذ ِْكَر ِلتُ بَ ْيِ 

َمَواِت َوَما يِف النَّاُر ِلْلَكاِفرِيَن )َوااِلْخِتَصاِص( حَنْو اجْلَنَُّة لِْلُمتَِّقَْي )َواْلِمْلِك( حَنْو }َّللَِّ َما يف السَّ  حَنْو( )َوااِلْسِتْحَقاقِ 
 اأْلَْرِض{.

 
َّ 1قوله: ال  َفِهَي ِفي الت  َأْي ِبَحَسِب اْلظ اِهِر َوُعْرِف ا)للت عليل( ِريَفِة  2آلَيِة  َخاُطِب، َواِ  الش 

ْيِء، َلن   هللُا َتَعاَلىلِحْكَمِة، َلن  َأْفَعاَل اْلَمْذُكوَرِة ِلَبَياِن ا َلْيَسْت ِلِعل ٍة ِبَمْعَنى ُالَباِعِث َعَلى ُالش 

ِإَلى ِفْعِلِه َتَعاَلى  لِعل ُة ِإَذا ُأْسِنَدْت لُمْخَتاُر؟ َفالَفاِعُل ااوُن ُمْخَتارًا، َكْيَف َوُهَو ٌالَفاِعَل ِلِعل ٍة اَل َيكُ 

َر ِفي َمْوِضِعهِ    .َكاَن ٌالُمَراُد ِبَها ٌالِحْكَمُة، َكَما َتَقر 

( ِاْعَلْم َأن  َبْيَن ااِلْسِتْحَقاِق َوااِلْخِتَصاِص ُعُمومًا َوُخُصوصًا الخَّاقَّق َّحَّْ)واالستَِّقوله: 

َواَل َيْنَعِكُس َكَما  َفُكلُّ اْخِتَصاٍص اْسِتْحَقاقٌ  َصاِص،ُمْطَلقًا، َفااِلْسِتْحَقاُق أََعمُّ ُمْطَلقًا ِمَن ااِلْختِ 

ينَ  ِبَها َبْل  َتَراُه ِفي اْلِمَثاَلْيِن اْلَمْذُكوَرْيِن، َفِإن  الن اَر َمَع َكْوِنَها ُمْسَتَحق ٌة ِلْلُكف اِر َلْيُسوا ُمْخَتصِ 

ْن َكاَن  ِبِخََلِف اْلَجن ِة َفِإن َها َمَع  ،ِباْلُكف ارِ  اَتْأَبيُدَها ُمْخَتص  ُيَشاِرُكُهْم ِفيَها ُعَصاُة الُمْؤِمِنيَن، َواِ 

ٌة ِباْلُمْؤِمِنيَن ُمْسَتَحق ٌة َلُهْم، َوَأم   ِمْنُهَما ُمْطَلقًا، َفُكلُّ  ا اْلملك َفُهَو َأَخصُّ ِمْن ُكل ٍ َكْوِنَها ُمْخَتص 

 .َمْمُلوٍك َفُهَو ُمْخَتصٌّ ِبَماِلِكِه َوُمْسَتَحقٌّ َلُه َواَل َعْكُس 

                                 
، وانظر معاين الالم عند الرماين ،  370قال ابن نور الدين لالم أحد وعشرون معىن ، راجعها يف املصابيح املغاين ،ص: 1

 وما بعدها. 51معاين اْلروف ،ً  
َ لِلنَّاِس{ ] سورة النحل، اآلية: 2  [44أي قوله تعاىل : }َوأَنْ زَْلَنا إلَْيك الذ ِْكَر لِتُ بَ ْيِ 
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 ،َويِف  ،َوَعَلى ،َوالتَّْأِكيِد، َومبَْعىَن إىَل  ،َوالتَّْمِليِك َوشبِهِه، َوتَ وِْكيِد الن َّْفِي، َوالت َّْعِديَةِ  ،َوالصَّي ُْروَرِة: َأْي اْلَعاِقَبةِ 

 

فَ َهِذِه َعاِقَبُة اْلِتَقاِطِهْم اَل ِعلَُّتُه إْذ  {فَاْلتَ َقَطُه آُل ِفْرَعْوَن ِلَيُكوَن ََلُْم َعُدواا َوَحَزَنً }َوالصَّي ُْروَرِة َأْي اْلَعاِقَبِة( حَنْو )
ُه )ِهَي الت َّبَ ينِ   ِه( حَنْو }َوَاَّللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا َوشبهِ )َوالتَّْمِليِك( حَنْو َوَهْبت ِلَزْيٍد ثَ ْواًب َأْي َملَّْكته إايَّ

ُ ) {َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِنَْي َوَحَفَدةً  بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم{ }ملَْ َيُكْن اَّللَّ َوتَ وِْكيِد الن َّْفِي( حَنْو }َوَما َكاَن اَّللَُّ ِليُ َعذِ 
اِخَلِة َعَلْيِه اْلَمْنُصوِب ِفيِه اْلُمَضارُِع ِبَِْن ُمْضَمَرٍة )َوالت َّ  ِليَ ْغِفَر ََلُْم{ َفِهَي يف  حَنْو  (ْعِديَةِ َهَذا َوحَنْوِِه لِتَ وِْكيِد نَ ْفِي اخلَْرَبِ الدَّ

ِم. َما َأْضَرَب َزْيًدا ِلَعْمٍرو َوَيِصرُي َضَرَب ِبَقْصِد الت ََّعج ِب ِبِه اَلزًِما يَ تَ َعدَّى إىَل َما َكاَن َفا ِعَلُه اِبَْلَْمَزِة َوَمْفُعوَلُه اِبلالَّ
حَنْو }َفُسْقَناُه إىَل بَ َلٍد َميِ ٍت{ َأْي إلَْيِه  ()َوالتَّْأِكيِد( حَنْو }إنَّ َربَّك فَ عَّاٌل ِلَما يُرِيُد{ اأْلَْصُل فَ عَّاٌل َما )َومِبَْعىَن إىَل 

َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن اْلِقْسَط لِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة{ َأْي ِفيِه }ْي َعَلي َْها. )َويِف( حَنْو خيَِر وَن ِلْْلَْذقَاِن ُسجًَّدا{ أَ })َوَعَلى( حَنْو 

 

ْيُروَرُة ِهَي ااِلْنِتَقاُل ِمْن  (ة َّب َّالعاقََِّّ:َّ)أيَّهقولُ  ْيُروَرِة ِبالَعاِقَبِة َلْيَس َحِقيِقيًا، ِإْذ الص  َتْفِسيُر الص 

ْيِء اْلُمْنَتَقل ِإَلْيِه، َفُهوَ  َواْلَعاِقَبُة َنْفُس ى َشْيٍء، َشْيٍء ِإلَ  ُمَجاٌز ِمْن ِإْطََلِق   (/ظ148)أ/الش 

ْيء ال ِذي ُهَو ااِلْنِتَقاُل ِمْن َشْيٍء ِإَلى َشْيٍء َعَلى اْسِم اْلَمْفُعو  اْلَمْصَدرِ  ِل ال ِذي ُهَو َذِلَك الش 

 .قِ ِإَلْيِه ِلَعََلَقِة الت َعلُّ  الُمْنَتَقل

ِشَّ) :َقْوُلهُ   .َذِلكَ  َوَغْيرُ  َوالن ْهيُ  َواَلْمرُ  رُ لت ْمِليِك ِمْن َحْيُث اْلَحجْ ا َأْي ِشْبه (ِههَِّبَّْو 

َّللا َِّلي ع ذِ ب ه م}َنْحَو ) :َقْوُلهُ   ان  م اَّك  و 
َما "َوْجُه الت ْأَكيِد ِفيِه عنَد الكوفي ين َأن  َأْصَل  الخ(َّ{1

 يدٌ َما زَ "َلِت الَل ُم ِزَياَدًة ِلَتْقِوَيِة الن ْفِي َكَما َدَخَلِت اْلَباُء ِفي ، ُثم  ُأْدخِ  "يفعلُ  ما كانَ " "َكاَن ِلَيْفَعل

ٌد َغْيُر َجارٍ  َبْل َناِصٌب،، ولو كان جار ًا لْم يتعل   م"ِبَقائِ  ق ِلَذِلَك، َفِعْنَدُهْم ِهَي َحْرٌف َزاِئٌد ُمَؤكِ 

؟ ووجُهه عند البصري ين أن  الصَل ما كانَ بشيٍء لزيادِته، فكيَف وهو غي   قاصداً  ُر جار 

                                 
 [33] سورة األنفال،اآلية:  1
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.............................. 

 

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

 ،ِلْلِفعِل، َوَنْفُي َقْصِد الفعل أبلُغ ِمن َنْفِيِه ، َفِهَي ِعْنَدُهْم َحْرُف َجرٍ  ُمَتَعلِ ٌق ِبَخَبِر َكاَن اْلَمْحُذوِف 

 2اهـ. َوِبِه ُيْعِلُم َأن  َكْوَنَها ِلَتْأِكيِد الن ْفِي َثاِبٌت َعَلى الَمْذهَبين، 1َوالن ْصُب ِبَأْن ُمْضِمَرًة ُوُجوبًا."

َأن  الُمِفيَد َقِضي ُة َتْوِجيِه الت ْوِكيِد ِعْنَد الَبَصِريِ يَن  :َوَعَلى ِزَياَدِة الَل ِم َوَعَدِم ِزَياَدِتَها، َلِكْن َقْد ُيَقالُ 

 . .اهـ. سم َرِحَمُه هللاُ  3َلُه َتْقِديُر الَقْصِد ُدوَن الَل م.

 اَلم ا َكاَنِت الَل ُم َواِسَطًة ِفي َتْقِديِر الَخَبِر ِلُوُقوِع الَخَبِر َجار   :َوُيْمِكُن َأْن ُيَقالَ  :قــــلــت َّ

ِلَتْقِديِر الُمَتَعلِ ِق ُنِسَب َذِلَك َلَها َوِفيِه َنظر، َوَقْد ُيَناَقُش ِفي الت ْوِجيِه  بٌ َوَمْجُرورًا َوُهَو ُموجِ 

يٌد ِحيَنِئذ، الَمْذُكوِر ِبَأن ُه َكَما َيُجوُز َتْقِديُر الُمَتَعلِ ِق َقاِصدًا َيُجوُز َتْقدِيُرُه َفاِعًَل، َفََل َيُكوُن ِفيِه َتْأكِ 

ْرَناُه َتعْ   .َقاَلُه الُكوِفيُّوَن َفَتَأم ل َفَلَعل  الَوْجَه َما اِرِح، َفِإن  َقْوَلُه  لمُ َوِبَما َقر  َّ)َما ِفي ِعَباَرِة الش  ف ِهي 

ل ْيهَِّ َّع  اِخل ِة َّالد  ب ِر َّالخ  َّن ْفِي َِّلت ْوِكيِد ن ْحِوِه َّو  َّه ذ ا الُكوِفيِ يَن، َوَقْوُلُه  َظاِهٌر ِفي َطِريَقةِ  (َِّفي

َّفَِّ) وب  َِّبأ نَّالخالم ْنص  اِرع  َّالم ض   (/و149)أ/ِريِ يَن؛ َوَظاِهٌر َأْيضًا َظاِهٌر ِفي َطِريق الَبْص  (يِه

ُيَجاَب َعْن َهَذا الث اِني  َصِريٌح ِفي َذِلَك، ِإال  َأنيَن َبْل ِري  يِد لَل ِم َعَلى َقْوِل الَبْص ِفي ِنْسَبِة الت ْوكِ 

 .ِبَما َذَكْرَناُه، َفَتَأم ل

                                 
 .240-239اآلايت البينات، 1
 أي مذهب الكوفيْي ومذهب البصريْي. 2
 .240-239اآلايت البينات، 3
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 .َوَعنْ ،َوِمْن  ،َوبَ ْعدَ  ،َوِعْندَ 

 

ِم َوََتِْفيِف اْلِميِم يف ِقرَاَءِة اجلَْْحَدرِ ) بُوا اِبْلَْقِ  ِلَما َجاَءُهْم " ِبَكْسِر الالَّ ُهْم  ي ِ َوِعْنَد( حَنْو " َبْل َكذَّ َأْي ِعْنَد َمَِيِئِه إايَّ
َعْت َلُه ُصرَاًخا َأْي ِمْنُه )َوعَ  ْن( حَنْو }َوَقاَل )َوبَ ْعَد( حَنْو }أَِقْم الصَّاَلَة ِلُدلُوِك الشَّْمِس{ َأْي بَ ْعَدُه )َوِمْن( حَنْو مسَِ

{ َأْي َعن ُْهْم َويف َحقِ ِهْم َوِإالَّ ِبَِْن َكاَنْت ِلتَ ْبِليٍغ َلِقيَل َما الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َلْو َكاَن َخي ْرًا َما َسبَ ُقوََن إلَْيهِ 
ُم َغي ُْر اجْلَارَِّة فَاجْلَازَِمُة حَنْو }ِليُ ْنِفْق ذُ  ميَاِن أَمَّا الالَّ ُر اْلَعاِمَلِة   {و َسَعٍة ِمْن َسَعِتهِ َسبَ ْقُتُموََن َوَضِمرُي َكاَن َوِإلَْيِه ِلْْلِ َوَغي ْ

ِم ااِلبِْتَداِء حَنْو }أَلَنْ ُتْم َأَشد  َرْهَبًة{َكاَل 

 

ِري َّه: قولُ  ْحد  ِةَّالج   أْي َوِهَي َشاذ ٌة.  (1)ِفيَِّقر اء 

ْمِس{ه: قولُ  َّالش  لوِك َِّلد  ن َما  (2)} َماِء، َوا   3[َكاَنت]َأْي ِلَزَواِلَها، َوُهَو َمْيُلَها َعْن َوَسِط الس 

ََلِة ِفْعُلَها، َوَمْعُلوٌم َأن  الِفْعَل ِإن َما َيُكوُن َبْعَد  "َبْعدُ "ِفيِه ِبَمْعَنى  "الَل مُ  َأن  الُمَراَد ِبِإَقاَمِة الص 

َواِل اَل ِعْنَدهُ.  الز 

ان ْتَِّللت ْبِليغَِّ) :َقْوُلهُ   .َأْي الُمَخاَطَبُة َوالُمَشاَفَهُة ِبالَقْوِل الَمْذُكورِ ( ِبأ ْنَّك 

َّ]الالم[أ م اَّ) :َقْوُلهُ  ْير  الال م َّغ 
ار ة ()َهَذا ُمْحَتَرز َقْوِلِه  (الجار ة4َّ  .الج 

 

                                 
وابن حبان، تويف  هو العالمة كامل بن طلحة اجلحدري، أبو حيىي البصري املقرئ، من رجال اْلديث، وثقه الدارقطين 1

 .1/349ه ، انظر ترُجته يف "غاية النهاية" 231َرِْحَهُ هللاُ تَ َعاىَل سنة 
 [78]سورة اإلسراء،اآلية: 2
 يف )ه( و )ب( :كان 3
 زايدة يف )ه( و)ب(. 4
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َ]َمعانَلوال[
يَِّة اْمِتَناُع َجَواِبِه ِلُوُجوِد َشْرِطهِ  العشرون:  .َلْواَل َحْرٌف َمْعَناُه يف اجْلُْمَلِة ااِلمسِْ

 
يَِّة اْمِتَناُع َجَواِبِه ِلُوُجوِد َشْرِطِه( حنو َلْواَل َزْيٌد َأْي َمْوُجوٌد أَلََهن ُْتك اْمتَ نَ َعْت )اْلِعْشُروَن َلْواَل َحْرٌف َمْعَناُه يف اجْلُْمَلِة  ااِلمسِْ

هَ  َتَدأٌ حَمُْذوُف اخلَْرَبِ لُُزوًما.  يدَ اَنُة ِلُوُجوِد َزْيٍد َفزِ اإْلِ الشَّْرُط َوُهَو ُمب ْ

 

َّاالسمية()فيَّالج َّقوله:   "ِفي"، َوَكَذا "َمعَ "ِبَمْعَنى  "ِفي"، وَ "َمعَناهُ "َحاٌل ِمَن الَهاِء ِفي  ملة

 (َوِفي الُمضاَرَعِة َوالَماِضَيةِ )الَمْعُطوِف، َوُهَو َقْوُلُه 

َّ)ف َّقوله ْرُط ُهَو الُجْمَلُة،" َمُة ِبَقْوِلهِ اْعَتَرَضُه الَعَل   الخ(َّالشرط ََّّيد َّزَِّ: َوَمْعَنى  َقْد ُيَقاُل الش 

 " :ًا َكَقوِلكَ َها ُحُصوُل َمْضُموِنَها َسَواًء َكاَن الَخَبُر ِفيَها َكْونًا ُمْطَلقًا َكَما َمث ل، َأْو َخاص  ُوُجودِ 

اِرُح "الناُس  هلكَ  َلْواَل َزْيٌد َأْمسِ  الِذي  َفِإن َما ُهَو ِفي الَكْوِن الَعامِ    -ِإْن َصح   -، َوَما َقاَلُه الش 

ِرين، َوِعَباَرُة الُمغْ ِذي جو  ل  ا َبُه الُجْمُهوُر ُدوَن الَخاِص  َأْوجَ  ُقو اُلمَتَأخِ  ِلَرْبِط اْمِتَناِع  1ينِ زه ُمَحقِ 

ِل ِبَأن  َقْوَلُه  َوُيْمَكُن َأْن ُيَجاَب  .اهـ.  2". الث اِنَيِة ِبُوُجوِد اُلوَلى َوُهَو َنصٌّ ِفيَما ُقْلَناهُ  َعِن اَلو 

ْرطف زيدَّ) َمْضُموِن الُجْمَلِة  َق َعَلْيِه اْنِتَفاءُ الُمَراُد ِمْنُه ِزيَد ِباْعِتَباِر َوْصِفِه َضُروَرَة َأن  الُمَعل   (الش 

ِباْعِتَباِر َتَحقُِّق ُوُجوِدِه، َوَعِن  َأْي زيدَ  (د َّف زي)الث اِنَيِة ُهَو َثُبوُت الُوُجوِد ِلَزْيٍد اَل ِلَذاِتِه، َفَقْوُلُه 

ُروَن؛ َوِلْلَعَل   اِرح ُمْخَتاٌر ِلَقْوِل الُجْمُهوِر ُدوَن َما َحق َقُه الُمَتَأخِ   هنا ] 3سم َمةِ الث اِني ِبَأن الش 

                                 
 360مغين اللبيب،ص: 1
 .2/241حاشية اللقاين،نقال عن اآلايت البينات ، 2
 .242-2/241اآلايت البينات ، 3
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 َويف اْلُمَضارعِة التَّْحِضيُض، َواْلَماِضَيِة الت َّْوبِيُخ، َوِقيَل وَترُِد ِللن َّْفيِ 

 

ِة ِة التَّْحِضيُض( َأْي الطََّلُب اْْلَِثيُث حنو }َلْواَل َتْستَ ْغِفُروَن اَّللََّ{ َأْي اْستَ ْغِفُروُه َواَل بُدَّ )َواْلَماِضيَ )َويف اْلُمَضارِعَ 
ْفِك َعَلى َعَدِم  هللُا تَ َعاىَل الت َّْوبِيُخ( حنو }َلْواَل َجاُءوا َعَلْيِه ِبَِْربَ َعِة ُشَهَداَء{ َوخبََُّهْم  اْلَمِجيِء اِبلش َهَداِء مبَا قَاُلوُه ِمْن اإْلِ

َكآَيِة }فَ َلْواَل َكاَنْت قَ ْرَيٌة آَمَنْت{ َأْي َفَما آَمَنْت قَ ْريٌَة َأْي َأْهُلَها  (َوُهَو يف اْْلَِقيَقِة حَمَل  الت َّْوِبيِخ. )َوِقيَل َترُِد ِللن َّْفيِ 
إميَانُ َها إالَّ قَ ْوَم يُوُنَس َواجْلُْمُهوُر ملَْ يُ ْثِبُتوا َذِلَك َوقَاُلوا ِهَي يف اآْليَِة لِلت َّْوِبيِخ َعَلى تَ ْرِك ِعْنَد َمَِيِء اْلَعَذاِب فَ نَ َفَعَها 

ميَاِن قَ ْبَل َمَِيِء اْلَعَذاِب وََكأَنَُّه ِقيَل فَ َلْواَل آَمَنْت قَ ْرَيٌة قَ ْبَل َمَِيِئِه فَ نَ َفَعَها إميَانُ َها  اإْلِ

 

   1[.فات َأْضَرْبَنا َعْن ِذْكِرَها ِلِقل ِة َجْدَواَهاتعسُّ 

َّالم َّ)وفَِّقوله:  ، أَ  (/ظ149)أ/ (ضارعةَِّي ْو َأْي الُمَضاِرع َصْدُرَها َفُهَو َمَجاٌز َعْقِليٌّ

ِمْن َتْسِمَيِة الُكلِ  ِباْسِم الُجْزِء َوَكَذا الَقْوُل ِفيَما  ُمَضاِرٍع َفُهَو َمَجاٌز ُمرسلٌ  الُمْشَتِمَلِة َعَلى ِفْعلٍ 

  .َبْعَدهُ 

  .اِِلْفِك َمَحلُّ الت ْوِبيخِ  َأْي َما َقاُلوُه ِمنَ  (و ه و َّ) :َقْوُلهُ 

َِّللن ْفيَّ) :َقْوُلهُ  َّت ِرد  ِقيل   . 2 .َوَهَذا الَقْوُل ِلْلَقْزِويِني "َلمْ "وَ  "َما"َأْي َحْرفًا كَ  ( و 

   .َأْي َوَهَذا ااِلْسِتْثَناء ُمت ِصٌل َكَما اَل َيْخَفى (3{س َّون َّي ََّّم َّ}إالَّقوَّْ)قوله: 

                                 
)ه( و)ب( :) وللعالمة سم هنا كالم نفيس فراجعه( غري أن يف هامش )ه( كتب مصححها خبط مغاير خلط املنت  يف 1

ما يلي : ) قوله وللعالمة سم اَل يف غري هذه النسخة : وللعالمة سم هنا تعسفات أضربنا عن ذكرها لقلة جدواها( 
 أضربنا عن ذكرمها لقلة جدوامها( عسفاننا ت. ويف نسخة املنشاوي )وللعالمة سم ه)أ(، واملثبت من )ط( و

 سبقت ترُجته. 2
 [98]سورة يونس،اآلية: 3
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..............................

 

 َوااِلْسِتثْ َناءُ ِحيَنِئٍذ ُمن َْقِطٌع َفِإالَّ ِفيِه مبَْعىَن َلِكنْ 

 

 . َكْوُنَها ِللن ْفيِ  ْحِكي ِبِقيَل َوُهَو َأْي الَمْعَنى المَ  (ل ْمَّي ْثِبت واَّذ ِلك َّ) :قوله

ُمْنَقِطٌع َلن  الَقْرَيَة  1[َفاالْسِتْثَناءُ ]َأْي ِحيَن ِإْذ َكاَنْت ِللت ْوِبيِخ  (ينئذ َّحََّّثناء َّتَِّ)واالسَّه: قولُ 

لِ  ِحيَنِئذ ُمَعينةٌ    .اَل ُعُموَم ِفيَها ِبِخََلِفَها َعَلى الَقْوِل اَلو 

                                 
 يف )ب( : فإن االستثناء. 1
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َ]َمعانَلو[
َ

ََ..............................

 
َأْكرِْم َزْيًدا َوَلْو َأَساءَ  حَنْوَلْو َجاَء َزْيٌد أَلَْكَرْمُتُه )َويَِقل  لِْلُمْستَ ْقَبِل(  حَنْو)اْْلَاِدَي َواْلِعْشُروَن َلْو َحْرُف َشْرٍط ِلْلَماِضي( 

َأْي َوِإْن، َوَعَلى اأْلَوَِّل اْلَكِثرُي 

 

 جملةٍ  مضمونِ  حصولِ  لتعليقِ  موضوعٌ  ( أي حرفٌ الخ2َّيماِضَّلَّْلََِّّشرط 1ََّّ[حرف َّ])قوله: 

 رط في الماضي معَ ولو للش  " لخيص: الت   ي، وعبارةُ خرى في الماِض أُ  مضمونِ  على حصولِ 

 مضمونِ  حصولِ بِ  الجزاءِ  مضمونِ  حصولِ  تعليقِ لِ  أيْ ":  قال السعدُ  3."رطفاء الش  بانتِ  القطعِ 

 انتفاءُ  مُ : فيلزَ السعدُ  5[قال] "الشرطِ  بانتفاءِ  مع القطعِ " 4[وقوله]فرضًا في الماضي.  رطِ الش  

 سم. 1."اللزومِ  بطريقِ  7[الجزاءِ  فانتفاءُ  اهـ أيْ ] 6."الجزاءِ 

                                 
 يف )ه( و )ب( : لو 1
قال ابن السبكي :" فأما قولنا )لو شرط للماضي( فمعناه أن )لو( تفيد عقد السببية واملسببية بْي اجلملتْي بعدها ،  2

طية ، وتقيد الشرط ابلزمن املاضي، وهبذا تفارق )إن( فإهنا للمستقبل ، وإمنا قلنا )شرط( ومل وهبذا ِتامع )إن( الشر 
 .143-142نقل حرف شرط ألن كالم سيبويه الذي حكيناه بعد تضمن كوهنا حرفا ." منع املوانع  

 .2/1932الفكر العريب، ط،ضبطه وشرحه عبد الرْحان الربقوقي، دار 116التلخيص يف علوم البالغة، القزويين، ص:  3
 .)أ(ساقطة من   4
 يف ج :قاله. 5
شرح التلخيص للتفتازاين، ومعه مواهب الفتاح يف شرح تلخيص املفتاح البن يعقوب املغريب، وعروس األفراح يف شرح  6

تلخيص املفتاح لبهاء الدين السبكي، وابَلامش كتاب اإليضاح ملؤلف التلخيص، وحاشية الدسوقي على شرح 
 ، دار الكتب العلمية،.69/ 2السعد،

 ساقطة من )ه(. 7
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ََ..............................

 
َفَكأَنَُّه َقاَل اِلنِْتَفاِء َما َكاَن  )َقاَل ِسيبَ َوْيِه( ُهَو )َحْرٌف ِلَما َكاَن َسيَ َقُع ِلُوُقوِع َغرْيِِه( فَ َقْولُُه َسيَ َقُع َظاِهٌر يف أَنَُّه ملَْ يَ َقعْ 

رِبُوَن )َحْرُف اْمِتَناٍع اِلْمِتَناٍع( َأْي اْمِتَناِع اجلََْواِب اِلْمِتَناِع الشَّْرِط ي ْرُُه( َوَمَشى َعَلْيِه اْلُمعَوقَاَل غَ )يَ َقُع 

 

َّكان َّ)لََِّّ:قوله اَلَلة َعَلى اْنِتَفاء ِفْعل َكاَن يقع لو َوَقع َغْيره، َواالْنِتَفاء  (عق َّي َّس ََّّما أي ِللد 

اَلَلة  اْلَمْذُكور أخذ ِمْن َقْوله )سيقع( فإنه َدال  َعَلى َأن ه َلْم يقع، َفاْنَحل  َمْعَنى اْلِعَباَرة إلى َأن َها ِللد 

ْرط، ِإْذ  ْرط، َوَمْعُلوم َأن  اْنِتَفاءه اَل ُيَجاِمع ُوُجود الش  َعَلى اْنِتَفاء اْلَجَزاء الِذي ُوُقوعه ِبُوُقوع الش 

ْرط حينئذ منتفيًا، َفَقد ْرط َلُوِجَد ُهَو، فيكون الش   هذه عبارةَ  2سيبويه ساوت ِعَباَرةُ  لو ُوِجد الش 

 .  هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  الشارحُ  له أشارَ بين كما المعر ِ 

َّالمتناع(امتََِّّ)حرف ََّّ:قوله َهذه اْلِعَباَرة َأن َها اِلْمِتَناع (/و150)أ/ُيْحَتَمل أن يُكون معنى ناع

ِباْمِتَناع الث اِني َعَلى اْمِتَناع الول َكَما ُهَو اْخِتَيار اْبن الول اِلْمِتَناع الث اِني، ِبَمْعَنى َأن ه ُيْسَتَدل 

َوَوْجهه َأن  الول َمْلُزوم َوالث اِني اَلِزم، أْو الول سبٌب َوالث اِني ُمَسب ب، َواْنِتَفاء  ؛3 اْلَحاِجب

َبب ُدون  ِزم أْو اْلُمَسب ب يدلُّ َعَلى انتفاِء اْلَمْلُزوم أْو الس  ِزم أََعم ، أْو  الَل  اْلَعْكس، ِلَجَواز كوِن الَل 

ِزم أْو  َبب نفُي الَل  َدة، فَل يلزُم حينئذ ِمْن َنْفي اْلَمْلُزوم أْو الس  كوِن اْلُمَسب ب له أسباٌب ُمَتَعدِ 

 ا آلهة ِإال  هللااْلُمَسب ب، وهذه طريقُة اْلَمَناِطَقة وأهِل الت ْوِحيد، َوَعَليَها َقْوله تعالى: }لو َكاَن فيهم

                                                                                               
 .2/242اآلايت البينات، 1
، حتقيق وشرح عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني ابلقاهرة ودار الرفاعي ابلرايض، 4/224الكتاب ، سيبويه ، 2

 م.2/1982ط
 (.1/390الرضي")(، والكافية له مع "شرح 1/309انظر اعرتاض ابن اْلاجب يف أماِل ابن اْلاجب) 3
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..............................

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

 

د اآللهة ِبَنْفي اْلَفَساد، َوُيْحَتَمل َأن  معناها   فإنه إنما سيقَ  1{ات َّد َّس َّف َّل َّ ِلَلْسِتْداَلل َعَلى َنْفي َتَعدُّ

اْنِتَفاء الث اِني ِفي اْلَخاِرج ِهَي  َأن َها َتُدل  َعَلى اْمِتَناع الث اِني ِلَْجل اْمِتَناع الول ِبَمْعَنى َأن  ِعل ةَ 

اْنِتَفاء الول ]ى َأن  ِعل ة اْلِعْلم ِباْنِتَفاء اْلَجَزاء َما ِهَي َفَسَبِبي ة الول ِمْن َغْير اْلِتَفات ِإلَ  اْنِتَفاءُ 

نما المقصوُد  ُهَما معلومٌ ِبَحَسب اْلَخاِرج اَل ِبَحَسب اْلِعْلم فإن اْنِتَفاءَ  2[اِلْنِتَفاء الث اِني اِمع،  وا  ِللس 

حتى يِرد   (/ظ150)أ/َوَلْيس المقصوُد االستداللَ بياُن سبِب انتفاِء الث اِني ِفي اْلَخاِرج َما ُهَو، 

أن  انتفاَء الملزوِم أو السبِب ال يوجُب انتفاَء الَلزِم أْو المسب ب بخَلِف العكِس، وهذا اْخِتَيار 

ٌر في َشْرحه ِللت ْلِخيص ا ِبه َعَلى ابِن اْلَحاِجب َكَما ُهَو مقر  ْعد َراد  َّ. 3الس  : ذا تأملَت قــلـت  وا 

ََََّّّاْلَحق  َما َقاله ابُن اْلَحاِجب، وعبارُة سيبويه ظاهرٌة فيه، وعبارُة اْلُمَعرِ بين َتْحَتِملُه َكَما وجدَت 

َ

                                 
 [22]سورة األنبياء اآلية:  1
 يف )ط( : انتفاء الثاين النتفاء األول. 2
وتقريره كما يلي : قال السعد التفتازاين :" فيلزم انتفاء اجلزاء،كما تقول لوجئتين أكرمتك معلقا اإلكرام ابجمليء مع القطع  3

اجلزاء المتناع االول أعين الشرط ، يعين أن اجلزاء منتف بسبب ابنتفائه فيلزم انتفاء اإلكرام،فهي المتناع الثاين أعين 
انتفاء الشرط ، هذا هو املشهور بْي اجلمهور، واعرتض عليه ابن اْلاجب ِبن األول سبب والثاين مسبب وانتفاء 
ب السبب ال يدل على انتفاء املسبب جلواز أن يكون للشيء أسباب متعدد بل االمر ابلعكس، ألن انتفاء املسب

يدل على انتفاء ُجيع أسبابه فهي المتناع األول المتناع الثاين...وأَن أقول منشأ هذا االعرتاض قلة التأمل ألنه ليس 
معىن قوَلم لو المتناع الثاين المتناع األول أنه يستدل ابمتناع األول على امتناع الثاين حَّت يرد عليه أن انتفاء 

بب أو الالزم، بل معناه أهنا للداللة على أن انتفاء الثاين يف اخلارج إمنا هو السبب أو امللزوم ال يوجب انتفاء املس
 .73-69بسبب انتفاء األول.." نقلته بطوله لنفاسته انظر ،شروح التلخيص ، ص
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أَْيًضا فَِإنَّ انِْتَفاَء َما َكاَن يَ َقُع َوُهَو اجلََْواُب ِلُوُقوِع َغرْيِِه َوُهَو الشَّْرُط َظاِهٌر يف أَنَّهُ  يف هذا وََكاَلُم ِسيبَ َوْيِه السَّاِبُق ظَاِهرٌ 

َوُمرَاُدُهْم َأنَّ انِْتَفاَء الشَّْرِط َواجلََْواِب  ، اِلنِْتَفاِء الشَّْرطِ 

 َّره.ذكَ على ما  عد لهاالس   حملِ  بدونِ  التلخيصِ  ، وكذا عبارةُ علمَت 

 . بالوجودِ  الوجودِ  في تعليقِ  ظاهرٌ  هُ أي كما أن   فيَّهذاَّأيضا(َّ:)ظاهر َّقوله

نظرًا  صحيحٌ  هذا القولِ  به إلى أن   أشارَ " رحمه هللا:  اِِلْسََلم َشْيخُ قال  همَّالخ(:َّ)ومراد َّقوله

 ما يشملُ  1ف له بتصحيحِ المصن ِ  أي فتضعيفُ  ،عنه مما قاله نافيه ما خرجَ ، وال يُ لألصلِ 

ه امتناع ما يليه إنما يكون باعتبار حه تفكيكًا، إذ قولُ د مع أن في لفظ ما صح  نتقَ المرين مُ 

وُيجاب بأن  المصنَف لم ُيِرد بتضعيِف اهـ.  2."إنما يكون بدونه (واستلزامه لتاليه)وقوله:  "؛لو"

َلى ِمْنه، لعدِم اْحِتَياجه ِفي تصحيِحه ِإَلى الن َظر هذا اْلَقْول َأن ه خطٌأ ُمْطَلًقا، َبْل ِإن  َما َذَكرُه َأوْ 

ِإَلى اْلَْصل، وأما َما َذَكرُه من الت ْفِكيك َفَمْمُنوع، فإن َغاَية َما يلزم ِمْنه َأن َها َدال ة َعَلى َذِلَك 

اَلَلة اَل َمْحُذور فيها ِبَوْجه،  ْيء يتصف َحال االْمِتَناع َوَعَلى َذِلَك االْسِتْلَزام، وهذه الد  ِلَن  الش 

ْمس يتصف 151)أ/اْمِتَناعه بأنه ِإَذا ُوِجد اْسَتْلَزَم وجوُده وجوَد  /و(غيره، أال َتَرى َأن  ُطُلوع الش 

 َحال َعَدمه بأنه ُمْسَتْلِزم ِلُوُجود الن َهار؟ ِبَمْعَنى َأن  ُوُجود الن َهار الَ 

                                 
منه حيث قال : " واعلم أَن كتبنا هذا  155تنبيه : ما صححه السبكي هنا تراجع عنه يف كتابه )منع املوانع( انظر ص  1

ن نوافق الوالد إذ ذاك على ما رآه، ولذلك عربَن عنه بلف  الصحيح ؛ وأما الذي أراه اآلن وأدعي ارتداد عبارة وحن
سيبويه إليه وإطباق كالم العرب عليه فهو قول املعربْي ، وقول الوالد )إنه منقوض مبا ال قبل به( مما ال يظهر ِل 

"... 
 .2/141حاشية األنصاري، 2
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( ُهَو الشََّلْوِبْيُ  َفاَل يُ َناِفيِه َما َسَيْأيت يف أَْمِثَلٍة ِمْن بَ َقاِء اجلََْواِب ِفيَها َعَلى َحاِلِه َمَع اْنِتَفاِء الشَّْرِط )َوقَالَ ، ْصُل ُهَو اأْلَ 

 فَ َقْط ِمْن َخارٍِج )ِلُمَجرَِّد الرَّْبِط( لِْلَجَواِب اِبلشَّْرِط َكاَن َواْسِتَفاَدُة َما ذُِكَر ِمْن انِْتَفائِِهَما َأْو انِْتَفاِء الشَّْرطِ 

َأْي اْلَغاِلب اْلَكِثير، َقال السيد: "إنها  (اْلصل ََّّو َّ)ه َّ قوله: .حٌ ذا واِض وهَ  هِ عن وجودِ  ينفك  

ِفي شرٍط َلْم يبَق ِمْن اْلُُمور الِتي يتوقف َعَليَها اْلَجَزاء ِإال  ُهَو" َأَراد َأن  اْلَغاِلب ِفي  تستعمل

 اْسِتْعَمالَها َذِلَك. 

 . (لو كان إنسانًا لكان حيواناً )ها قوله لُ في المتن أو   أي أربعةٍ  )فيَّأمثلة(قوله: 

لى عَ  اللةِ الد   عنِ  دِ المجر   أي التعليقِ  (الربطََّّدَِّ:َّ)لمجر َّقوله .أي مثبتاً  :َّ)علىَّحاله(قوله

 . االنتفاءِ 

بط ها للر  فإن   "لو" بخَلِف  لكن في االستقبالِ  ،كذلكَ  د الربطِ جر  ها لمُ فإن   أيْ  (كان)وقوله: 

 في الماضي. 

 . ي هو الصلُ الذِ  أيْ  هما(نَّانتفائَِّ)مَِّقوله: 

َأْي الِذي ُهَو ُمَقاِبل اْلَْصل اْلُمَعب ر َعْنُه ِبَقْوِلِه قبُل )فَل  (أوَّانتفاءَّالشرطَّفقط):َّوقوله

هما اْلُمَراَداِن ِبَقْوِلِه )اآلتي من  -َأْي اْلَْصل َوِخََلفه  -ينافيه َما سيأتي ِفي أمثلة(، وهذان 

 اْلِقْسمين. 

ََ
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َماِم( َواِلِد اْلُمَصنِ ِف )اْمِتَناُع َما يَِليِه( ُمثْ بَ ًتا   َشْيخِوَفاًقا لِل)َوالصَِّحيُح( يف ُمَفاِدِه َنَظرًا إىَل َما ذُِكَر ِمْن اْلِقْسَمْْيِ ) اإْلِ

ياا َفاأْلَْقَساُم َأْربَ َعٌة )مُثَّ يَ ن َْتِفي التَّاِل( أَْيًضا )إْن َكاَن َأْو َمْنِفياا )َواْسِتْلزَاُمُه( َأْي َما يَِليِه )لَِتالِيِه( ُمثْ بَ ًتا َكاَن أَْو َمْنفِ 

َم  (ََنَسبَ  اْلُمَقدِ 

َّ)والصحيح َّقوله ِحيح ِبَقْطع الن َظر َعْن ُمَرادهْم، أْو َواْلَقْول الولي ِفي  (: َأْي َواْلَقْول الص 

ْبط ِلَعَدم اْحِتَياجه ِإَلى اْلِبَناء َعَلى اْلَغاِلب َشاَرة إليه الض    .وهذا أْولى َكَما مر ت اِلِْ

َّيليهَّالخ(َّ:قوله َوِفي اْلِعَباَرة حذٌف َدل  َعَليه اْلَمَقام  (،والصحيح)ه قولِ  خبرُ  )امتناعَّما

ِحيح َكْون َمْدُلولَها َذِلَك اَل َنْفس االْمِتَناع  ِحيح َأن  َمْدُلوله اْمِتَناع الخ، ِلَن  اْلَقْول الص  َأْي الص 

 َما ُهَو ظاِهر. كَ 

 (/ظ151)أ/والتالي هو الجواب.  ،أي تالي ما يليه )لتاليه(قوله: 

م َوالت اِلي َأْرَبَعة، لنهما ِإم ا َمْنِفَياِن، أْو ُمْثَبَتاِن، أْو َأْي َأْقَسام المقد   (أربعة ََّّاْلقسام َّ)ف َّقوله: 

 الول َمْنِفي َوالث اِني ُمْثَبت، أْو اْلَعْكس.

 ًا أو احتمااًل. قطعًا ال ظن   ( أيْ اليفيَّالت َّينت ََّّم َّ:َّ)ث َّقوله

نما هو تصريحٌ  ،وهذا ال مفهوم له ،أي كان الزمًا له م(المقد ََّّ)إنَّناسب َّقوله:  بالواقع فإنه  وا 

ََغني عنه يُ  (إن ناسب): 1[قوله]"  :َشْيخ اِلْسََلممعلوم من قوله واستلزامه لتاليه، ولذا قال 

                                 
 )ب(. ساقطة من )ه( و 1
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ُم َغيْ رُ ِبَِْن َلزَِمُه َعْقاًل َأْو َعادَ  {(  هُ ًة َأْو َشْرًعا )َوملَْ خَيُْلف اْلُمَقدِ  ََ َك }َلْو َكاَن ِفيِهَما آَِلٌَة إالَّ اَّللَُّ{( َأْي َغيْ رُُه )}لََفَسَد

َأْي السََّمَواُت َواأْلَْرُض فَ َفَساُدمُهَا ُخُروُجُهَما َعْن ِنظَاِمِهَما اْلُمَشاَهِد 

 

قاله أيضًا  1".بعده اأغنى عم   "ساواه إنْ "ه بقولِ  "ناسَب  إنْ " دار عليه، ولو أبدلَ المَ  ما بعده لن  

م مساويًا ِللت اِلي، م غيره( َكْون المقد  َأْي ِلَن  اْلَغَرض ِمْن َقْوله )َوَلْم يخلف المقد  . 2َشْيخ اِِلْسََلم

ِزم َلْيَس له َمْلُزوم ِسَوى المقدِم فيكون َمْلُزوًما مساويًا، َوَنْفي اْلَمْلُزوم  ِبَمْعَنى َأن  الت اِلي الَل 

ِزم.اْلُمَساِوي    يوجب َنْفي الَل 

 ًا.كان حي  تكلمًا لَ مُ  و كانَ لنا: لَ وْ كما في قَ  أيْ  مهَّعقاًل(لزََِّّ)بأنَّقوله: 

 .الشريفةِ  3أي كما في اآليةِ  (أوَّعادةًَّ) :وقوله

 وضأ مثًَل.تَ ى لَ : لو صل  4[قولناي ما فِ ك أيْ ] (أوَّشرعاًَّ) :وقوله

ة ِإْقَناِعي ة اَل  فيه ِإَشاَرةٌ َّنظامهماَّالخ(َّروجهماَّعنَّ:)أيَّخ َّقوله ِإَلى َأن  َما ِفي اآلية ُحج 

 . َقْطِعي ة، َوَذَهَب َبْعضهْم ِإَلى َأن َها َقْطِعي ة، َواْلُمَراد ِبَفَساِدِهَما َعَدم ُوُجودهَما َوُهو اْلَحق  

                                 
 .2/143حاشية األنصاري ، 1
 .6/1948. انظر : الفوائد السنية يف شرح األلفية، الربماوي، 2/143أي الربماوي. قال ذلك األنصاري يف حاشيته  2
 [12أي قوله تعاىل }لو كان فيهما آَلة إال هللا لفسدَ{ ] سورة النساء،اآلية:  3
 : أي كقولنا. )أ(يف )ط( و 4
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َلِه ِلُلُزوِمِه َلُه َعَلى ِد اإْلِ ِد اْْلَاِكِم ِمْن التََّمانُِع يف الشَّْيِء َوَعَدِم ااِلت ِ  ُمَناِسٌب ِلتَ َعد  َفاِق َعَلْيِه َومَلْ َوْفِق اْلَعاَدِة ِعْنَد تَ َعد 

ِد اْلُمَفاِد ِبَلْو َنَظرًا إىَل  خُيِْلف َرُه فَ يَ ن َْتِفي اْلَفَساُد اِبنِْتَفاِء الت ََّعد  ُد يف تَ ْرتِيِب اْلَفَساِد َغي ْ  اأْلَْصِل ِفيَها َوِإْن َكاَن الت ََّعد 
اْلَقْصُد ِمْن اآْليَِة اْلَعْكَس 

 

 د. دُّ عَ لت  لِ  الفسادِ  زومِ لُ  أيْ  :َّ)للزومهَّله(قوله

 . عادةِ لْ لِ  بيانٌ  ع(مان َّالت َّ:َّ)منَّقوله

 .أْو َعْطف اَلِزم َعَلى َمْلُزوم َتْفِسيِريٌّ  (الت َماُنع)َعَلى  َعْطفٌ  (هيَّْل َّع ََّّفاقَّاالت ََِّّمِ دَ عَ وَ )وقوله 

 د. عدُّ الت   النتفاءِ  نعتٌ )المفادَّبلو(ََّّ:قوله

خلفه بل يُ  تقولَ  أنْ  لكَ " : رحمه هللا  هابُ قال الش   (1هر َّيَّْغ ََّّد َّعد َّالت ََّّفَّلَِّخَّْي ََّّمَّْ)ول َّقوله: ]

َراَدة ِبه  بُ إنما يترت   الفسادَ  ه أن  اهـ. وجوابُ  2."ختار للفساداختيار الصانع المُ  َعَلى َتَعلُّق اِلِْ

ال َلُوِجَد ُكل  َشْيء َيِصح  أن تتعل ق  َراَدة ِفي َنْفسَها وا  ِباْلِفْعل، َوَلْم يوجد َذِلَك اَل َعَلى َتَحقُّق اِلِْ

 3[. ِبه َوُهو َفاِسد

 أي الكثير الغالب وهو )إلىَّاْلصل(. قوله: (ينتفى) (/و152)أ/ة لقوله عل   )نظرًاَّالخ(قوله: 

َّع َّ)الد ََّّ:انتفاء الجواب النتفاء الشرط.قوله َّانتفاءَّاللة َّالخ(الت ََّّلى ََأي االستدالل  عدد

                                 
 : مل خيلف التعدد  يف ترتب الفساد غريه. 1/291يف الشرح  1
 .2/251الشهاب، نقال عن اآلايت البينات ،  2
 .1/291: وردت هذه الفقرة بعد اليت تليها ، واملثبت من )ط( ملوافقتها للشرح  )أ(يف )ه( و)ب( و 3
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ِد اِبنِْتَفاِء اْلَفَساِد أِلَنَُّه َأْظَهُر  مَ َلَفُه( َأْي َخلَ )اَل إْن خَ . َأْي الدَّاَلَلَة َعَلى انِْتَفاِء الت ََّعد  ٌف لَ اَن َلُه خَ َأْي كَ  هَغي ْرُ  َف اْلُمَقدِ 

 َفاَل يَ ْلَزُم انِْتَفاُء التَّاِل )َكَقْوِلك( يف َشْيٍء )َلْو َكاَن إْنَساًَن َلَكاَن َحيَ َواًَن( َفاْْلَيَ َواُن ُمَناِسبٌ  ،يف تَ َرت ِب التَّاِل َعَلْيهِ 
ِلْْلِْنَساِن 

 

د َكَما ُهَو َرْأي اْلَمَناِطَقة وأهل الت ْوِحيد، َوُهو ُمْخَتار اْبن ِباْنِتَفاء اْلَفَساد َعَلى اْنِتَفاء الت َعدُّ 

َأْي ِفي االْنِتَفاء، ِلَن  اْنِتَفاء الملزوم يوجُب انتفاَء  (أظهرَّه َّْلن َّ)َّ:. وقولهاْلَحاِجب َكَما مر  

. ِزم دون اْلَعْكس َكَما مر   الَل 

ال ِإْن َخَلَفُه( َتَحقُّق َأن ه َلْيَس اْلُمَراد ِبَقْول اْلُمَصنِ ف ) ِإَشاَرة ِإَلى (الخَّف َّهَّخل َّل ََّّان َّك ََّّ)أيَّ قوله:

ال َلْم ف َبْل أن ُيْعَلم َأن  هناك َخللَ اْلخ ًفا َقْد يتحقق َوَقد اَل يتحقق، فإن تحقق َثَبت الت اِلي وا 

اِرح َرِحمُه هللا )فَل يلزم اْنِتَفاء الت اِلي( َوَلمْ  يقل )فلم ينتف الت اِلي(، وبهذا  َيْثُبت، ولهذا َقال الش 

ْيء فيه َقْد يكون ِحَماًرا فيلزم ُوُجود الت اِلي، َوَقد يُكون َحَجًرا  1[يفصح] ِمَثال اْلُمَصنِ ف، فإن الش 

اِرح )لجواز الخ  . (فَل يلزم َكَما َقال الش 

بل على سبيل االحتمال  ،أي فَل ينتفي على سبيل القطع الي(الت ََّّانتفاء ََّّم َّ)فالَّيلز َّقوله: 

 .كما سينبه عليه بعدُ 

َأْي اَلِزم له، وال يخفى َأن  الحيوان ُجْزء الت اِلي واِلنسان  (لإلنسانََّّمناسب ََّّ)فالحيوان ََّّ:قوله

م َوالت اِلي أطلق َعَلى اِلنسان   كانا ُهَما المقصود من اْلُمَقد  م، َلِكن َلم ا ُجْزء المقد  
                                 

 يف )ب( : يتضح. 1
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ْنَساُن يف تَ َرت ِب اْْلَيَ َواِن َغيْ َرُه َكاْلَِْماِر َفاَل يَ ْلَزُم اِبْنِتَفا له ِلُلُزوِمهِ  ْنَساِن َعْن َشْيٍء َعْقاًل أِلَنَُّه ُجْزُؤُه َوخَيُْلُف اإْلِ ِء اإْلِ

َلْو مَلْ  َنْحوُكوَن َحَجرًا أَمَّا أَْمِثَلُة بَِقيَِّة اأْلَْقَساِم ف َ اْلُمَفاِد ِبَلْو انِْتَفاُء اْْلَيَ َواِن َعْنُه جِلََواِز َأْن َيُكوَن ِْحَارًا َكَما جَيُوُز َأْن يَ 
ُتَك َلْو مَلْ ِتَِْئيِن أََهن ُْتك )َويَ ثْ ُبُت( التَّاِل  ْئيِن َما َأْكَرْمُتك َلْو ِجئْ َتيِن َما َأَهن ْ ِتَِ

 

 م وعلى الحيوان التالي إطَلقًا للكل على جزئه. المقد  

 . لْلنسانِ   (/ظ152)أ/الحيوانِ  لزومِ  ( أيْ )للزومهَّلهقوله: 

به ِمْنه ومن الن اِطق، َواْلُجْزء اَلِزم ( :َّ)ْلنهَّجزؤهقوله َأْي ِلَن  الحيوان ُجْزء اِلنسان لتركُّ

 ِلْلُكل  َعْقًَل لتركبه ِمْنه. 

 . اِلنسانِ  النتفاءِ  نعتٌ  :َّ)المفادَّبلو(قوله

َأْي اْلَمْذُكوَرة ِفي َقْوله )فالقسام َأْرَبَعة( فإن الِذي َذَكرُه  (اْلقسامََِّّةَِّبقي ََّّ:َّ)أماَّأمثلة َّقوله

اْلُمَصنِ ف مثاٌل ِلْلُمْثَبتين، َوَبِقي ِمَثال اْلَمْنِفيين، َوِمَثال َكْون الول ُمْثَبًتا ُدون الث اِني، َوَعْكسه، 

اِرح.   َوَقد تكف َل بَذلك الش 

 َقْوله )ثم َيْنَتِفي التالي(، َوُيْؤَخذ ِمْن َتْقِرير َهذاَعْطف َعَلى  التالي(1َّ[ويثبت])قوله: 

قسمان:  َف لُهَنا، َوَعَلى َهذا يتحصل ِمْن َكََلم اْلُمَصنِ ف َأن  اْلخ لِف اْلِقْسم وأمثلته َتَحقُّق اْلخ

اِبق )ال  أن خلفه(. والثاني أحُدهما أن ُيْعَلم ُوُجوده وال يلزم َتَحقُّقه، َوُهو َما َأَشار إليه ِبَقْوِلِه الس 

                                 
 .1/291وهو موافق للشرح  )أ(يف )ه( و)ب( : ثبت ، واملثبت من )ط( و 1



1266 
 

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

 

ِم بِِقْسَمْيهِ  ِم )َوََنَسَب( اْنِتَفاَءُه أَمَّا )اِبأْلَْوىَل َكَلْو مَلْ )ِبِقْسَمْيِه َعَلى َحاِلِه َمَع انِْتَفاِء اْلُمَقدِ  إْن ملَْ يُ َناِف( اْنِتَفاَء اْلُمَقدِ 

خَيَْف مَلْ يَ ْعِص( 

 

َمة  ة اْلَمْفُروَضة َوُهو َما َأَشار له ُهَنا اْلَعَل  َفَقْول اْلُمَصنِ ف َرِحَمُه . 1سمَما ُعِلم َتَحقُّقه ِفي اْلَماد 

هللُا َتَعاَلى )ويثبت( الت اِلي َأْي َقْطًعا َوَجْزًما، فيكون حينئذ ِلْلَجَواب َعَلى َما اختاره اْلُمَصنِ ف ِمْن 

ينتفي التالي(، َواْنِتَفاؤه اْحِتَمااًل  الت ْفِصيل َثََلَثة أحوال: اْنِتَفاؤه َقْطًعا َوُهو اْلُمَشار إليه ِبَقْوِلِه )ُثم  

َوُهو اْلُمَشار إليه ِبَقْوِلِه )ال إن خلفه الخ(، َوُثُبوته َقْطًعا َوُهو اْلُمَشار إليه بقوله هنا )ويثبت 

 . (الخ

 أي المثبت والمنفي. :َّ)بقسميه(قوله

م المفاد ْي ُثُبوته اْنِتَفاء اْلُمَقد ِ َأْي ِإن َلْم يناف الت اِلي، أَ  م(المقد ََّّانتفاء ََّّينافََّّلمََّّْ:)إنَّقوله

 (/و153)أ/ .ماسب ُثُبوته اْنِتَفاء اْلُمَقد  ب"لو"، وقوله )وناسب( َأْي ن

 (أو الدون ) (أوالمساواة) 2([بالولى)ف صن ِ المُ  قولَ  إلى أن   إشارةٌ ] ولى(:َّ)أماَّباْل َّقوله

 .للمناسبةِ  تفصيلٌ 

                                 
 .2/252اآلايت البينات ، 1
 ساقطة من )ه( . 2
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اَّللََّ ملَْ  َعْبُد ُصَهْيٌب َلْو ملَْ خَيَف}نِْعَم الْ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ ل النَِّبِ  َر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َوَقو ِمْن قَ ْوِل ُعمَ  اْلَمْأُخوذِ 

يَ ْعِصِه{ َرتََّب َعَدَم اْلِعْصَياِن َعَلى َعَدِم اخلَْْوِف َوُهَو اِبخلَْْوِف اْلُمَفاِد ِبَلْو أَْنَسُب 

 .1(لو لم يخف هللا لم يعصه )وهو قوله: الكاِف  لمدخولِ  نعتٌ  )المأخوذَّالخ(قوله: 

 أيْ  (الخوِف  على عدمِ )، وقوله: "لو"خول دُ  قبلَ  أيْ  الخ(َّصيانَّالعََِّّم َّد َّع ََّّب َّ)رت َّ قوله:

 . باِلجَللِ  المبينِ 

 . (أنسب)ب قٌ متعل ِ  (بالخوفَّ)ه . وقولُ العصيانِ  عدمُ  أيْ  (وهو):َّوقوله

 على تدل   "لو"أن  "لو"و المفاد بهُ  الخوِف  كونِ  ، ووجهُ للخوِف  نعتٌ  "(لو"المفادَّب):َّوقوله

                                 
قال عنه العجلوين:" اشتهر يف كالم األصوليْي وأصحاب املعاين وأهل العربية من حديث عمر، وبعضهم يرفعه إىل النِب  1

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، وذكر البهاء السبكي أنه مل يظفر به بعد البحث، وكذا كثري من أهل اللغة؛ لكن نقل يف "املقاصد" 
به يف مشكل اْلديث البن قتيبة من غري إسناد.وقال يف "الآللئ": منهم من جيعله من   عن اْلاف  ابن حجر أنه ظفر

كالم عمر، وقد كثر السؤال عنه ومل أقف له على أصل، وسئل بعض شيوخنا اْلفاظ عنه فلم يعرفه؛ لكن روى أبو نعيم 
ابن عباس واملسور بن َمرمة فقال  يف "اْللية" بسند ضعيف عن عبد هللا بن األرقم أنه قال: حضرت عمر عند وفاته مع
ا شديد اْلب هلل عز وجل، 

ً
َكانَالَخيافَهللاَماَعصاهعمر: "مسعت رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يقول: إن سامل ". لو

ا موىل أيب حذيفة؛ فسألين ريب ما ْحلك على لوَملَخيفَهللاَماَعصاه"ويف لف : "
ً
، ويف رواية قال: "لو استخلفت سامل

ذلك؟ لقلت: ريب مسعت نبيك َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يقول: أنه حيب هللا حًقا من قلبه".وقال اجلالل السيوطي يف شرح 
، ونسبه بعضهم إىل النِب َصلَّى َملَيعص لوَملَخيفَهللانظم التلخيص: كثر سؤال الناس عن حديث: "نعم العبد صهيب 

هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ونسبه ابن مالك يف "شرح الكفاية" وغريه إىل عمر.قال الَشْيخ هباء الدين السبكي: مل أر هذا الكالم يف 
عم قد روى شيء من كتب اْلديث؛ ال مرفوًعا وال موقوفًا، ال عن عمر وال عن غريه مع شدة التفحص عنه. انتهى.ن

الديلمي يف "سامل" ال "صهيب" عن عمر مرفوًعا: "أن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة ال حيجبه من هللا إال 
ا موىل أيب حذيفة شديد اْلب يف هللا، 

ً
". وهللا أعلم." كشف اخلفاء ومزيل لوَملَخيفَهللاَماَعصاهاملرسلون، وإن سامل

، حتقيق: عبد اْلميد بن أْحد بن يوسف بن هنداوي،  2/391على ألسنة الناس،اإللباس عما اشتهر من األحاديث 
 م  .1/2000املكتبة العصرية، الطبعة: 
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ُمْطَلًقا َأْي اَل َمَع اخْلَْوِف َوُهَو َظاِهٌر َواَل َمَع انِْتَفائِِه  هللُا تَ َعاىَل فَ يَ تَ َرتَُّب َعَلْيِه أَْيًضا يف َقْصِدِه َواْلَمْعىَن أَنَُّه اَل يَ ْعِصي 

َعْنُه َوَهَذا اأْلَثَ ُر َأْو اْلَِْديُث  هللُا تَ َعاىَل ُل َرِضَي إْجاَلاًل َلُه تَ َعاىَل َعَلى َأْن يَ ْعِصَيُه. َوَقْد اْجَتَمَع ِفيِه اخلَْْوُف َواإْلِْجاَل 
اْلَمْشُهوُر بَ ْْيَ اْلُعَلَماِء 

اْنِتَفاء َما يِليها، َوُهو ِفي اْلِمَثال اْلَمْذُكور انتفاء اْلَخْوف، فتكون َدال ة َعَلى اْنِتَفاء َذِلَك الن ْفي،  
 .ونفُي الن ْفي ِإْثَبات

َأْي فيترتب ُثُبوت الت اِلي َوُهو َعَدم اْلِعْصَياِن َعَليه ، َأْي َعَلى  الخ(َّعليهََِّّب َّرت َّ)فيتقوله:  

 اْلَخْوف.

َأْي َكَما يترتب َعَلى َعَدم اْلَخْوف، َلِكن  َتَرتُّبه َعَلى اْلَخْوف المفاد ب "لو"  (أيضاًَّ)وقولهَّ 

م المفاد ب "لو" اسب ُثُبوته اْنِتَفاء اْلُمَقد  َفالت اِلي ههنا َقْد نَأْوَلى ِمْن َتَرتُّبه َعَلى َعَدم اْلَخْوف، 

 .م َوُهو َعَدم اْلَخْوفَتَرتُّبه َعَلى ُثُبوت اْلُمَقد  ِفي َتَرتُّبه َعَليه ِباْلَْوَلى ِمْن 

َكََلمه،  َأْي اْلُمَتَكلِ م، أْو اْلُمَرتِ ب المفهوم ِمْن رتب. َوِمْثله َما يأتي ِفي )فيَّقصده( قوله:

للاََّّم َّلَِّع ََّّوَّل َّ}و َّهو مع قوله:  وليَس  ،اآلية 1ا{وَّْل َّو َّت َّمَّل َّه َّع َّم َّسَّأ ََّّوَّل َّ}و َّتعالى:  َوِمن َهذا اْلِقْسم قوله

ال لنتجَ   2رًا{يَّْخ ََّّمَّْيهَِّفَِّ وهو محال، إذ لو علم  "ولو علم هللا فيهم خيرًا لتولوا: " قياسًا اقترانيًا وا 

 اِلسماع. لعدمِ  سببٌ  الخيرِ  علمِ  عدمَ  أن   فيهم خيرًا لم يتولوا بل أقبلوا، فالمرادُ 

َََ

                                 
 [23]سورة األنفال، اآلية:  1
 [23]سورة األنفال، اآلية:  2
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ْدُه يف َشْيٍء ِمْن ُكُتِب اْلَِْديِث بَ ْعَد اْلَفْحِص الشَِّديِد.  ُخو اْلُمَصنِ ِف َكَغرْيِِه ِمنَقاَل أَ  ِثَْي إنَُّه مَلْ جيَِ اْلُمَحدِ 

 

َّه َّع َّم َّسَّأ ََّّوَّول َّ}وقوله  َّ/ظ153)أ/م َكََلم ُمْسَتْأَنف َعَلى طريقة: "لو َلْم يخف هللا َلْم  {واتول َّل َّ(

ْسَماع َفَكْيف ِبَتْقِدير َعَدمه؟ َذَكر َذِلَك التفتازاني  يعصه"، َفاْلَمْعَنى َأن  الت َولِ ي َحاِصل ِبَتْقِدير اِلِْ

َوَحاِصله أن .  هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  َشْيخ اِِلْسََلمقاله  2."مع زيادة 1 َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى في المطول

ْرط َواْلَجَزاء معًا َفُهو ِمْن  "لو" ِفي اْلُجْمَلة الولى من االْسِتْعَمال اْلَغاِلب َوُهو َما اْنَتَفَى فيه الش 

م اْلِقْسم الول ِفي َكََلم اْلُمَصنِ ف أعني َقْوله )ثم ينتفي الت اِلي إن ناسب َوَلم يخلف المقد  

ْلُجْمَلة الث اِنَية من االْسِتْعَمال الث اِني اْلَغْير اْلَغاِلب َوُهو َبَقاء اْلَجَزاء َعَلى َحاله مع غيره(، َوِفي ا

ْرط َوُهو من اْلِقْسم الث اِلث ِفي َكََلم اْلُمَصنِ ف أعني قوله )ويثبت الت اِلي إن َلْم يناف  اْنِتَفاء الش 

 وناسب بالولى(.

 .1لخيصالت   في شرحِ  3الدين بهاءُ  مةُ العَل   وهوَ  أيْ  (ف َّ)قالَّأخوَّالمصن ََِّّ:قوله

                                 
 .170ص التفتازاين، املطول ،  1
 .2/146حاشية األنصاري، 2
علي بن َتام بن يوسف بن موسى بن َتام بن حامد السبكي الشافعي،  هو العالمة أْحد بن علي بن عبد الكايف بن 3

ه، وصنف َملدة ضخمة 719هباء الدين أبو حامد ابن َشْيخ اإِلْساَلم قاضي القضاة تقي الدين أيب اْلسن.ولد سنة 
لى التلخيص ،وكتب قطعة فيها تناقض كالم اإلمام الرافعي والَشْيخ حميي الدين النووي رْحهما هللاُ تَ َعاىَل، وصنف شرحا ع

من شرح اْلاوي مبسوطة جدا من حواِل عشرين َملدا ،وكتب قطعة على َمتصر ابن اْلاجب يف َملد؛ انظر ترُجته يف 
وما بعدها، َتريج: مشس الدين الصاْلي اْلنبلي  102معجم الشيوخ ،لعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ، ص 
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ََ..............................

 
ِبَضمِ   -يف ُدرََّة  َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوَسلَّمَ ِمْن }قَ ْوِلِه  اْلَمْأُخوذ ()َأْو اْلُمَساَواُة َكَلْو ملَْ َتُكْن رَبِيَبًة َلَما َحلَّْت لِلرََّضاعِ 

ِبْنِت أُمِ  َسَلَمَة  -اْلُمْهَمَلِة 

 

َعْطف َعَلى َقْوله ِباْلَْوَلى، َأْي أْو ناسب ُثُبوت الت اِلي اْنِتَفاء اْلُمَقد م  )أوَّالمساواة( قوله:

 .المفاد بلو َكَما ناسب ُثُبوته

الذي ]للخلف  بل هو بيانٌ  ،يملة التالفليس من جُ  (لما حلت)لقوله  ةٌ ل  عِ :)للرضاع(قوله

 .م، وكذا يقال ِفي اْلِمَثال الِذي َبْعَدهم ِفي َتَرتُّب الت اِلي َعَليه َكَما يترتب َعَلى المقد  اْلُمَقد   2[خلف

 ه.ظيرِ م في نَ كما تقد   (الكاِف  مدخولِ لِ ) نعتٌ  ()المأخوذَّالخَّ:قوله

                                                                                               
و رائد يوسف العنبكي و مصطفى إمساعيل األعظمي، دار الغرب اإِلْساَلمي ه (،حتقيق: الدكتور بشار عواد  759)ت
 .3/79. وانظر طبقات الشافعية البن قاضي شبهة ، 2004/ 1ط
. قال فيه " قول عمر رضي هللا عنه على ما نقله عنه 2/79عروس األفراح يف شرح التلخيص، هباء الدين السبكي ،  1

لو مل خيف هللا مل يعصه( وقد نسب اخلطيِب هذا الكالم إىل النِب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه ابن مالك وغريه )نعم العبد صهيب 
 َوَسلََّم ومل أر هذا الكالم يف شيء من كتب اْلديث ال مرفوعا وال موقوفا ...مع شدة الفحص عنه."

 يف )ب( : الذي هو خلف. 2
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ََ..............................

 
ْت ِل إن ََّها اَلبْ َنُة َأِخي َلمَّا بَ َلَغُه حَتَد ُث النِ َساِء أَنَُّه يُرِيُد َأْن يَ ْنِكَحَها إن ََّها َلْو مَلْ َتُكْن َرِبيَبيِت يف ِحْجِري َما َحلَّ َأْي ِهْنٍد 

ُهَو  َة َأِخي الرََّضاِع اْلُمَناِسببَ ْيَِّ ِبَكْوهِنَا ابْ نَ اِن َرتََّب َعَدَم ِحلِ َها َعَلى َعَدِم َكْوهِنَا َربِيَبًة اْلمُ َشْيخِمْن الرََّضاِع{ َرَواُه ال

 

 )لماَّبلغه( .قوله: َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  النبي زوج 1هو اسم أم سلمة )أيَّهند( قوله:] 

 2[.َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ ظرف لقوله 

 . َوَسل مَ َصل ى هللُا َعَلْيِه  قوله مقولُ  )إنهاَّالخ( قوله:

 ه.نظيرُ  كما مر   "لو"خول دُ  أي قبلَ  )رتب( قوله: 

 . (بيبةونها رَ عدم كَ )ل نعتٌ  ن()المبي َّ قوله:

 3]من[كونها ابنة أخي )أو ل ،أيضاً  (بيبةونها رَ دم كَ عَ )ل نعتٌ  (المناسب)وقوله: 

ن به عدم الرضاع بي   4من أخي ها ابنةُ كونَ  لن   ،منهما واحدٌ  (/و154)أ/ إذ المرادُ  (الرضاع

 ها. حل   أي عدمُ  (هو)كونها ربيبة.وقوله 

ََ..............................

                                 
ا سلمة من أيب سلم ،هاجرت إىل اْلبشة مرتْي، وتزوجها النِب أم  املؤمنْي ، هند بنت أيب أمية املخزومية، وكنيت اببنه 1

ه، 59ه، وقيل سنة  61َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم بعد وفاة زوجها أيب سلمة، توفيت رضي هللا عنها وأرضاها سنة 
 .8/404ة، ، واإلصابة يف َتييز الصحاب7/329وهي آخر امهات املومنْي وفاة، انظر ترُجتها يف : أسد الغابة ،

 .)أ(هذه الفقرة ساقطة من  2
 .)أ(ساقطة من )ط( و 3
 زايدة من )ب(. 4
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ُمَناَسَبِتِه ِلْْلَوَِّل َسَواٌء ِلُمَساَواِة َلُه َشْرًعا فَ يَ تَ َرتَُّب أَْيًضا يف َقْصِدِه َعَلى َكْوهِنَا َرِبيَبًة اْلُمَفاُد بَِلْو اْلُمنَاِسُب ُهَو َلُه َشْرًعا كَ 

َأْصاًل أِلَنَّ هِبَا َوْصَفْْيِ َلْو انْ َفَرَد ُكل  ِمن ُْهَما َحُرَمْت َلُه َكْونُ َها ُحْرَمِة اْلُمَصاَهَرِة ِْلُْرَمِة الرََّضاِع َواْلَمْعىَن أَن ََّها اَل حتَِل  ِل 

َرِبيَبًة وََكْونُ َها ابْ َنَة َأِخي ِمْن الرََّضاِع 

 

وبما تقرر ،  (الرضاع 1[من] كونها ابنة أخي)أو ل (عدم كونها ربيبة)أي ل (له)وقوله 

ٍر َعَلى َغْير َمْن ُهَو له ِلَرْفعه َغْير َضِمير اْلَمْنُعوت َكَما ُعِلم َأن  َقْوله )المناسب( نعٌت جا

ر.  أي عدم  (فيترتب)وقوله َعِلمت، ِلَن  َفاِعله َوُهو َضِمير ُهَو َيْرِجع ِلَعِدم اْلِحل  َكَما ُقر 

 حلها.

"لو" ُيْعَلم مما َوَوْجه َكْون َأن َها َرِبيَبة ُهَو المفاد ب ، (كونها ربيبة)نعت ل )المفاد( قوله:

 . قدمناه ِفي َقْوله )لو َلْم يخف هللا َلْم يعصه( ِمن أن  نفَي الن ْفي إثباتٌ 

ِمير اْلَعاِئد ل)عدم  (كونها ربيبة)نعت أيضًا ل (المناسب)َّ:وقوله َلِكنُه َسَبِبي  ِلَرْفعه الض 

 .َدم اْلِحل  ُمَناِسب ِلَكْونَها َرِبيَبةالحل(، َوَضِمير )له( يُعود َعَلى َكْونَها َرِبيَبة، َيْعِني َأن  عَ 

 .َأْي ِلَعَدم َكْونَها َرِبيَبة اْلُمَبي ن ِبَكْوِنَها ِبْنت َأِخي الر َضاع ل()كمناسبتهَّللو َّ قوله:

 .المذكورِ  معنى الحديِث  أيْ  )والمعنى( قوله:

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

 زايدة من )ب(. 1
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ْثَن َلمَّا َقاَم ِعْنَدُهنَّ ِبِِرَاَدتِِه ِنَكاَحَها َجوَّْزَن َأْن َيُكوَن ِحل َها ِمْن َخَصائِ   َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِصِه َوالنِ َساُء َحْيُث حَتَدَّ

َم اْلَكاَلُم ِفيَها َوجُيَْمُع ب َ  َها ِمْن أَنَُّه ُدرَُّة َوبَ ْْيَ َما يِف َوقَ ْولُُه يف ِحْجرِي َعَلى َوْفِق اآْليَِة. َوَقْد تَ َقدَّ َم يف امسِْ ْْيَ َما تَ َقدَّ
َزيْ َنَب َوَقاَل اَل تُ زَك وا أَنْ ُفَسُكْم اَّللَُّ َأْعَلُم ِِبَْهِل  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ ُمْسِلٍم َعن َْها }َكاَن امسِْي بَ رََّة َفَسمَّاين َرُسوُل اَّللَِّ 

ِبَِنَّ ََلَا امْسَْْيِ قَ ْبَل الت َّْغِيرِي{  اْلربِ  ِمْنُكمْ 

 

 متعلق بتحدثن.  )بإرادته( قوله:

 .(والنساء)دأ وهو قوله تخبر المب (زنَّجو َّ) :وقوله

 لن الوصف المذكور خرج للغالب كما مر. ،أي فَل مفهوم له )علىَّوفقَّالية( قوله:

من  لمةَ سَ  لم ِ  كذلك، فإن   وليَس  واحدٌ  ى االسمينِ سم  مُ  على أن   هُ بنا الخ(1َّ[ويجمع])َّ:قوله

ََ 6 5سيد الناس وابنُ 4 3هبيُّ الذ   كما ذكرهُ  ؛2[ةر  د]زينب و :مة بنتينأبي سلَ 

                                 
 يف )ب( : واجلمع. 1
 : بُ ر ة. وهي مضبوطة .)أ(يف  2
ه، 673الرتكماين الذهِب، ولد سنة  هو العالمة اْلاف  أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أْحد بن عثمان بن قامياز 3

اعتىن ِبف  االحاديث والرجال والنظر يف األسانيد، فصار أعجوبة زمانه، حَّت لقب مبؤرخ اإِلْساَلم، له مؤلفات  
ه، 748كثرية ،منها: َريخ اإِلْساَلم، سري أعالم النبالء، ميزان االعتدال، الكبائر، وغريها كثري، تويف رْحه هللا سنة 

 .8/263، و شذرات الذهب 9/100ُجته يف: طبقات الشافعية البن السبكي،انظر تر 
،حتقيق َمموعة من احملققْي ِبشراف الَشْيخ شعيب األرَنؤوط ،  مؤسسة 1/466انظر : سري أعالم النبالء، الذهِب،  4

 م. 1985ه  /  1405الرسالة الطبعة : الثالثة ، 
مد بن أْحد بن حممد بن حيىي اليعمري األندلسي اإلشبيلي املصري الشافعي،  هو العالمة أبو الفتح حممد بن حممد بن حم 5

كان إماما حمدَث حافظا مؤرخا فقيها أديبا، من مصنفاته : عيون األثر يف السري، وقطعة من شرح الرتمذي وغريها، 
 .8/189، وشذرات الذهب 1/289ه،انظر ترُجته يف: الوايف ابلوفيات 734تويف رْحه هللا سنة 

، تعليق: إبراهيم حممد رمضان، دار القلم 1/40ذكره ابن سيد الناس يف: عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري، 6
 .1/1993، بريوت ط
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نَ َها )َلَما َحلَّْت( ِل )لِ   )َأْو اأْلَْدَونِ  لرََّضاِع( َكَقْوِلك( ِفيَمْن ُعِرَض َعَلْيك ِنَكاُحَها )َلْو انْ تَ َفْت ُأُخوَُّة النََّسِب( بَ ْييِن َوبَ ي ْ

نَ َها اِبأْلُُخوَِّة َوَهَذا اْلِمَثاُل ِلْْلُوىَل انْ َقَلَب َعَلى اْلُمَصنِ ِف َسْهًوا َوَصَوابُُه ِلَيكُ  وَن ِلْْلَْدَوِن َلْو انْ تَ َفْت ُأُخوَّةُ بَ ْييِن َوبَ ي ْ
الرََّضاِع َلَما َحلَّْت لِلنََّسِب 

 

 أن   ذكرِ  معَ  ،3 2سعدٍ  عن ابنِ  سلمةَ  أم ِ  في ترجمةِ  1في تهذيبه يُّ وِ النوَ  هما، ونقلهُ وغيرُ 

 .َشْيخ اِِلْسََلم  (/ظ154)أ/قاله 4."ةر  ن دُ مِ  أسنُّ  زينَب 

م اْلَمَفاد اْنِتَفاء اْلُمَقد  َأْي أْو َناِسب ُثُبوت الت اِلي  (لىالوْ )عطف على َّن(و َّ)أوَّاْلدََّّْ:قوله

م اِلي َعَلى اْنِتَفاء اْلُمَقد  م ِبَأن َكاَن َتَرتُّب ُثُبوت الت  ُمَناَسَبته ِلُثُبوت اْلُمَقد   ب"لو" بالدون ِمنْ 

 م.َتَرتُّبه َعَلى َنْفس اْلُمَقد  اْلَمَفاد ب"لو" ُدون 

 .بالرضاعِ  متعلقٌ  ()باْلخوة ه:قول

أي صار الشرط جوابًا والجواب شرطًا، ووجه االنقَلب  ا(فَّسهوًَّصن َِّعلىَّالم ََّّ)انقلب َّ قوله:

 معنى الدونية كما مر كون ترتب ثبوت التالي على انتفاء المقدم المفاد بلو دون  المذكور أن  

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

                                 
 ، دار الكتب العلمية، بريوت،. 2/361انظر ِتذيب األمساء واللغات، النووي، 1
 (.8/87انظر "طبقات ابن سعد" يف ترُجة أم سلمة ) 2
هو العالمة حممد بن سعد بن منيع الزهري موالهم البصري،كاتب الواقدي، كان حمدَث ثقة حافظا مؤرخا، وكان من أهل  3

ه، انظر ترُجته يف: َريخ بغداد 230الفضل والعلم، من مصنفاته : الطبقات الكربى، تويف رْحه هللا سنة 
 .8/87، و وفيات األعيان 5/321

 .149-2/148حاشية األنصاري، 4
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النََّسِب اْلُمَناِسِب ُهَو ََلَا َشْرًعا فَ يَ تَ َرتَُّب أَْيًضا يِف  اْلُمبَ ْيَِّ ِِبُُخوَِِّتَا ِمنَرتََّب َعَدَم ِحلِ َها َعَلى َعَدِم ُأُخوَِِّتَا ِمْن الرََّضاِع 

ِِتَا ِمن الرََّضاِع َقْصِدِه َعَلى ُأُخوَّ 

 

مَتَرتُّبه َعَلى َنْفس  م، َواْنِتَفاء الُمقد  ِفي اْلِمَثال اْلَمْذُكور ِعَباَرة َعْن ُثُبوت أخو ة الن َسب،  الُمقد 

موَ  ُهَو اْنِتَفاء أخوة الن َسب اْلُمَبي ن ِبُأُخو ة الر َضاع، وال َشك  َأن  َتَرتُّب الت اِلي َوُهو َعَدم اْلِحل   الُمقد 

مُأُخو ة الر َضاع اْلُمَبي ن ِبه َنْفس  َعَلى ُأُخو ة الن َسب المفادة ب"لو" َأَشد  ِمْنُه َعَلى َوُهو  الُمقد 

 ، اْنِتَفاء ُأُخو ة الن َسب، فيكون َهذا اْلِمَثال ِمْن َقِبيل "لو لم يخف هللا َلْم يعصه" بَل َشك 

اِرح ِخََل  َواب حينئذ أن يقال: )لو انتفت ُأُخو ة الر َضاع لما حلت ِللن َسب( َكَما َقال الش  ًفا َفالص 

َمة ُهَنا وتكلفه فراجعه  .لما ادعاه اْلَعَل 

 .المذكورِ  لى التصويِب عَ  أيْ  )رتب( قوله:

أيضًا  نعتٌ  (هو لها المناسبُ )ه وقولُ ]. (ضاعن الر  ها مِ تِ خو  أعدم )ل نعتٌ  ن(بي َّ)الم َّ قوله:

 هما واحدٌ فمآلُ  ،له بيانٌ  لنهُ  (تها من النسبخو  )أل أو نعتٌ  1[،(ضاعتها من الر  خو  أعدم )ل

 هو الفاعلُ  وضميرُ  (/و155)أ/ه أيضًا،نظيرُ  كما مر   سببيٌّ  ه، وهو نعتٌ نظيرُ  كما مر  

 .(خوتها من الرضاع)أل يعودُ  (لها) وضميرُ  (لالحِ  عدمِ )على  يعودُ  بالمناسِب 

 .ل ِ الحِ  أي عدمُ  ب()فيترت ََّّ:هقولُ 

                                 
 ساقطة من )ه( و )ب(. 1
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َسِب َواْلَمْعىَن أَن ََّها اَل ِبَلْو اْلُمَناِسِب ُهَو ََلَا َشْرًعا َلِكْن ُدوَن ُمَناَسَبِتِه ِلْْلَوَِّل ُحْرَمُة الرََّضاِع أَْدَوُن ِمْن ُحْرَمِة النَّ  ةاْلُمَفادَ 

َا قَاَل  حتَِل  ِل َأْصاًل أِلَنَّ هِبَا َوْصَفْْيِ َلْو انْ َفَرَد ُكل  ِمن ُْهَما َحُرَمْت َلُه أُُخوَّت ُ  َها ِمن النََّسِب َوُأُخوَّتُ َها ِمن الرََّضاِع َوِإمنَّ
ْد حَنَْوُه ِفيَما ُيْسَتْشَهُد ِبِه ِمن اْلُقْرآِن َأْو غَ  رْيِِه َوَلِكنَُّه َغي ُْر َخارٍِج َعْن َكَقْوِلك َكَذا يف اْلَمْوِضَعْْيِ أِلَنَُّه َكَما َقاَل ملَْ جيَِ

َبَدَل اْلُمَساَواِة اْلُمَساِوي ُأْسُلوِبِه َوَلْو قَاَل 

 

َّب قوله:  مَ تقد   "لو"ها مفادة بكونِ  ووجهُ  (تها من الرضاعخو  )أل نعتٌ  ("لو")المفادة

 بيانه. 

نعٌت ثاٍن ل)أخوتها من الر َضاع( سببي  َنِظير َما َقْبله، َوَضِمير ُهَو  (المناسب) : هوقولُ 

(، َوَضِمير لها )لألخوة من   الرضاع(.ل)عدم الِحل 

 ب.سَ ن الن  ة مِ خو  الُ  أيْ  (ل)للو ََّّ:قوله

َأْي وهما َقْوله )كقولك لو َكاَن إنسانًا الخ(، َوَقْوله )كقولك لو  عين(وِضَّ)فيَّالم َّ قوله:

 اْنَتَفت ُأُخو ة الن َسب الخ(. 

 ه.بِ  دُ هِ ستشْ ا يَ مَ  أسلوِب  أيْ  (ه:)عنَّأسلوبَِّقوله

َّ)َّ:قوله  َّالمساواة ل َّب د  َّق ال َّبقسميهولو ب َّأ ْنس  َّل ك ان اِوي  َأْي اْلَْدَون َواْلَْوَلى،  (اْلم س 

 .  ِلَكْونهَما َوْصفين، فيكون ُهَو كذلك لو َقال اْلُمَساِوي 
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رََّدْت َلْو ْعَماَل اْلَكِثرَي َمَع ااِلْخِتَصاِر. َوَقْد ِتََ َلَكاَن أَْنَسَب بِِقْسَمْيِه َوَلْو َأْسَقَط اَلَم َلَما يف اْلَمْوِضَعْْيِ َلَواَفَق ااِلْستِ 
َلْو أََهْنت َزْيًدا " :َنْحوالزََّماِن َعَلى ِخاَلِف اأْلَْصِل ِفيَها، أَمَّا أَْمِثَلُة بَِقيَِّة أَْقَساِم َهَذا اْلِقْسِم ف َ  اأْلَْمِثَلِة َعنِ  ِفيَما ذُِكَر ِمنَ 
َهاَنِة ِمْن اَبِب َأْوىَل  "أَلَثْ ىَن َعَلْيك َأْي فَ يُ ْعِطيِه َمَع الس َؤاِل  "َلْو تَ َرَك اْلَعْبُد ُسَؤاَل رَبِ ِه أَلَْعَطاهُ "َأْي فَ يُ ْثيِن َمَع َعَدِم اإْلِ
ِمْن اَبِب َأْوىَل 

 

 أيضًا. وأخصرَ  أيْ  (ب َّس َّنَّْأ ََّّلكان َّ) :وقوله

لما حل ت  2[ةٌ ربيب]ن كُ تَ  لمْ  لوْ ) 1قوله نْ مِ  مَ د  قَ فيما تَ وَ  ،ناهُ  أيْ  (نَّيَّْع َِّضَّوَّْيَّالم َّ)فََِّّ:قوله

 ِللر َضاع( اْلَمْأُخوذ ِمْن َقْوله : "لو َلْم تُكن ربيبتي لما حل ت" الخ(.

َّوقوله  م ِفي َجَواب "لو"  (عمال َّتَِّاالسََّّق َّاف َّو َّل َّ): َأْي االْسِتْعَمال اْلَكِثير، َوُهو َحْذف الَل 

اِرح. َوَوَقع ِفي َبْعض اْلَحَواِشي اْلَمْنِفي، َوَلْفظ اْلَحِديث  3 اْلَمْذُكور مجر ٌد ِمْنَها َكَما َأَشار له الش 

َأن  اْلَمْوِضعين ُهَما َقْوله ُهَنا )لو اْنَتَفت ُأُخو ُة الن َسب الخ( َوَقْوله )لو َكاَن إنسانًا َلَكان حيوانًا( 

 .َوُهو َسْبق َقَلم

 .ةِ سَ مْ الخَ  يْ أَ  (ةَِّل َّمثَِّاْل ََّّن َّمََِّّر َّكَِّ)فيماَّذ َّ قوله:

َّالقسم قوله:  مَأْي َوُهو ُثُبوت الت اِلي مع اْنِتَفاء  ()هذا اِمل ِلْلُمَناِسب اْلَْوَلى    الُمقد  الش 
                                 

، وهي زايدة غري مناسبة ألن الكالم هنا ليس للنِب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه  )أ(هنا زايدة ]َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم[ يف )ه( و)ب( و 1
 َوَسلََّم . واملثبت من )ط(.

 : ربيبيت، واملثبت من )ط(. )أ(يف )ه( و)ب( و 2
 .2/151انظر حاشية األنصاري، 3
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َا يف اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة أَْقاَلٌم{ إىَل }َما َنِفَدْت َكِلَماُت اَّللَِّ  َمَع اْنِتَفاِء َما ذُِكَر ِمْن اَبِب  َفدُ َفَما تَ ن ْ  َأيْ  {}َوَلْو َأمنَّ

َلْو  حَنْوْن ُمْضِمَرٍة َوَترُِد( َلْو )لِلتََّمينِ  َواْلَعْرِض َوالتَّْحِضيِض( فَ يُ ْنَصُب اْلُمَضارُِع بَ ْعَد اْلَفاِء يف َجَواهِبَا ِلَذِلَك ِبَِ )  .َأْوىَل 
َثيِن، َلْو تَ ْنزُِل  فَ َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنُكوَن ِمْن :}ِعْنِدي فَ ُتِصيَب َخي ْرًا، َلْو أَتُْمُر فَ ُتطَاَع، َوِمْن اأْلَوَِّل أَتْتِييِن فَ ُتَحدِ 

 {اْلُمْؤِمِنْيَ 

 

ن كانت  َشْيخ  1."/ظ( المثلة اْلَمْذُكوَرة من اْلُمَناِسب اْلَْوَلى155)أ/َواْلُمَساِوي  َواْلَْدَون، وا 

ْرط اْلَمْنِفي َواْلَجَواب اْلُمْثَبت َوَقد م. اِِلْسََلم ثل اْلُمَصنِ ف ِلْلَمْنِفيين، َوَبِقي اْلُمْثَبَتاِن، َوالش 

اِرح ِبَذلك.  َوَعْكسه، َوَقد تكفل الش 

 تعالى. هُ أي معلوماتُ  (2{للاََِّّات َّم َّلَِّك ََّّْتَّد َّفَِّاَّن َّم َّ})َّ:قوله

الت ْنِصيص َعَلى َهذه اآلية ُوُقوع النِ َزاع ِفي َوْجه  (3الخَّ{ةًَّر َّناَّك َّل ََّّن َّوَّأ َّفل َّ}لَّ)ومنَّاْلو َّ قوله:

أْن تكوَن ِللت َمنِ ي  -أي ِمْن َأْقَسام لو -والرابُع  ": 4 َكْون "لو" فيها ِللت َمنِ ي، َفَقد َقال ِفي اْلُمْغِني

ثِني" ِقيل ومنه:  َّاْلم ْؤمَِّنحو: "لو َتْأِتيِني َفُتَحدِ  َّمن  ر ًةَّف ن ك ون  َّلناَّك  ب ولهذا نَص   5{نين}فلوَّأ ن 

                                 
، مع وجود اختالف واضح حيث ورد عند األنصاري : )قوله )أقسام هذا القسم( أي  2/152حاشية األنصاري، 1

الذي هو انتفاء الشرط فقط الشامل للمناسب األوىل واملساوي واألدون، وإن كانت األمثلة املذكورة من املناسب 
( 2فات بْي نسخ حاشية األنصاري كما ذكر ذلك حمققها يف يف اَلوامش )األوىل( ولعل يف هذا املوضع اختال

 ( من الصفحة املذكورة.3و)
 [27]سورة لقمان،اآلية: 2
 [102]سورة الشعراء،اآلية: 3
 352-351مغين اللبيب ص  4
 [102]سورة الشعراء،اآلية: 5
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َّوز َّف َّأ ف ََّّمَّْه َّع َّم ََّّت َّنَّْيَّك َّنَِّت َّيَّْاَّل َّ}ي َّفي:  َت يْ لَ  ي جوابِ فِ  (أفوزَ فَ ) صَب تَ ما انْ ها كَ وابِ ي جَ فِ  (فنكونَ ) 

َأن َها ِللت َمنِ ي ِلَجَواز أن  على -أي ِفي َنْصب َفَنُكوَن  -وال َدِليل ِفي َهذا   2يمًا{ظَّع 1ََّّ[زاًَّوَّف َّ]

في و  ،3واًل{س َّر ََّّل َِّسَّرَّْي ََّّوَّأ ََّّاب َّج َّحََّّاءَّر َّو ََّّنَّمََِّّوَّيًاَّأ َّحََّّْو َّال َّ}إَِّ: يُكون الن ْصب ِفي )َفَنكون( مثله ِفي

  : 4[ميسون ]قول 

 اهـ  7."6فوفِ الشُّ  بسِ لُ  نْ إلي  مِ  أحبُّ   ينيعَ  5ر  قَ وتَ  ةٍ ءَ ابَ بس عَ ولُ 

                                 
 : فوز. )أ(يف  1
 [73]سورة النساء اآلية:  2
 [51]سورة الشورى اآلية:  3
يف )ه( و )ب( : ميمون. والصواب ميسون وهي : ميسون بنت ِبدل بن أنيف الكلِب. أم يزيد بن معاوية تزوجها  4

، ويف:  7/339ترُجتها يف األعالم ، هجرية.انظر 80معاوية وطلقها من فرط حنينها إىل البادية. توفيت حنوى سنة 
 -ه   1352/ 1،ط 157شاعرات العرب يف اجلاهلية واإِلْساَلم ،ُجعه ورتبه ووقف على طبعه: بشري ميوت البريويت، ص:

 م، املكتبة األهلية، بريوت. 1934
ف على الل ْبس َفَكأَنَُّه قَاَل للبس عباءة وقرة قال ابن هشام : "الر َِوايَة ِفيِه بِنصب )تقر( َوَذِلَك ِِبَن مضمرة على أَنه َمْعطُو  5

 .405َعْيين" شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،حتقيق عبد الغين الدقر، الشركة املتحدة للتوزيع ، سوراي، ص:
: الث َّْوب الرَِّقيق.َوق ه [458أبو اْلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ]ت: قال  6 ، والشِ ف  يل: الس رْت :" والشَّف 

، ابب الشْي 7/622الرَِّقيق يرى َما َورَاءه.وُجعهما: ُشفوف." احملكم واحمليط األعظم." حتقيق عبد اْلميد هنداوي، 
 م. 2000 -ه   1421/ 1والفاء،. دار الكتب العلمية ، بريوت ط

، وانظر أيضا: سر صناعة 27/ 2، واملقتضب: 503/ 8البيت مليسون بنت ِبدل الكالبية  ،كما يف خزانة األدب:  7
 م.2000/ 1، دار الكتب العلمية بريوت ط1/284ه (، 392اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوىف: 
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. َويف اْلَعْرِض بِِلٍْي َويف التََّمينِ  ِلَما اَل َطَمَع َوُهَو يف التَّْحِضيِض ِبَث َوَتْشرَتُِك الثَّاَلثَُة يف الطََّلبِ  ،َأْي َلْيَت َلَنا
ُقوا َوَلْو ِبِظْلٍف ( َحِديِث }تَ حَنْوَوالت َّْقِليِل ) يف ُوُقوِعِه  َكَذا َأْوَرَدُه اْلُمَصنِ ُف َوَغي ْرُهُ  {قٍ رَّ حمَُ َصدَّ

 

اِرح ِإَلى َأن  اْحِتَمال َذِلَك اَل َيْمَنع َكْون "لو" ِفي اآلية اْلَمْذُكوَرة ِللت َمنِ ي، وأن الن ْصب  َفَأَشار الش 

ْرِطي ة  ُهَنا َأْقَربُ  ِفي َجَواب الت َمنِ ي، َوَأن  الت َمنِ يَ  ِمْن َحْمل "لو" ُهَنا َعَلى َغْير الت َمنِ ي َكالش 

 سم. 1."َوالت َكلُّف ِفي َتْقِدير اْلَجَواب

فإن قلت: ِلَم عَكس ُهَنا َتْرِتيب اْلَمْتن َفَبَدأ ِبالت ْحِضيض  الخ(َّث َّح َّبََِّّحضيضَّ)وهوَّفيَّالت ََّّ:قوله

َمل َأن ه لمراعاة َمَراِتب الط َلب ِفي الث ََلَثة فإنه ِفي ُثم  ِباْلَعْرض ُثم  ِبالت َمنِ ي؟ قلت: ُيْحتَ 

/و(أقوى ِمْنه ِفي اْلَعْرض، وأما ِفي الت َمنِ ي فإنه ُمْخَتَلف فيه، َفِمْنُهْم َمْن 156)أ/الت ْحِضيض 

زمها الط َلب، َوُيْحَتَمل َأن ه قال: ِإن  الت َمنِ ي ِلَطَلب اْلُمَتَمن ى، ومنهم َمْن قال: إنه ِلَحاَلة َنْفَساِني ة يل

 سم 2."لما َأَراد َبَيان الط َلب َبَدأ بما يِليه حينئذ َوُهو الت ْحِضيض ُثم  اْلَْقَرب ِإَلى َذِلَك َفاْلَْقَرب

اِرح َرِحَمُه هللُا : . قلتُ هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  َتَعاَلى وال يخفى َضْعف اْلَجَواب الث اِني، َوَقد َسَلك الش 

ش َثاِنًيا، َوُهو َأْوَلى َكَما تقرر، مع َما اْشَتَمَل َعَليه ِمنْ   َطِريق الن ْشر اْلُمَرت ب أواًل ُثم  اْلُمَشو 

 

 

                                 
 .2/257اآلايت البينات ، 1
 258-2/257اآلايت البينات ، 2
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ْعطَاِء  "ُرد وا السَّاِئَل َوَلْو ِبِظْلٍف حُمَْرقٍ " َوايَِة النََّساِئي  َوَغرْيِهِ َوُهَو مبَْعىَن رِ  َويف ِرَواَيٍة َوَلْو ِبِظْلٍف َواْلُمرَاُد الرَّد  اِبإْلِ

 

 .ِف صن ِ المُ  كَلمِ لِ   راعاةً مُ  لُ . والو  1ما قال سمكَ  الطلِب  راتبِ َلحظة مَ مُ 

 ،4م{ك َِّسَّ}ولوَّعلىَّأنف َّه أيضًا بقوله تعالى: تمثيلَ  3يغنِ ي المُ فِ  نقلَ  (2ق َّر َّحَّْم ََّّف َّلَّْ)ولوَّبظَِّ قوله:

  وحذفُ  "،إنْ "شرطية بمعنى  "لو" {سكملى أنفُ عَ  ولو}": 5َّ6َّ7فاقسيصالَّوقال

 

                                 
 .258-2/257اآلايت البينات، 1
( ،؛ وأبو داود يف سننه، كتاب الزكاة، 2564برقم ) 5/86أخرجه النسائي يف سننه، كتاب الزكاة، ابب رد السائل، 2

 2/33(، والرتمذي يف سننه، كتاب الزكاة، ابب ما جاء يف حق السائل 1667برقم ) 2/126ابب حق السائل 
 (.4475، برقم )1/508((، وصححه السيوطي يف " اجلامع الصغري"665برقم )

 .353مغين اللبيب ، ص: 3
 [135]سورة النساء اآلية:  4
: الصفاقسي. وهو موافق ملا يف كتب الرتاجم نسبة إىل مدينة صفاقس  )أ(يف ُجيع النسخ : السفاقسي ، واملثبت من  5

 التونسية املعروفة.
هو العالمة إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم القيسي الصفاقسي املالكي برهان الدين أبو إسحاق ، اإلمام  6

ه، من مصنفاته: الروض األريج يف مسألة الصهريج،شرح على ابن اْلاجب يف 697الفقيه اللغوي، ولد سنة 
ه، انظر ترُجته يف معجم 742َرِْحَُه هللُا تَ َعاىَل سنة  أصول الفقه،واجمليد يف إعراب القرآن اجمليد، وغريها، تويف

 .209 ، وشجرة النور الزكية ص 1/57و الدرر الكامنة  1/82املؤلفْي ،
لعل هذا النص موجود يف كتاب الصفاقسي املوسوم ب )ال    ُم       جيد يف إعراب القرآن اجمليد( ،قال عنه الصالح الصفدي  7

اء الدين أبو البقاء السبكي أن له ]أي الصفاقسي[ إعرااب للقرآن الكرمي يف تقدير أربع )أخربين قاضي القضاة هب
، لكن املطبوع منه فقط سورة الفاحتة والبقرة مل أجد النص املذكور فيه ألنه متعلق 6/183َملدات( الوايف ابلوفيات 

ه، 1/1992قيق موسى حممد زنْي، طمن سورة النساء ، راجع : اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد ،حت 35ابآلية 
 منشورات كلية الدعوة اإِلْساَلمية وجلنة اْلفاظ على الرتاث اإِلْساَلمي،طرابلس ليبيا.
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ُقوا مبَا تَ َيسََّر ِمْن َكِبرٍي َأْو َقِليٍل َوَلْو بَ َلَغ يف اْلِقلَِّة الظِ ْلَف َمَثاًل فَِإنَُّه خَ  ِبَكْسِر الظَّاِء ي ٌْر ِمْن اْلَعَدِم َوُهَو َواْلَمْعىَن َتَصدَّ
ْحرَاِق َأْي الشَّْيء َكمَ  فِ  لِْلَجَمِل َوقُ يِ َد اِبإْلِ ء َقْد اْلُمْعَجَمِة لِْلبَ َقِر َواْلَغَنِم َكاْْلَاِفِر لِْلَفَرِس َواخلُْ ا ُهَو َعاَدتُ ُهْم ِفيِه أِلَنَّ الينِ 

.اَل يُ ْؤَخُذ َوَقْد يَ ْرِميِه آِخُذُه َفاَل يَ ن َْتِفُع ِبِه خِبِاَل  ََِف اْلَمْشِويِ 

ره عليه شهداء، وقد   : ولو شهدتم على أنفسكم ودل  1أبوَّالبقاءره كثير، وقد   "لو"بعد  "كان"

 سم. 3."وبااًل على أنفسكم هادةُ : ولو كانت الش  2الزمخشري  

عن هذا  كنايةٌ  (حرقٍ مُ  لٍف ظِ ولو بِ )ه: أي فقولُ  (رَّالخس َّقواَّبماَّتي َّد َّص َّت ََّّ:)والمعنى قوله:

 عميم. الت  

ِبُخُصوص  اْلُمَباَلَغةَ  َأَشار ِبَقْوِلِه )مثًَل( ِإَلى َأن  َلْيَس اْلُمَرادُ  (لفَّمثالًَّإلىَّالظ َّ)وقوله: 

 الظِ ْلف. 

قَ  َأْي ]فإن الت َصدُّقَ َّ(مَِّد َّالع ََّّن َّمََِّّخير ََّّه َّفإن َّ)وقوله:  بما َبَلغ ِفي  بما تيسر، أْو فإن الت َصدُّ

ق َرْأًسا. اْلِقل ة ِإَلى الظِ ْلف مثًَل َخْيرٌ   سم.القا قاله ابنُ  4"من اْلَعَدم، أي[  عدم الت َصدُّ

                                 
هو العالمة حممود بن عمر بن أْحد الزَمشري، أبو القاسم جار هللا املعتزِل،كان واسع العلم كثري الفضل، ولد سنة  1

اف يف التفسري ،والفائق يف غريب اْلديث، واملفصل يف النحو،وغريها، ه، وجاور مبكة ، من مصنفاته: الكش497
 .280-2/279ه، انظر ترُجته يف: بغية الوعاة 538تويف َرِْحَهُ هللاُ تَ َعاىَل يوم عرفة سنة 

 ه . 1407/ 3بريوت، ط –، دار الكتاب العريب  1/575الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزَمشري،   2
 .2/258نات ،اآلايت البي 3
 .2/258اآلايت البينات، 4
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َ[نََْلَ اِنَعَ ]َمَ 
َ

َواْلِعْشُروَن: َلْن َحْرُف نَ ْفٍي َوَنْصٍب َواْسِتْقَباٍل،  ث اينال

 
)الثَّاين َواْلِعْشُروَن َلْن َحْرُف نَ ْفٍي َوَنْصٍب َواْسِتْقَباٍل( 

 

 .َوُهَو الَحَدث  1ِع الت َضُمني  اْلُمضارِ   (/ظ156)أ/َقْوُلُه: )َحْرُف َنْفي( َأْي ِلُجْزِء َمْدلولِ 

َماُن.   وَقْوُلُه: )واْسِتْقبال( َأْي ِلُجْزِئِه اآلَخِر وٌهَو الز 

اِل  واْسِتْقبال ي َقْوِلِه َحْرُف َنْفيٍ ( َفُهَو ِلَلْفِظِه، َفاِِلضاَفُة ف)َوَنْصب َوأم ا َقْوُله: ِإَضاَفُة الد 

 ِلْلَمْدلوِل. 

أْحَكاِمها مْن  ِره، ُثَم ِإن  الن ْصَب ُحْكمٌ ِإلى َأثَ  َضاَفُة اْلُمَؤثِ رِ )َحْرُف َنْصب( إِ  وفي َقْوِله

َمُه َعَلْيِهما ]َلْمَكنَ أخيَرُه َعِن الن ْفِي َواالْسِتْقباِل، َولَ تَ  الَ مْعنى َلها، َفكاَن اْلُمناِسبُ  َأْن ُيقاَل:  و َقد 

َمُه ِلُظه نع َفَل َوْجَه َله، َعلى َأن ه كاَن ]َيْنَبغي َلُه َتْوسيُطُه َكما ُص  وِر َأثِرِه في الل ْفِظ، َوأم اِإن ما َقد 

َنْفي  َحْرف :َيقولَ  3 [، َكَأنْ 2[َلنْ ]داِخٍل في َمْعنى  ِذْكُر الن ْصِب َعلى َوجٍه ُيفيُد َأن ُه َغيرُ 

  في  ِمَن اُلموِر الث َلَثِة داِخلٌ  َواْسِتْقبال َوُهَو ناِصٌبِ لْلُمضاِرِع، َفِإن  َكَلَمُه ُموِهٌم َأن  ُكَل  

  

                                 
 : التضمْي. )أ(يف  1
 : إذ. )أ(يف  2
 ساقطة من )ه(. 3
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َواَل ُتِفيُد تَ وِْكيَد الن َّْفِي، َواَل أَتِْبيَدُه ِخاَلًفا ِلَمْن َزَعَمُه، 

َر َكالزَََّمَْشِريِ  َقاَل يِف ِلْلُمَضارِِع )َواَل تُِفيُد تَ وِْكيَد الن َّْفِي َواَل أَتِْبيَدُه ِخاَلفًا ِلَمْن َزَعَمُه( َأْي َزَعَم إَفاَدتَ َها َما ذُكِ  
اْلُمْستَ ْقَبِل َعَلى التَّْأِبيِد َويف بَ ْعِض ُنَسِخِه اْلُمَفصَِّل َكاْلَكشَّاِف ِهَي ِلَتْأِكيِد نَ ْفِي اْلُمْستَ ْقَبِل. َويف اأْلُمْنُوذَِج ِلنَ ْفِي 

َقْوُلك َلْن أُِقيَم ُمؤَكٌَّد خبِاَلِف اَل التَّْأِكيُد، َوالتَّْأبِيُد هِنَاَيُة التَّْأِكيِد َوُهَو ِفيَما إَذا َأْطَلَق الن َّْفَي َقاَل يف اْلَكشَّاِف ُمَفر ِقًا ف َ 
ٌم َوَأََن ُمِقيمٌ ِقيأُِقيُم َكَما يف إين ِ مُ 

 

 .َت مْ لِ عَ ماَ كَ  كَ لِ ذَ كَ  َس يْ لَ وَ  1"لنْ "َ  ومِ هُ فْ مَ 

 .ةِ كورَ ذْ مَ الْ  ثةِ َلَ الث   مورِ أْلُ لِ  عجِ رْ يَ  (عَِّضارَِّ)للم ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

َّإَِّفي ََّّو َّوه َّ) َّ :هُ لُ وْ قَ  َّأ َّما  مِ هْ لى وَ إِ  قَ بَ ما سَ كَ  يدِ يِ أْ لتَ ال لِ  َلِف خِ لْ لِ  وَ هُ  ميرُ َض  (ينفَّْال ََّّق َّل َّط َّذا

 ين.ش ِ حَ المُ  ضِ عْ بَ 

 كَ لِ ذَ  نِ وْ كَ  حالَ  يْ أَ  عولِ فْ المَ  نَ مِ  وِ أَ  ،الراءِ  رِ سْ كَ بِ  كونُ يَ فَ  لِ اعِ الفَ  نَ مِ ٌل احَ  قا()مفر َِّ :هُ لَ وْ قَ 

 .رُ الظاهِ  وَ هُ  لُ و  والَ  ،الراءِ  حِ تْ فَ بِ  كونُ يَ فَ  دٍ واحِ  عٍ ِض وْ ال في مَ  كشافِ مفرقًا في الْ 

 دَ عْ بَ  كيدِ أْ ة التَ إفادَ ها بِ نْ عَ  "نْ لَ " رادِ فْ النِ  2"ال"ن مِ  صُّ أخَ  "نْ لَ " َف  (قيم َّالَّأ ََّّالفَّخَّ)بَِّ: هُ لُ وْ قَ 

 . يِ فْ النَ  قِ لَ طْ ما في مُ هِ راكِ تِ اشْ 

َّهلُ وْ وقَ  َّفَِّك َّ): َّم َّوأ ََّّقيم َّيَّم َّن َِّإَِّ"يَّما  هُ ن  إِ فَ  "قيمٌ ي مُ إنِ  " باِت ثْ في اِِل  كَ لِ ذَ  ظيرُ نَ وَ  يْ أَ  "(قيم َّنا
 .اِلثباِت  قِ لَ طْ هما في مُ راكِ تَ اشَ  (/و157)أ/ دَ عْ د بَ كيِ تأْ بالَ  3[هُ نْ عَ  هِ رادِ فِ النْ ] "قيمأنا مُ " نْ مِ  صُّ خَ أَ 

                                 
 : إذ. )أ(يف  1
 ساقطة من )ه( 2
 يف )ه( : النفراد لن عنها إلفادة. 3
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َنايف َحاِل َكَقْوِلِه تَ َعاىَل يف َشْيٍء َلْن أَفْ َعَلُه ُمؤَكٌَّد َعَلى َوْجِه التَّْأِبيِد َكَقْوِلك اَل أَفْ َعُلُه أََبًدا َواْلَمْعىَن َأنَّ ِفْعَلُه ي ُ  كَوقَ ْولُ 
َويف قَ ْوِل اْلُمَصنِ ِف َزَعَمُه َتْضِعيٌف َلُه ِلَما  .ا هَأْي َخْلُقُه ِمْن اأْلَْصَناِم ُمْسَتِحيٌل ُمَناٍف أِلَْحَواَِلِْم  {}َلْن خَيُْلُقوا ُذاَبابً 

َقاَل َغي ْرُهُ 

 

فيه داللٌة َظاِهَرٌة َعَلى َأن   (بيدَِّأَّْالت ََّّهَِّجَّْىَّو َّل َّع ََّّد َّك َّؤ َّم ََّّه َّفعل َّأ ََّّنَّل ََّّء َّيَّيَّش َّفََِّّك َّول َّق َّ)و َّ ه:قولُ 

اف َأَراد ِبالت ْأِكيِد َما َيْشَمُل الت ْأِبيَد  لَصاِحَب اْلَكش   1 الِذي ُهَو ِنَهاَيُة الت ْأِكيِد، فما ُنِقل عِن اْلُمَفص 

سم، أي ابُن قاقاله  3."بيدَ أْ الت   لُ مَ شْ  يَ اَل  كيدٍ أْ لى تَ عَ  هُ حملُ  نُ عي  تَ ال يَ  كيدِ أْ ها للت  ن أن  مِ  2افكالكش  

 ه.بِ تُ ي كُ ه فِ كَلمُ  وافقَ تَ ى يَ حت   التأبيدُ  وهوَ  أكيدِ للت   4[املِ الكَ ] ردِ على الفَ  لُ حمَ يُ  بلْ 

 دِ ر  جَ مُ س لِ يْ لَ  "نلَ "ب فيَ ن  لا ن  لى أَ إِ  ةٌ شارَ إِ  فيهِ  (اليَّالخنافيَّح َّي ََّّه َّل َّعَّْفََِّّن َّنىَّأ َّمعَّْ)وال ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

 ة.ياقَ الل ِ  يِ فْ نَ  عَ ل مَ بَ  وعِ الوقُ  يِ فْ نَ 

ه ولِ ة لقَ  حاجَ فََل  (خَلفاً ) هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  تفادٌ سْ مُ  عيفُ ْض التَ  :قالُ قد يُ  عيفَّالخ(ْضَّ)ت َّ :هُ ولُ قَ 

 .مِ  تَ الَ  هِ جْ لى الوَ عَ  عيَف ْض الت   ريدَ يُ  إال أنْ  ذٍ حينئِ  (عمهزَ )

َّقال َّقوله  7شامهِ  نُ وابْ  6فورْص عُ  نُ ابْ  5[رِ يْ بالغَ  رادُ والمُ  ،عيِف للتْض  علةٌ  ه(ر َّيَّْغ ََّّ:)لما

                                 
 ،1/1993،حتقيق: د. علي بو ملحم ، مكتبة اَلالل ، بريوت، ط407انظر : املفصل يف صنعة اإلعراب، ص: 1
 .1/101الكشاف،  2
 .2/259اآلايت البينات،  3
 : الشامل. )أ(يف  4
 ساقطة من )ب( . 5
 .374. وابن هشام يف املغين ص:4/1644نقله عنه أبو حيان يف ارتشاف الضرب، 6
 .4/14انظر شرح التسهيل  7
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ْن َخارٍِج َكَما يف }َوَلْن إنَُّه اَل َدلِيَل َعَلْيِه َواْسِتَفاَدُة التَّْأبِيِد يف آَيِة الذ اَبِب َوَغرْيَِها }َوَلْن خُيِْلَف اَّللَُّ َوْعَدُه{ مِ 

 ،ِقَل التَّْأبِيُد َعْن َغرْيِ الزَََّمَْشرِيِ  يَ َتَمن َّْوُه أََبًدا{ وََكْوُن أََبًدا ِفيِه لِلتَّْأِكيِد َكَما ِقيَل ِخاَلُف الظَّاِهِر. َوَقْد نُ 

 

 .1هماغيرُ وَ 

 .ِب عرَ الَ  َلمِ ن كَ مِ  يْ أَ  ه(يَِّل َّع ََّّليل َّ)الَّد َّ ه:لُ وْ قَ 

  .لُ ْص الً  وَ هُ  سيَس التأْ  ن  ِلَ  يْ أَ  (رَّاهَِّالظ ََّّالف َّ)خََّّ:هُ ولُ قَ 

 دمَ عَ  فيدُ يُ  هُ ن  إِ فَ  ،يِ  رِ شَ خْ مَ ق كالز  ابِ الس   هِ لِ وْ ن قَ مِ  ذُ خِ ؤْ ما يُ بِ  ريحٌ ْص تَ َّالخ(َّبيد َّأَّْالت ََّّل َّقَِّن ََّّدَّْ)وق َّ: هُ لُ وْ قَ 

َّنَّ}ل َّعالى: ه تَ لِ وْ ه في قَ سيرِ فْ في تَ  قالَ  هُ فإنَ  2ةَ ي  طِ عَ  ر ابنَ يْ الغَ بِ  رادَ وأَ  مخشريِ  بالز   كَ ذلِ  صاصِ تِ اخْ 

بدًا راه أَ ال يَ  َلمُ والسَ  َلةُ الَص  هِ يْ لَ ى عَ وسَ مُ  ن  أَ  نَ م  َض لتَ  رهِ اهِ لى ظَ عَ  يَ فْ ذا الن  نا هَ يْ قَ أبْ  وْ لَ "  3{رانيت َّ

  هُ نَ وْ رَ يَ  انِ يمَ اِلِ  لَ هْ أَ  ن  أَ  4ةترَ واِ تَ المُ  حاديِث في الَ  دَ رَ وَ  كنْ ، لَ ةِ رَ ي اآلخِ ال فِ وَ 

                                 
 .4/1644انظر : ارتشاف الضرب، 1
 أبو حممد: مفسر فقيه، أندلسي، من أهل غرَنطة. عبد اْلق بن غالب بن عطية األندلسي احملاربيالغرَنطي، 2

عارف ابألحكام واْلديث، له شعر،وِل قضاء املرية، وكان يكثر الغزوات يف جيوش امللثمْي.وتويف بلورقة.له )احملرر الوجيز 
 .19/578ه ، انظر ترُجته يف السري ،541يف تفسري الكتاب العزيز(  تويف رْحه هللا سنة 

 [143آلية:]سورة األعراف،ا 3
الُوا: اَي َرُسوَل اَّللَِّ َهْل نَ َرى رَب ََّنا يَ ْوَم َعْن َأيب َسِعيٍد اخلُْدرِيِ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه: َأنَّ أََُنًسا يف َزَمِن النَِّبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَ  4

« نَ َعْم، َهْل ُتَضار وَن يف ُرْؤيَِة الشَّْمِس اِبلظَِّهريَِة َضْوءٌ لَْيَس ِفيَها َسَحابٌ [ »45الِقَياَمِة؟ قَاَل النَِّب  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ]ص:
َلَة الَبْدِر َضْوٌء لَْيَس ِفيَها َسَحاٌب؟»، قَالُوا: اَل، قَاَل  َعَلْيِه  قَالُوا: اَل، قَاَل النَِّب  َصلَّى هللاُ « : َوَهْل ُتَضار وَن يف ُرْؤيَِة الَقَمِر لَي ْ

مِهَا..." البخاري،الصحيح، كتاب َوَسلََّم: " َما ُتَضاُروَن يف ُرْؤيَِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ يَ ْوَم الِقَياَمِة، ِإالَّ َكَما ُتَضاُروَن يف ُرْؤَيِة َأَحدِ 
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َعاِء ِوفَاًقا اِلْبِن ُعْصُفورٍ   .َوَترُِد لِلد 

 
}فَ َلْن ُأَكلِ َم اْليَ ْوَم  حَنْوإنَّ َمن َْعُه ُمَكابَ َرٌة َواَل أَتْبِيَد َقْطًعا ِفيَما إَذا قُ يِ َد الن َّْفُي  :َوَوافَ َقُه يف التَّْأِكيِد َكِثرٌي َحَّتَّ قَاَل بَ ْعُضُهمْ 
َعاِء ِوَفاقًا اِلْبِن ُعْصُفورٍ   :َكَقْولِهِ (  إْنِسياا{ )َوَترُِد ِللد 

 1ُخُلوَد اجْلَِبالِ ُت َلُكْم َخاِلًدا َ لْن تَ زَاُلوا َكَذِلُكْم مُثَّ اَل زِلْ 
 َوِفيِه بُ ْعٌد.  ،َواَل ُحجََّة يف اْلبَ ْيِت اِلْحِتَماِل َأْن َيُكوَن َخبَ رًا :َوقَاُلوا ،َواْبُن َماِلٍك َوَغي ْرُُه مَلْ يُ ْثِبُتوا َذِلكَ 

 

 أبيدَ الت   ن  أَ  ةَ ي  طِ عَ  نِ ابْ  رادُ مُ  كونَ يَ  نْ أَ  3مهُ ُض عْ بَ  الَ ما قَ كَ  لُ مَ تَ فيحْ  (/ظ157)أ/اهـ.  2."ةيامَ القِ  ومَ يَ 

 فعلِ الِ  ونِ كَ  نْ مِ  تفادٌ سْ مُ  بيدَ َأالتَ  ن  أَ  4[هُ رادُ مُ  كونَ يَ  وأنْ ]، الزمخشريُّ  قولُ ما يَ كَ  ها لغةً موضوعُ 

، هُ ُص صِ  خَ د ما يُ رِ يُ  مْ ا لَ ة مَ يَ ؤْ رُ  ل  كُ  مُّ عُ تَ ي فَ فِ الن   ياقِ في سِ  ةِ عَ الواقِ  ةِ كرَ نى الن  عْ ها في مَ دَ عْ بَ  عِ الواقِ 

 ن  أَ  رَ قر  تَ  دْ ، وقَ مُّ عُ يَ فَ  فيْ الن   ياقِ في سِ  عَ قَ وَ  دْ قَ وَ  ةِ رَ كِ الن   بيلِ ن قَ مِ  علِ فْ الِ  نُ وْ كَ  يْ ذا أَ هَ  دُ رِ د يَ قَ وَ 

 .لْ مَ َأتَ يُ لِ ة فَ نَ مِ زْ والَ  والِ حْ في الَ  مومَ العُ  مُ زِ لْ تَ سْ يَ  خاصِ شْ في الَ  مومَ العُ 

  .دِ عْ س  لاكَ  يأَ  (مَّْه َّض َّعَّْب ََّّال َّىَّق َّت َّ)ح ََّّ:هُ ولُ قَ 

 .(يُ فْ الن   لقَ طْ ذا أُ ا إِ و فيمَ هُ وَ )ابقًا سَ  هِ لِ وْ قَ  زُ رَ تَ حْ ا مُ هذَ وَ  ،فاقاً ي اتِ  أَ  عا(طَّْق ََّّبيد َّأَّْالَّت َّ)و َّ :هُ ولُ قَ 

 فُ طْ عَ وَ ، اءً عَ دُ  هِ نِ وْ كَ لِ  شاءٌ نْ إِ  "مَ ثُ "ب عطوَف مَ الْ  ن  ولَ  ،نافيهِ يُ  اقَ يَ السِ   ن  ي ِل أَ  عد()وفيهَّب َّ :هُ ولُ قَ 
                                                                                               

طريق اإلميان، ابب معرفة  ؛ ومسلم،الصحيح،كتاب6/44تفسري القرآن، ابب إن هللا ال يظلم مثقال ذرة ، 
 .1/163،الرؤية

 .295البيت من اخلفيف،لْلعشى ميمون بن قيس ، ويف ديوانه )َلم( بدل )لكم(،انظر ديوان األعشى ،ص: 1
،حتقيق عبد السالم 2/450احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد اْلق بن غالب بن عطية األندلسي احملاريب ،  2

 ه،  مع اختالف قليل يف اللف . 1/1422عبد الشايف حممد،  دار الكتب العلمية ، بريوت ط
 .1/457على ُجع اجلوامع ، ،و انظر حاشية العطار على شرح احمللي1/28قاله الكمال،الدرر اللوامع ، 3
 زايدة من )ط(. 4
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 بالِ قْ تِ في االسْ  يِ فْ لن  لِ  كانَ لَ  1براً خَ  انَ كَ  وْ لَ ": مالِ الكَ  لُ وْ . وقَ بُ اسِ نَ مُ الْ  وَ ء هُ اِ شَ نْ لى اِْلِ عَ  شاءِ نْ اِلِ 

ي  ينِ مامِ لى الد  عَ  هِ بِ  اراد   4 3ين ِ مُ ه الشُّ يْ إلَ  قهُ بَ د سَ قَ اهـ. وَ  2."ناهُ  هُ نى لَ عْ ال مَ وَ 
 جابَ يُ  أنْ  نُ كِ مْ يُ . وَ 5

 ،عادةً  للبقاءِ  قتضيةِ المُ  رائنِ القَ  منَ  هُ مَ هِ لى ما فَ عَ  ناءً بِ  تقبلِ سْ هم في المُ قائِ بِ بِ  ارَ خبَ اِلِ  أن  بِ  هُ عنْ 

 ها.نْ عَ  رَ بَ خْ َأفَ  قد حصلْت  االستجابةَ  ن  َأوكَ  ةً غَ بالَ مُ  برِ الخَ  جَ رَ خْ مَ  عاءَ الدُّ  خرجَ ه أَ أو بأن  

                                 
، املطبعة البهية مبصر، سنة 69-2/68يقصد قول الشاعر )لن تزالوا كذلكم( ، انظر حاشية الشمين على املغين،  1

 ه.1305
 .2/260انظر اآلايت البينات ،  2
ُقَسْنطيين األصل، اإلسكندري. أبو العباس، الش ُمينِ  هو العالمة أْحد بن حممد بن حممد بن حسن ابن علي الش ُمينِ  ال 3

تقي الدين: حمد ث مفسر حنوي. ولد ابإلسكندرية، وتعلم ومات يف القاهرة. من كتبه شرح املغين البن هشام وامسه 
)املنصف من الكالم على مغين ابن هشام(، و مزيل اخلفا عن ألفاظ الشفا ،و كمال الدراية يف شرح النقاية  يف فقه 

. "والشمين ابلضم وضم امليم وتشديد 1/230ه. انظر ترُجته يف األعالم،872( .تويف َرِْحَُه هللُا تَ َعاىَل سنة 4) اْلنفية
النون" نص  عليه العالمة ابن حجر العسقالين يف :تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، حتقيق: حممد علي النجار،مراجعة: علي 

 بريوت ، لبنان.، املكتبة العلمية، 2/748حممد البجاوي، 
قال الشمين رادا على الدماميين يف شرحه للمغين :")قوله لن تزالوا اَل( هذا البيت من ِبر اخلفيف وآخر صدره الالم  4

ساكنة يف )زلت( ، ويف الشرح: وقد يقال ال تقوم هبذا البيت حجة الحتمال أن يكون )لن تزالوا كذلكم( خربا ال 
بثُم دعائيا على جواز عطف عطف اإلنشاء على اإلخبار، وأقول: إن مل يعينه كون  ُدعاء، وال يعي نه كون املعطوف

املعطوف عليه دعاء  عينه كون لن تزالوا لو كان خربا لكان لنفي االستقبال و ال معىن هنا له." حاشية الشمين على 
 .69-2/68املغين ، 

، من مصنفاته: شرح على مغين اللبيب البن هشام مساه ه764الدماميين ، ولد سنة هو العالمة بدر الدين بن أيب بكر  5
)حتفة الغريب يف شرح مغين اللبيب( و شرح البخاري ،وجواهر البحور يف العروض، وشرح التسهيل ، وغريها، تويف 

 .6/57، و األعالم ، 7/181ه. انظر ترُجته يف شذرات الذهب 827مسموما رْحه هللا سنة 
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َاَ[َمَ اِنَعَ ]َمَ 
يًَّة َوَحْرِفيًَّة َمْوُصوَلًة َوَنِكَرًة َمْوُصوَفًة َوِللت ََّعج ِب واستفهامية (َما)َواْلِعْشُروَن:  لثالثَّا َترُِد امسِْ

 
يَُّة َترُِد )َمْوُصوَلًة( حَنْو }َما ِعْندَُكْم ي َ  يًَّة َوَحْرِفيًَّة( َفااِلمسِْ َفْد َوَما ِعْنَد اَّللَِّ اَبٍق{ َأْي )الثَّاِلُث َواْلِعْشُروَن َما َترُِد امسِْ ن ْ

َتَدأٌ الَِّذي )َوَنِكَرًة َمْوُصوفًَة( حَنْو َمَرْرت مبَا ُمْعَجٍب َلك َأْي ِبَشْيٍء )َولِلت َّعَ  مٌَّة ُمب ْ ََ ج ِب( حَنْو َما َأْحَسَن َزْيًدا َفَما َنِكَرٌة 
واستفهامية( حَنْو }َفَما َخْطُبُكْم{ َأْي َشْأُنُكْم )َوَما بَ ْعَدَها َخبَ رُُه 

 

ي فِ  الِ وَ قْ اْلَ  يعَ مِ جَ  لَ مَ شْ يَ لِ  ةً ي  بِ جُّ عَ تَ وَ  لْ قُ يَ  مْ لَ  ثُ يْ حَ  وَب لُ سْ اْلُ  رَ ي  ا غَ مَ ن  (َّإ2َِّ[ِبَّج َّع َّلت َّلَِّو َّ])َّ:1هُ لُ وْ قَ 

ا، هَ دَ عْ ا بَ ا مَ هَ رُ بَ خَ  أٌ دَ تَ بْ مُ  ذٍ ئِ ينَ حِ  يَ هِ وَ  ،حُّ َص اْلَ  وَ هُ وَ  ، ةٌ ي  رِ بَ خَ  ةٌ ام  تَ  ةٌ رَ كِ ا نَ هَ إن   يلَ قِ  دْ قَ ، فَ 3[ةِ ي  بِ جُّ عَ الت  ]

ا هَ لَ خَ دَ  (/و158)أ/ ةٌ ي  امِ هَ فْ تِ اسْ  يلَ قِ وبًا، وَ جُ وُ  وفٌ ذُ حْ مَ  رُ بَ خَ الْ ا وَ هَ دَ عْ ا بَ مَ بِ  ةٌ وفَ ُص وْ مَ  ةٌ رَ كِ نَ  يلَ قِ وَ 

 ارُ َص تِ اقْ ا فَ ذَ ى هَ لَ عَ وبًا، وَ جُ وُ  وفٌ حذُ مَ  رُ بَ خَ الْ ا وَ هَ دَ عْ ا بَ ا مَ هَ تُ لَ ِص  ةٌ ولَ ُص وْ مَ  يلَ قِ ، وَ ِب جُّ عَ ى الت  نَ عْ مَ 

 هُ ن  إِ  َشْيخ اِِلْسََلم لُ وْ قَ  عُ نَ مْ يُ  ذٍ ئِ ينَ حِ ، وَ حُّ َص اْلَ  هُ ن  ِلَ  (الخ ةٌ ام  تَ  ةٌ رَ كِ نَ  "امَ "َف ) هِ لِ وْ ى قَ لَ ح عَ ارِ الش  

 نُ ابْ  هُ الَ قَ ؛  لْ م  َأتَ يُ لْ اهـ فَ  4."ةً وفَ ُص وْ مَ  هِ لِ وْ قَ لِ  يمٌ سِ قَ  (بِ جُّ عَ لت  لِ وَ ) ِف ن ِ َص مُ الْ  لَ وْ قَ  ن  ى أَ لَ إِ  هِ بِ  ارَ شَ أَ "

 . 5مٍ سِ اقَ 

                                 
 :)من الرجز( نظمه قائال  ُجع السيوطي معاين )ما( يف 1

 م                     ا امس                     ا أت                     ت موص                     ولة ونك                     رة
 

 موص                                        وفة وذا تعج                                        ب ت                                         ره 
 والش                                  رط واالس                                  تفهام واْلرفي                                  ة 

 
 نف                                                              ى زايدة ومصدري                                                                            ة 

 .1/383شرح الكوكب الساطع  
 وما بعدها. 472راجع معاين )ما( يف املصابيح املغاين ،ص 

 : وللنفي. )أ(يف  2
 : يف التعجب. )أ(يف  3
 .2/158حاشية األنصاري ، 4
 .2/261اآلايت البينات، 5
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َة اْسِتَقاَمِتِهْم َلُكْم )َوَغي َْر  {}َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم َفاْسَتِقيُموا ََلُمْ )َوَشْرِطيًَّة َزَمانِيًَّة( حَنْو  َأْي اْسَتِقيُموا ََلُْم ُمدَّ

حَنْو }َفات َُّقوا اَّللََّ َما َو( اْلَْْرِفيَُّة َترُِد )َمْصَدرِيًَّة َكَذِلَك( َأْي َزَمانِيًَّة {)َزَمانِيٍَّة( حَنْو }َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَ ْعَلْمُه اَّللَُّ 
َة اْسِتَطاَعِتُكْم َوَغي َْر َزَمانِيٍَّة حَنْو }َفُذوُقوا مبَا َنِسيُتْم{ َأْي بِِنْسَياِنُكْم )وَ  ََنِفَيًة( َعاِمَلًة حَنْو }َما َهَذا اْسَتَطْعُتْم{ َأْي ُمدَّ

{ َبَشرًا{ َوَغيْ َر َعاِمَلٍة حَنْو }َوَما تُ ْنِفُقوَن إالَّ ابْتِ  َغاَء َوْجِه اَّللَِّ

 

 فٌ طْ عَ  هُ دَ عْ ا بَ مَ وَ  (،ةً ولَ ُص وْ مَ ) هِ لِ وْ ى قَ لَ عَ  (ِبَّج َّع َّلت َّلَِّو َّ) هِ لِ وْ قَ  فُ طْ عَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  رُ اهِ الظ  فَ  :ت َّلَّْــــق َّ

ٍ ى خَ لَ عَ  امٌّ عَ   ن  أَ  يدُ فِ يُ ، فَ (ةً وفَ ُص وْ مَ )ى لَ عَ  هُ فُ طْ عَ  (ةٌ ام  تَ  ةٌ رَ كِ ا نَ مَ فَ ) حِ ارِ الش   لِ وْ ى قَ َض تَ قْ مُ  ن  كِ ، لَ اص 

 .1َشْيخ اِِلْسََلم الَ ا قَ مَ كَ  ةِ رَ كِ الن   نَ مِ  مٌ سْ قِ وَ  ةِ وفَ ُص وْ مَ لْ لِ  مٌ يسِ قَ  ةَ ي  بِ جُّ عَ الت  

 يرُ دِ قْ الت  ، فَ "ىتَ مَ " ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  ونُ كُ تَ فَ  انِ مَ الز  وَ  طِ رْ ى الش  لَ عَ  2[ةٌ ال  دَ ] يْ أَ  (ة َّي َّانَِّم َّز ََّّة َّي َّطَّرَّْش َّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

 .مْ كُ لَ  واْ امُ قَ تَ اسْ  نٍ مَ زَ  ي  أَ  يْ أَ  "مْ كَ لَ  واْ امُ قَ تَ ى اسْ تَ مَ  مْ هُ لَ  واْ يمُ قِ تَ اسْ " - مُ لَ عْ أَ  هللاُ وَ - ةِ يفَ رِ الش   ةِ يَ ي اآْل فِ 

 ةً ي  رِ دَ ْص ا مَ هَ نِ وْ ى كَ لَ ي عَ تِ أْ ا يَ مَ ن  إِ َّ(مَّْك َّل ََّّمَّْهَِّتَِّام َّق َّتَِّاسََّّة َّد َّم ََّّمَّْه َّل ََّّواَّْيم َّقَِّت َّاسََّّيَّأ َّ) حِ ارِ الش   لُ وْ قَ وَ  

 .لْ م  َأتَ يُ لْ فَ  ،ةً ي  انِ مَ زَ  ةً ي  طِ رْ ا شَ هَ نِ وْ كَ  يرِ دِ قْ تَ  ِب سَ حَ  بِ ى اَل نَ عْ مَ الْ  ِب سَ حَ بِ  3[ل  حَ ] كَ لِ ذَ  ل  عَ لَ فَ  ةً ي  فِ رْ ظَ 

  هُ ن  أَ  ادُ رَ مُ الْ  لِ بَ  ،عاً ْض وَ  انِ مَ ى الز  لَ عَ  لُّ دُ ا تَ هَ ن  أَ  ةً ي  انِ مَ ا زَ هَ نِ وْ كَ بْ  ادُ رَ مُ الْ  َس يْ لَ  (ةًَّي َّانَِّم َّز ََّّيَّ)أ َّ :هُ لُ وْ قَ 

 

 

                                 
 .2/158حاشية األنصاري،  1
 : دلت. )أ(يف  2
 .)أ(ساقطة من  3
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 َوَشْرِطيًَّة َزَمانِيًَّة َوَغي َْر َزَمانِيٍَّة َوَمْصَدرِيًَّة َكَذِلَك َوََنِفَيًة َوزَاِئَدًة َكافًَّة َوَغي َْر َكافَّةٍ 

 
َا })َوزَاِئَدًة َكافًَّة( َعْن َعَمِل الرَّْفِع حَنْو قَ لََّما َيُدوُم اْلِوَصاُل َأْو الرَّْفِع َوالنَّْصِب حَنْو  َا اَّللَُّ إَلٌه َواِحٌد{ َأْو اجلَْرِ  حَنْو ُرمبَّ إمنَّ

ُكْنت اَل تَ ْفَعُل َغيْ َرُه َفَما ِعَوٌض َعْن ُكْنت أُْدِغَم ِفيَها   َداَم اْلِوَصاُل )َوَغي َْر َكافٍَّة( ِعَوًضا حَنْو افْ َعْل َهَذا إمَّا اَل َأْي إنْ 
َرُه ِعَوٌض لِلتَّْأِكيِد حَنْو }َفِبَما َرْْحٍَة ِمن اَّللَِّ   ِلْنت ََلُْم{ َواأْلَْصُل َفربَْْحٍَة. الن وُن لِلت ََّقاُرِب َوُحِذَف اْلَمْنِفي  لِْلِعْلِم ِبِه َوَغي ْ

 

   1ي.ن ِ مُ الشُّ  هُ الَ قَ  .هُ امَ قَ مَ  يَ هِ  ْت يمَ قِ أُ وَ  ةِ ينَ رِ قَ الْ بِ  هِ يْ لَ عَ  لُّ دُ يَ  افٌ َض مُ  انٌ مَ زَ  يِب كِ رْ الت   نَ مِ  َف ذِ حُ 

 رَ ثُ كَ وَ  ل  : قَ الٍ عَ فْ أَ  ةِ ثَ ََل ثَ  بِ ال  إِ  لُ ِص ت  تَ  الَ وَ " ي:نِ غْ ي المُ فِ  الَ قَ  (عَِّفَّْالر ََّّلَّم َّع ََّّنَّع ََّّةًَّاف َّ)ك َّ :هُ لُ وْ قَ 

  اهـ. 3."اهَ لِ عْ فِ بِ  حَ ر ِ ُص  ةٍ ي  لِ عْ فِ  ةٍ لَ مْ ى جُ لَ  عَ ال  إِ  ذٍ ئِ ينَ حِ  لُ خُ دْ  تَ اَل وَ  ،ب  رُ بِ  2[ن  هُ هُ بْ شِ ] كَ لِ ذَ  ةُ ل  عِ ، وَ الَ طَ وَ 

 . 4"اهَ اتِ وَ خَ أَ وَ  ن  َأبِ  ةُ لَ ِص ت  مُ الْ  هيَ وَ "ني: غْ ي المُ فِ  الَ قَ  (/ظ158)أ/ (ِبَّْصَّالن َّو ََّّعَِّفَّْالر ََّّوَّ)أ َّ :هُ لُ وْ قَ 

 الَ طَ أَ وَ  كَ لِ ذَ  لَ ص  فَ  م  ثُ  5"وٍف رُ ظُ وَ  ٍف رُ حْ َأبْ  لُ ِص ت  تَ وَ "ي: نِ غْ ي المُ فِ  الَ قَ  (ر َّج َّالََّّْوَّأ َّ)َّ:هُ لُ وْ قَ وَ 

  .هُ عْ اجِ رَ فَ ، يهِ فِ 

                                 
قال الشمين :ال معىن لداللة )ما( على الزمان بطريق النيابة إال إن حذف منها زمان مضاف فدل  عليه القرينة وأقيمت  1

 .2/79على املغين ،  هي مقامه." شرح الشمين
 : شبهة. )أ(يف )ه( : شبهن ، ويف  2
 .403مغين اللبيب، ص : 3
 .404مغين اللبيب ، ص :  4
 .407مغين اللبيب ، ص:  5



1292 
 

َ[ََِمــــــــــــــــــنَْاِنَعَ ]َمَ 
َ

ةَواْلِعْشُروَن: ِمْن اِلبِْتَداِء اْلَغايَ  ر ابعُ ال

 
ِمْن }ِبَكْسِر اْلِميِم )اِلْبِتَداِء اْلَغايَِة( يف اْلَمَكاِن حَنو }ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَْرَاِم{ َوالزََّماِن حَنو ( )الرَّاِبُع َواْلِعْشُروَن ِمنْ 

 {َأوَِّل يَ ْومٍ 

 

 َلفَ  ،هَللِ تقْ السْ  ميٌّ اسْ  نىً عْ مَ  ايةِ الغَ  داءَ ابتِ  إن  فَ  ،هُ رَ ظاهِ  رادُ المُ  يَس لَ  1(ايةَِّالغ ََّّتداءَّ)البََّّْ:هُ ولُ قَ      

بعًا تَ  إال   رُ صو  تَ ال يُ  ثُ يْ حَ بِ  يرهِ غَ لِ  ر حالةً بِ اعتُ  زئيٌّ جُ  ابتداءٌ  رادُ المُ  لِ بَ  ،روِف عاني الحُ ن مَ مِ  كونُ يَ 

 م.سِ قا نُ ابْ  هُ قالَ  2."عانيالمَ  ةِ في بقي   قالُ ذا يُ كَ ه، وَ لَ 

ر آخِ  اءِ تدِ البْ  "نمِ " نِ وْ كَ نى لِ عْ مَ  والَ  ءِ يْ الشَ  3[كَ لِ ]ذَ  ةُ ايَ هَ نِ  ةُ ايَ الغَ  ة(اي َّالغ ََّّاءَّد َّتَِّ)البَّْ :هُ لُ وْ قَ 

، لِ  لى الكُ عَ  ءِ زْ الجُ  مِ َلقًا السْ طْ إِ  ،ثَلً مَ  رِ يْ الس  كَ  دُ تَ مْ مُ الْ  ءُ الشيْ  كَ ذلِ  ةِ غايَ الْ بِ  رادُ فالمُ  ء،ِ يْ الشَ 

 هُ لن   تاِب الكِ  َس فْ ال نَ  تاِب الكِ  جيءَ مَ  4{مانيَّْل َّس ََّّنَّمََِّّنه َّ}إَِّفي  دُّ تَ ممْ الُ  ءُ الشيْ  كونَ يَ  نْ غي أَ بَ نْ ويَ 

  ًا.د  تَ مْ يئًا مُ شَ  َس يْ لَ 

                                 
قال ابن نور الدين : " ابتداء الغاية ، وهو الغالب عليها ] أي ِمن[ حَّت زعم ُجاعة أن سائر معانيها راجعة إليه، وتقع  1

ان اتفاقا ..وقال الكوفيون واألخفش واملربد وابن درستويه تقع يف الزمان أيضا ..وصححه ابن لذلك يف غري الزم
مالك لكثرة شواهده يف القرآن واللسان ..واما أتويل البصريْي فتعسف ، وذكر ابن أيب الربيع أن حمل اخلالف بْي 

ية بال خالف، فالبصريون مينعون ذلك الفريقْي يف أن )ِمن( هل جيوز أن تقع موقع )منذ(؟ فإهنا البتداء الغا
 .475والكوفيون جيوزونه. " مصابيح املغاين ،ص: 

 2/263اآلايت البينات، 2
 زايدة يف )ه(. 3
 [30]سورة النمل، اآلية: 4
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 .ُة اْلَباءُ َوَعْن َويف َوِعْنَد َوَعَلىَغاِلًبا َولِلت َّْبعِيِض َوالت َّْبِيِْي َوالت َّْعِليِل َواْلَبَدِل َواْلَغايَِة َوتَ ْنِصيِص اْلُعُموِم َواْلَفْصُل َوُمرَاِدفُ 

 

حَنو  ()َغاِلًبا( َأْي ُوُروُدَها َِلََذا اْلَمْعىَن َأْكثَ ُر ِمْن ُوُروِدَها ِلَغرْيِِه )َولِلت َّْبعِيضِ ،َأْو َغرْيِمِهَا حَنو }إنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن{ 
ب وَن{ أَيْ بَ ْعَضُه  ْجَتِنُبوا الر ِْجَس ِمْن اأْلَْوََثِن{ َأْي الَِّذي { }َفاآيةٍ }َما نَ ْنَسْخ ِمْن  َوالت َّْبِيِْي( حَنو)}َحَّتَّ تُ ْنِفُقوا ممَّا حتُِ

الَّيِت مَيُوُت  َوالت َّْعِليِل( حَنو }جَيَْعُلوَن َأَصاِبَعُهْم يف آَذاهِنِْم ِمْن الصََّواِعِق{ َأْي أِلَْجِلَها َوالصَّاِعَقُة الصَّْيَحةُ )ُهَو اأْلَْوََثُن 
َمْن َيْسَمُعَها َأْو يُ ْغَشى َعَلْيِه 

 ي  قيقِ الحَ  لُ مَ شْ ما يَ  هِ بِ  رادَ يُ  نْ َأبِ  كانِ مَ في الْ  عَ س  وَ تَ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ ل: يُ قاُ يُ  دْ قَ  ما(هَِّرَِّيَّْغ ََّّوَّ)أ َّ :هُ لُ وْ قَ  
 .كانِ مَ ي الْ ًَل فِ داخِ  كورُ ذْ المَ  رُ يْ الغَ  كونُ يَ فَ  ،مي  كْ الحُ وَ 

َّلَِّه َّرود َّو ََّّ)أيََّّ:هُ لُ وْ قَ  َّالم َّه َّا َّلَِّرودَِّو ََّّنَّرَّمَِّكث َّنىَّأ َّعَّْذا  ةِ ل  بقِ  قْ دُ ْص تَ  بةَ لَ غَ الْ  ن  ي أَ نِ عْ يَ  ه(رَِّيَّْغ َّها

 اني.ذا الثَ نا هَ هُ  رادُ مُ الْ وَ  ،بُ لَ غْ الَ  وَ الذي هُ  رِ اآلخَ  لِ مقابِ الْ  ةِ رَ ثْ كَ  ن دونَ كِ لَ  ،هِ تِ رَ ثْ كَ بِ وَ  لِ قابِ مُ الْ 

 ها.سد ِ مَ  بعضِ  سد ِ  ها إمكانُ عَلمتَ  ن  : إ 1شامٍ هِ  نُ ابْ  هُ الَ لى ما قَ إِ  ةً شارَ إِ  (ه َّض َّعَّْب ََّّيَّ)أ َّ :هُ لُ وْ قَ 

 "ما" رِ يْ غَ  دَ عْ بَ  عُ قَ ها تَ ن  لى أَ إِ  ثالِ مِ ا الْ ذَ هَ بِ  شارَ أَ " (2{ثانَّوَّاْل ََّّن َّمََِّّس َّجَّْواَّالر َِّب َّنَِّت َّاجَّْف َّ}) :هُ لُ وْ قَ 

ها ما بِ هُ وَ  "مهما"وَ  "ما" دَ عْ بَ  عُ قَ ثيرًا ما تَ كَ وَ "ني: غْ في المُ  قالَ  ]لى.وْ ها أَ كانا بِ  نْ ا ِ وَ  "مهما"و

َّي َّ}م َّ: وَ حْ ما نَ هِ هامِ بْ إِ  راطِ فْ ِِلِ  3[لىأوْ  َّن َّ}م َّ ،4{ة َّم َّحَّْر ََّّنَّمََِّّاسَّلن َّلََِّّللا ََّّحَِّت َّفَّْا 5ََّّة{آي ََّّن َّمََِّّخَّْس َّنَّْا

َّت َّهَّْوقالواَّم َّ} َّ َّبَِّن َّتَِّأَّْما  بٍ ْص نَ  عِ ِض وْ في مَ  كَ لِ ها في ذَ فوُض خْ مَ وَ  يَ هِ وَ  ،6{ة َّآي ََّّنَّمََِّّ(/و159)أ/َّهَِّا

                                 
 .420مغين اللبيب ،ص:  1
 [30]سورة اْلج،اآلية: 2
 .)أ(ساقطة من  3
 [2]سورة فاطر اآلية:  4
 [106]سورة البقرة اآلية:  5
 [132]سورة األعراف اآلية:  6
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.....................

 
َّمَِّونَّفيه َّحل َّ}ي َّهما: رِ يْ غَ  دَ عْ ها بَ قوعِ وُ  نْ مِ . وَ الِ حَ على الْ  يابًاَّثََِّّسون َّب َّلَّْي َّو ََّّب َّه َّذ ََّّنَّمََِّّر َّساوَّأ ََّّنَّا

َّمَِّْضَّخ َّ سَّو ََّّس َّد َّنَّْس ََّّنَّرًا في " هُ لُ وْ قَ اهـ. وَ  2."داءِ تِ َلبْ لِ  كَ لْ تِ  ن  إِ ولى فَ الُ  رِ يْ في غَ  دُ الشاهِ  1ق{ر َّبَّْت َّا 
 ةُ ي  الحالِ فَ  3{ةَِّم َّحَّْر ََّّنَّمََِّّاسَّلن َّلََِّّللا ََّّحَِّت َّفَّْماَّي َّ}ا في م  أَ ": مامينيُّ الد   قالَ  "لحالِ لى اْ عَ  ٍب ْص نَ  عِ ِض وْ مَ 

ا م  أَ وَ  ، 4{ة َّآي ََّّنَّمََِّّخَّْس َّنَّْاَّن َّ}م َّذا كَ ، وَ حُ تَ فْ يَ  مفعولُ  نصبٍ  ها في محل ِ ن  ِل  "ما" حالِ وذو الْ  ،رةٌ ظاهِ 
 نٌ كِ مْ مُ ، فَ حيحِ لى الص  عَ  هُ نْ مِ  عُ قَ ال تَ  حالُ الْ وَ  أٌ دَ تَ بْ ما مُ هْ مَ  ن  أَ  رُ اهِ الظ  فَ  5{ةآي ََّّنَّمََِّّهَِّناَّبَِّتَِّأَّْماَّت َّهَّْم َّ}
 غالِ تِ لى االشْ عَ  صوِب منْ لَ اْ  بابِ  نْ مِ  "ماهْ مَ " لَ عَ جْ تُ  وْ ، أَ هِ بِ  نْ مِ  ر  جَ الْ  ميرُ َض  لِ حاَ ذو الْ  كونَ يَ  نْ أَ 
.............................. حُ ان الراجِ كَ  نْ ا ِ وَ  "ماهْ مَ " ن  َأبِ  جيَب أُ اهـ. وَ  6."جوحٌ رْ نا مَ ذا هُ هَ  نْ كِ لَ 

                                 
 [31]سورة الكهف اآلية:  1
 .421-420مغين اللبيب، ص  2
 [2]سورة فاطر ، اآلية: 3
 [106]سورة البقرة ، اآلية: 4
 [132] سورة األعراف ، اآلية : 5
ملغين اللبيب ، وصل مصحح الكتاب )أْحد عزو عناية(  إىل معىن السببية من حرف الفاء  تنبيه : يف شرح الدماميين 6

،  2/87وقال :وهذا آخر ما انتهى إليه العالمة العمدة الدماميين ومل يكمل الكتاب لتعذره ابلوفاة إىل رْحة هللُا تَ َعاىَل."
ل حسب تريتب كتاب مغين اللبيب ، مما جعلين لكن النص الذي أورده البناين هنا موقعه أييت بعد ذلك بعدة فصو 

أتساءل: هل فعال مل يتم الدماميين شرحه ؟ أم إن البناين قد وهم يف نسبة ذلك النص للدماميين؟ ورجعت إىل حاشية 
الشمين على شرح الدماميين على شرح املغين ، فوجدت الشمين يقول: " )قوله ]أي يف املغين[ وهي وَمفوضها يف ذلك يف 

ع نصب على اْلال( يف الشرح : أما يف }ما يفتح هللا للناس من رْحة { فاْلالية ظاهرة ، وذو اْلال "ما" ألهنا يف موض
حمل نصب مفعول يفتح، وكذا يف }ما ننسخ من آية{ وأما }مهما أتتنا به من آية{ فالظاهر أن مهما مبتدأ واْلال ال 

ري اجلر من "به" ، أو جيعل "مهما" من ابب املنصوب على يقع منه على الصحيح، فيمكن أن يكون ذو اْلال ضم
. مما يؤكد أن الدماميين أمت شرح املغين ، ومل أعثر يف كتب 2/88االشتغال لكن هذا هنا مرجوح؛انتهى. حاشية الشمين 

اآلخر ، قال  من ترجم له أنه مل يتم الشرح ، لكن وجدت أن للدماميين شرحْي على املغين فقد يكون أمت واحدا ومل يكمل
ه (:" وله حتفة الغريب يف شرح مغىن اللبيب البن 1341عبد اْلي بن فخر الدين بن عبد العلي اْلسين الطالِب )املتوىف: 

هشام النحوي، صنفه ِبرض اَلند بعد ما علق على ذلك الكتاب يف الداير املصرية حاشية نفيسة." اإلعالم مبن يف َريخ 
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نْ َيا ِمْن اآْلِخَرِة َأْي َبَدََلَا   حَنو قَ رُْبت ِمْنُه َأْي إلَْيِه )َوتَ ْنِصيِص اْلُعُموِم(  َواْلَغايَِة( َكِإىَل ))َواْلَبَدِل( حَنو َأَرِضيُتْم اِبْْلََياِة الد 
اِر ِمْن َرُجٍل فَ ُهَو ِبُدوِن ِمْن َظاِهٌر يف اْلُعُموِم حُمَْتِمٌل لِنَ ْفِي اْلَواِحِد فَ َقْط  حَنو َما يف الدَّ

 عُ نِ تَ مْ مُ ما الْ ن  ا ِ ، وَ هُ نْ مِ  حالِ الْ  يانُ إتِ  حُّ ِص نى يَ عْ مَ في الْ  عولُ فْ مَ الْ وَ  ،نىعْ مَ في الْ  عولٌ فْ مَ  أً دَ تَ بْ مُ  هُ نُ كوْ 
ابُن  2."نسَ حَ  وَ هُ اهـ وَ  1."نىعْ مَ في الْ  عولٍ فْ ال مَ وَ  فاعلٍ بِ  َس يْ ذي لَ ال   إِ دَ تَ بْ مُ الْ  نَ مِ  حالِ الْ  تيانُ إِ 
 .مٍ سِ قا

 4."هاقامَ مَ  لٍ دَ بَ  يامِ قِ  ةِ ح  ِص بِ  لُ دَ بَ الْ  فُ رَ عْ يُ  هُ نَ إِ  3ضيُّ الر   هُ الَ ا قَ لى مَ إِ  شارةٌ إِ  ها(ل َّد َّب ََّّ)أيَّ ه:لُ وْ قَ 

 م.سِ قا ابنُ اهـ 

 6[بلَ قَ ] هُ نَ فإِ ،  "لجُ رَ  نْ ني مِ ما جاءَ " وِ حْ في نَ  5[ةُ دَ ائِ الز  ] هيَ وَ   (مومَِّع َّالََّّْصيصَّتنَّْ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

 كَ لِ ذَ  حُّ ِص ال يَ وَ  ،َلنِ جُ رَ  لْ بَ  قولَ تَ  نْ أَ  حُّ ِص يَ  كَ لِ ذَ لِ وَ ،  ةِ دَ حْ الوَ  يَ فْ نَ وَ  سِ نْ جِ الْ  يَ فْ نَ  لُ مِ تَ حْ ها يَ خولِ دُ 

 ها رورِ جْ مَ  كيرِ نْ تَ وَ  "،لْ هَ "ب هامٍ فْ تِ اسْ  وْ أَ  ،يٍ هْ نَ  وْ أَ  ،يٍ فْ نَ  مُ دُّ قَ ها تَ تِ يادَ زِ  طُ شرْ ، وَ "نْ مَ " خولِ دُ  دَ عْ بَ 

  

                                                                                               
م، دار ابن حزم، بريوت 1999/ 1،ط3/268  )نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر( ، اَلند من األعالم املسمى ب

وقال السخاوي:" وصنف َحاِشَية على املغين مَسَّاَها حتفة اْلَغرِيب وصنف َحاِشَية ُأْخَرى على املغىن إحدى اْلاشيتْي هندية 
 .2/150لبدر الطالع َواأْلُْخَرى مينية َوقد تعقب الشمين يف َذِلك عقبا كثريا."ا

 .2/88صاحب هذا اجلواب هو الشمين يف شرح املغين ،1
 .165-2/164اآلايت البينات ،  2
 .2/379شرح كافية ابن اْلاجب،للرضي ،  3
 .2/265اآلايت البينات، 4
 يف )ب(: الزايدة. 5
 يف )ب( : قيد. 6
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}َحَّتَّ مَيِيَز  حَنو }َواَّللَُّ يَ ْعَلُم اْلُمْفِسَد ِمْن اْلُمْصِلِح{،َواْلَفْصُل( اِبْلُمْهَمَلِة ِبَِْن َتْدُخَل َعَلى ََثين اْلُمَتَضادَّْيِن )

الطَّيِ ِب{  اخْلَِبيَث ِمن

 

ة ي  قِ بَ  راجِ خْ ِِل  (هبِ )نا لِ وْ قَ بِ   (/ظ159)أ/فعولِ مَ الْ  ييدِ قْ تَ أ، وَ دَ تَ بْ مُ  وْ أَ  هِ عواًل بِ فْ مَ  وْ ًَل أَ ه فاعِ نِ وْ كَ وَ 

 ةِ لَ زِ نْ مَ نى بِ عْ مَ ها في الْ ن  أَ  فيهِ وَ  ،هُ لَ وَ  هُ عَ مَ  فعولِ مَ ي الْ تها فِ يادَ زِ  عِ نْ مَ  هُ جْ وَ  1[انَ كوَ ]، فاعيلِ مَ الْ 

في  عِ نْ لمَ لِ  ذٍ ئِ حينَ  رُ هَ ظْ ال يَ  نْ كِ لَ وَ  "،منْ " ن  هُ عُ جامِ ال تُ وَ  "،في"ِب وَ  "الَلم"وبِ  "عَ مَ "ب رورِ جْ مَ الْ 

 :قالَ فَ   2{ء َّيَّش ََّّنَّمََِّّتاِبَّكَِّناَّفيَّالَّْطَّْر َّ}ماَّف َّ: بقاءِ الَ بو أَ  هِ يْ لَ عَ  ر جَ خَ  دْ قَ وَ  ،هٌ جْ وَ  قِ لَ طْ مُ الْ  فعولِ مَ الْ 

 نَ واحدًا مِ  ُش فَ خْ الَ ]ط رِ تَ شْ يَ  لمْ وَ  3.ريطاً فْ تَ  يْ أَ  ،رِ دَ ْص مَ الْ  عِ ِض وْ في مَ  "ءيْ شَ "ة وَ دَ زائِ  "نمِ ""

 .6مسِ قا نُ ؛اهـ ابْ 5شامٍ هِ  نُ ابْ  هُ ل  ذا كُ هَ  رَ كَ . ذَ لَ و  اْلَ  ونَ يُّ كوفِ الْ  4[طِ رِ تَ شْ يَ  مْ لَ ، وَ نِ يْ لَ و  الَ  ينِ طَ رْ الش  

 ابنُ  هَ لَ قَ نَ  8{ِبَّيِ َّالط ََّّن َّمََِّّبيث َّخ َّالََّّْز َّميَِّىَّي َّت َّ}ح َّ 7{حَِّلَِّْصَّم َّالََّّْن َّمََِّّد َِّسَّفَّْم َّالَََّّّْم َّل َّعَّْي ََّّ}وللا َّ: هُ لُ وْ قَ 

 ، لِ امِ العَ  نَ مِ  فادٌ تَ سْ مُ  لَ ْص فَ الْ  ن  لَ  "رٌ ظَ نَ  فيهِ وَ " :قال م  ثُ  كٍ الِ مَ  نِ ن ابْ عَ  شامٍ هِ 

                                 
 يف )ط( : وكأنه. 1
 [38]سورة األنعام اآلية:  2
 ،1/2001،حتقيق سعيد كرمي الفقي، دار اليقْي املنصورة ،ط331ص  أبو البقاء العكربي، إعراب القرآن،التبيان يف  3
 ساقطة من )ب(. 4
 .169-4/164مغين اللبيب،  5
 .2/265اآلايت البينات ، 6
 [.220]سورة البقرة،اآلية :  7
 [.179]سورة آل عمران،اآلية:  8
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اِل َأْي ِلَمْعَناَها حَنو يَ ْنظُُروَن ِمْن َطْرٍف َخِفيٍ  َأْي ِبِه.  )َوُمرَاِدُفُه اْلَباُء( ِبَفْتِح الدَّ

 

 نِ يَ تَ في اآليَ  "نمِ "ن َ أَ  رُ اهِ الظ  : وَ قالَ  ،ييزاً مْ تَ  بُ توجِ  ةٌ فَ ِص  مُ لَ عَ الْ وَ  ،لَ َص نى فَ عْ مَ بِ  زَ ي  مَ وَ  ازَ مَ  ن  إِ فَ 

 ،ضاً يْ أَ  نِ يْ تَ ي اآليَ ها فِ نْ مِ  لِ ْص فَ الْ  ةَ فادَ تِ اسْ  عُ نَ مْ  يَ ذا اَل هَ  ن  َأبِ  جابُ يُ ، وَ "نعَ "نى عْ مَ بِ  وْ ء أَ داِ تِ َلبْ لِ 

 حُ ل الشارِ مث  . وَ هِ سِ فْ نَ بِ  فيدُ ال يُ  َف رْ لحَ اْ  1[ن  ِلَ  ]هِ تِ طَ واسِ ها بِ نْ مِ اتًا وَ ذَ  لِ عامِ الْ  نَ مِ  فادٌ تَ سْ مُ  هُ نَ أَ  هُ تُ غايَ 

ما كَ  هِ ظِ فْ لَ  وْ أَ  ،لِ و  ما في اْلَ كَ  لِ عامِ نى الْ عْ مَ  ةِ طَ واسِ بِ  لَ ْص فَ الْ  فيدُ تُ  "نَ مِ " نَ لى أَ إِ  ةً رَ شاَ إِ  نِ يْ ثالَ مِ بِ 

 .َشْيخ اِِلْسََلماهـ  2."يانِ في الثَ 

لى عَ  ةِ اللَ لد  لِ  ةٌ ضوعَ وْ مَ  "نمِ " أن   ةِ بارَ عِ الْ  رِ اهِ ظَ  نْ مِ  مُ ه  وَ تَ ما يُ لِ  فعٌ دَ  (اناه َّعَّْم َّلََِّّيَّ)أ ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

 .حُ ارِ الش   هُ لَ  شارَ ما أَ ا كَ ناهَ عْ في مَ  باءِ لْ لِ  ةٌ فَ رادِ ها مُ ن  نى أَ عْ مَ الْ  لْ بَ  ،فةِ رادَ مُ الْ 

 فِ رْ الط   نُ وْ كَ  رَ بِ تُ ذا اعْ بها إِ لى باِ ا عَ هَ نُ وْ كَ  حُّ ِص يَ ، وَ رِ ظَ النَ  ةُ آلَ  َف الطرْ  ن  ِلَ  يْ أَ  (هَِّبََِّّيَّ)أ َّ :هُ لُ وْ قَ 

 ًا اد  رَ  وَ هُ  هُ الَ اني قَ الثَ وَ  (/و160)أ/،4َس يونُ  نْ عَ  3شامٍ هِ  نُ ابْ  هُ لَ قَ نَ  لُ و  اْل ، وَ رِ ظَ الن   أَ دَ بْ مَ 

 

 

                                 
 : كما أن. )أ(يف  1
 .164-2/163األنصاري،حاشية  2
 (314، ونقله عنه املرادي يف "جين الداين" )ص 423قال يونس: أي بطريف خفي. انظر :مغين اللبيب،ص 3
 182هو العالمة يونس بن حبيب الضِب النحوي، البصري، أبو عبد الرْحن، اإلمام البارع يف النحو واألدب، تويف سنة  4

 .7/244للغات، واألمثال، انظر ترُجته يف :وفيات األعيان،ه. من مصنفاته: كتاب معاين القرآن، وا
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َأْي ِفيِه )َوِعْنَد( حَنو  )َوَعْن( حَنو َقْد ُكنَّا يف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َأْي َعْنُه )َويِف( حَنو }إَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اجْلُُمَعِة{

ًئا{ َأْي ِعْنَدُه  َ) .اْلَقْوِم َأْي َعَلْيِهمْ  َوَنَصْرََنهُ ِمن حَنو َوَعَلى()}َلْن تُ ْغيِنَ َعن ُْهْم أَْمَواَُلُْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِمْن اَّللَِّ َشي ْ

 نى. عْ مَ في الْ  َلَف َل خِ فَ  نِ يْ لَ وْ قَ الْ  نَ مِ  1[ل ٍ كُ ]نى بْ مَ  َت مْ لِ عَ  دْ قَ ، وَ هِ يْ لَ عَ 

ال فَ وَ  ،عِ نْ مَ نى الْ عْ مَ  رُ ْص الن   نِ م  َض يُ  مْ لَ  نْ ذا إِ ( هَ مهَِّيَّْل َّع ََّّيَّ:َّ)أ َّهُ لُ وْ قَ   ها.ابِ لى بَ عَ  يَ هِ ا 

                                 
 : كالا. )أ(يف  1
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َمعانَم ــــــــنَ[]َ
 
مَّةٌ  امساخل ََ  .َواْلِعْشُروَن: َمْن َشْرِطيٌَّة واستفهامية َوَمْوُصولٌَة. َوَنِكَرٌة َمْوُصوَفٌة قَاَل أَبُو َعِليٍ  َوَنِكَرٌة 

 
َمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا جُيَْز ِبِه{ )واستفهامية( حَنو }َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن }اخْلَاِمُس َواْلِعْشُروَن َمْن( ِبَفْتِح اْلِميِم )َشْرِطيٌَّة( حَنو )

ت مبَْن ُمْعَجٌب َلك َمْرَقِدََن{ )َوَمْوُصوَلٌة( حَنو }َوَّللَِّ َيْسُجُد َمْن يف السََّمَواِت َواأْلَْرِض{. )َوَنِكَرٌة َمْوُصوفٌَة( حَنو َمَررْ 
مٌَّة( َكَقْولِِه: "َونِْعَم َمْن ُهَو يف ِسرٍ  َوِإْعاَلِن" )( اْلَفارِِسي  َأْي ِبِِْنَساٍن )قَاَل أَبُو َعِلي ٍ  ََ َوَنِكَرٌة 

 
 

ذا ِقيل "َمْن َيْفَعل َهذا ِإال   ": 1قال ابن هشام ،ب معنى النفيرَ شْ قد تُ "  ()واستفهامية قوله: وا 

 2{َّللا َّال َّإََِّّوب َّن َّالذ ََّّر َّفَِّغَّْي ََّّنَّم َّ}و َّ: َقْوله تعالىزيد؟" فهي اْسِتْفَهاِمي ة ُأشِربت َمْعَنى الن ْفي، ومنه 

َّال َّذ ََّّنَّ}م َّدليل بِ  3 قال: وال يتقيد َجَواز َذِلَك ِبَأن يتقدمها الواو ِخََلًفا البن َماِلك َّع َّف َّشَّيَّي َّذَِّا

 .َشْيخ اِِلْسََلم اهـ. 5."4{هَِّنَِّذَّْإََِّّبَِّال َّإََِّّه َّد َّنَّْعَّ

َعَلى ُمَتَعقِ ل ِفي الذِ ْهن،  ه ُمْسَتِتر ُوُجوًبا َعاِئدٌ ، َوَفاِعلُ ماضٍ  ِنْعم فعلٌ  (عمَّمنَّهوَّالخ)ونَِّ قوله:

اِرح، َوَكْون َمْرُفوع "نعم" َضِميًرا ُمْسَتِتًرا َكَما ُهَنا  و"َمن" َنِكَرة ِبَمْعَنى َرُجًَل َتْمِييز َكَما َقال الش 

م أْو ُمَضاًفامن اْلَقِليل َواْلَكِثير أن يُكون َفاِعل "ِنعم" و"ِبئس" مقترنًا   ِبالَل 

                                 
 .431انظر مغين اللبيب ، ص:  1
 [135]سورة آل عمران، اآلية:  2
( عن الدماميين ما حاصله: "أَن  ال نعلم أن ابن مالك ذكر املسألة يف غري 2/200اآلايت البينات")" نقل العبادي يف 3

راد املصنف )يقصد ابن هشام( االعرتاض على ما يف "التسهيل" مل يصح، ألن كالم "التسهيل" ال "التسهيل"، فإن أ
يقتضي اشرتاط االقرتان ابلواو، وإن أراد االعرتاض على كالم له يف غري "التسهيل" يقتضي ذلك، احتاج إىل إثباته" 

 .1/334ي على مغين اللبيب،وما بعدها، وانظر: حاشية الدسوق 212و 1/196اه ، وانظر:شرح التسهيل،
 [155]سورة البقرة، اآلية:  4
 .2/166حاشية األنصاري، 5
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 :ٍر ِمْن قَ ْولِهِ فَ َفاِعُل نِْعَم ُمْسَترتٌ َوَمْن ََتِْييٌز مبَْعىَن َرُجاًل َوُهَو ِبَضمِ  اَْلَاِء ََمُْصوٌص اِبْلَمْدِح رَاِجٌع إىَل ِبشْ 

َ وََكْيَف َأْرَهُب أَْمرًا َأْو أُرَاُع َلهُ   زََكْأُت إىَل ِبْشِر ْبِن َمْرَوانَ َوَقْد َ
ْثِبْت َذِلَك َوَقاَل َمْن َمْوُصولَةٌ ِنْعَم َمزَْكًأ َمْن َضاَقْت َمَذاِهُبُه َونِْعَم َمْن إَلَْ َويف ِسرٍ  ُمتَ َعلِ ٌق بِِنْعَم، َوَغي ُْر َأيب َعِليٍ  ملَْ ي ُ 

َتَدأٌ َخبَ رُُه ُهَو حَمُْذوٌف رَاِجٌع إىَل ِبْشٍر يَ تَ َعلَُّق ِبِه يف ِسرٍ  لَِتَضم ِنِه َمْعىَن اْلِفْعِل َفاِعُل نِْعَم َوُهَو ِبَضمِ  اَْلَاِء رَاِجٌع إَلي َْها  ُمب ْ

 

 :1 ِلْلَمْقُرون ِبَها َكَما يِفيد َذِلَك َقْول اْلُخََلَصة

 امَ رَ كُ بى الْ قْ عُ  مَ عْ ا كنِ هَ ارنقَ     مالِ  نِ يْ ضافَ مُ  وْ أَ  لْ أَ  يْ نَ ارِ قَ مُ 

 . َأْي ِلَفاِعل "ِنعم" اْلُمْسَتِتر ()ومنَّتمييزَّ:قوله

 . َتْنِبيه َعَلى َأن  اْلُمَراد لفُظه ودفُع َتَوهُّم َأن ه َعاِئد لما َقْبله (اءَّاله ََّّ)بضم َِّقوله: 

 . َأْي اْلَتَجَأت، والَمْزكأ اْلَمْلَجأ وزنًا َوُمَعنِ ى( )وقدَّزكأتقوله: 

 ة. ميز  مُ  ةٌ تام   نكرةٌ  ي البيِت فِ  ا"م"ن إلى كوْ  بذلكَ  اِلشارةُ  )لمَّيثبتَّذلك(قوله: 

َقْد يستشكل َوْصف ُهَو مع َكْونه َمْعِرَفة إذ اْلُمَراد لفظه، فيكون ( حذوف)خبرهَّهوَّم َّقوله: 

ر َكَما ِفي قولك: "َمَررت  بسيبويه علما ِبالن ِكَرِة َوِهي َلْفظ َمْحُذوف. َواْلَجَواب َأن  اْلَعَلم َقْد ُينك 

 بهو  (/ظ160)أ/ه لفظ مسمىوخبرُ  أيْ  ،هذا ذلكَ كَ  2[]وسيبويه آخر َأْي َرُجل مسمى بسيبويه

                                 
 .38ألفية ابن مالك ،ص: 1
 .)أ(ساقطة من )ط( و 2
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َوالت َّْقِديُر نِْعَم الَِّذي ُهَو َواجْلُْمَلُة ِصَلُة َمْن َواْلَمْخُصوُص اِبْلَمْدِح حَمُْذوٌف َأْي ُهَو َراِجٌع إىَل ِبْشٍر أَْيًضا ؛ َكَما َسَيْظَهُر 

رِ  َواْلَعاَلنَِيِة ِبْشٌر َوِفيِه َتَكل ٌف.  اْلَمْشُهوُر يف السِ 

َمْحُذوف، َذَكر ِمْثله الدماميني ِفي اْلَكََلم َعَلى َهذا اْلَمَحل ِفي َقْول اْلُمْغِني؛ قلت: ويحتاج  

 ثاِلث. "ُهوَ "ِإَلى َتْقِدير 

َّص َّخَّْ)والم َّ قوله: َّبَِّل َّإََِّّاجع َّر ََّّو َّه ََّّيَّأ ََّّحذوف َّم ََّّحَِّالمدَّْبََِّّوص   "وهُ "و ذا هُ هَ َّ(أيضاًََّّشر َّى

 خبرُ  المخصوَص  بأن   لى القولِ عَ  رابعٍ  "هو" 1[تقديرِ ]إلى  حتاجُ : ويُ . قال الدمامينيُّ الثالثُ 

 .هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  سمقا ابنُ اهـ قاله  2."محذوٍف  إٍ مبتد

دفَع ِبه َما يِرد َعَلى كوِن التقدير: ُهَو ُهَو، ِمْن َعَدم اْلَفاِئَدة اِلتِ َحاد  (المشهور ََّّ)هو َّ قوله:

ن اتحدا َلْفًظا َفَقد تغايرا َمْعَنى ِلَن  "هو" الث اِني ِبَمْعَنى  اْلُمْبَتَدأ َواْلَخَبر. وحاصُله َأن ُهَما وا 

ر  َواْلَعَلن.   اْلَمْشُهور ِفي السِ 

ن تضمن لكثرة التقدير وتعلُّ أي "( )وفيهَّتكلفقوله:  ق المجرور بالجامد وهو الضمير وا 

 .هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  سمابن قا اهـ ، 3."معنى الفعل

َ 

                                 
 ساقطة من )ه( و )ب(. 1
 .268-2/267اآلايت البينات ، 2
 .2/268اآلايت البينات، 3
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 ]َمعانَهلَ[
جَيايبِ  اَل التصوري َواَل ِللتَّْصِديِق السَّْلِِبِ .  سادسال  َواْلِعْشُروَن: َهْل ِلَطَلِب التَّْصِديِق اإْلِ

 
جَيايبِ  اَل ِللتََّصو ِر َواَل ِللتَّْصِديقِ )السَّاِدُس  جَيايبِ  َونَ ْفُي السَّْلِِب ِ  (السَّْلِِب ِ  َواْلِعْشُروَن َهْل ِلَطَلِب التَّْصِديِق اإْلِ  الت َّْقِييُد اِبإْلِ

اْبِن ِهَشاٍم فَ ُهَو يَ َرى َأنَّ َهْل اَل َتْدُخُل َعَلى َمْنِفيٍ  َفِهَي ِلَطَلِب التَّْصِديِق  َعَلى ِمن َْواِلِه َأْخًذا ِمن

 

يَجاب  1[على]أي َّنواله()علىَّمَِّ قوله: ، َأْي َطِريَقته ِمْن َحْيُث اْعِتَبار اِلِْ يَجاِبي  ِمْنَوال اِلِْ

نما َذِلَك ِفي اْلَمْطُلوب ِبَها، َيْعِني َأن  اْعِتَبار  ْلِبي  ِفي اْلَمْطُلوب ِبَها َسْهو، وا  يَجاِبي  َوَنْفي الس  اِلِْ

ْهو المذكور اْشِتَباه اْلَمْطُلوب ِبَها ِبَمْدُخوِلَها.  ِفي َمْدُخولَها اَل ِفي اْلَمْطُلوب ِبَها َوَمْبَنى الس 

َما يطلب ِبَها من الحكم َفَتاَرة يُكون  اتِ َفاًقا، وأما 2[والحاصُل َأن َها اَل َتْدُخل َعَلى منفيٍ  ]أصَلً 

ِإيَجاِبي ا َوَتاَرة يُكون َسْلِبي ا، يقال: َهْل َقام َزْيد؟ فيجاب ِبَنَعم َأْي َقام، أْو بَل َأْي َلْم يقم، َوَما 

اِرح   .3جعهاِِلْسََلم فرا َأْحَسن مما َذَكرُه َشْيخُ  (َعَلى ِمْنَواله)َذَكْرَناُه ِفي َمْعَنى َقْول الش 

 .السلبي ِ  يِ فْ نَ وَ  ي ِ اِليجابِ بِ  قييدِ للت   علةٌ ، بمعنى مأخوذًا  4)أخذا( قوله:

ْهو َوُهو َكْون ( الخَّ(/و161)أ/َّصديقَّالت ََِّّبَّطل َّلََِّّ)فهي َّقوله:   َتْفِريع َعَلى اَلِزم الس 

َواب َأن َها ِلَطَلب الت ْصِديق َأْي اْلُحْكم ِبالثُُّبوت أْو االْنِتَفاء.  الص 

  
                                 

 ساقطة من )ب(. 1
 ساقطة من )ه(. 2
 .2/169حاشية األنصاري،  3
قال احمللي : أخذا من ابن هشام ، وعلق عليه السيوطي قائال :" وسبق ابن هشام إىل ذلك بدر الدين ابن مالك يف  4

 .1/389املصباح كما بينته يف )شرح ألفية املعاين( ." شرح الكوكب الساطع 
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ْكِم اِبلث  ُبوِت َأْو ااِلنِْتَفاِء َكَما َقاَلُه السَّكَّاِكي   َوَغيْ رُُه يُ َقاُل يف َجَواِب َهْل َقاَم َزْيٌد َمَثاًل نَ َعْم أَْو اَل َوُتْشرُِكَها يف َهَذا  اْلُْ
اِر َزْيٌد َأْم يف  اِر َأْم َعْمٌرو َأْو يف الدَّ  اْلَمْسِجِد اَْلَْمَزُة َوَتزِيُد َعَلي َْها ِبطََلِب التََّصو ِر حنو أَزَْيٌد يف الدَّ

 

فيه ِإَشاَرة ِإَلى َأن  مسمى الت ْصِديق ُهَو اْلُحْكم َفَقط، فيكون َبِسيًطا ( مَِّكالح ََّّ)أيَّقوله:  

 َوُهو الر اِجح َكَما تقدم.

 . صديقِ الت   ِب لَ ي طَ فِ  أيْ   كهاَّفيَّهذا(شرَِّ)وت ََّّ:قوله

ر اْلَمْحُكوم َعَليه أْو ِبه، ولذا مثل بمثالين: الول لألول (التصورََّّ)بطلِبَّقوله:   َأْي َتَصوُّ

ر َفَطَلب الت َصوُّر  َوالث اِني ِللث اِني. "ال يقال: َهذا َتْصِديق ِفي اْلِمَثالين َوُهو َمْسُبوق ِبالت َصوُّ

اِرح بقوله:)  ر َأَحد الط َرفين معينًا َكَما أفاده الش  َتْحِصيل ِلْلَحاِصل. لنا نقول: اْلَمْطُلوب َتَصوُّ

ْعدفيجاب بمعين(، َوُهو َغْير الت َصوُّ  اِبق َعَلى الت ْصِديق، نب ه َعَلى َذِلَك الس   3]قاله[ 2"1ر الس 

َوُهو اْلُحْكم َعَلى َذِلَك  4[يلزمه التصديق]. ال يقال: طلب التصور المذكور َشْيخ اِِلْسََلم

ن  اِئل وا  ِزم َغْير َمْقُصود ِللس  اْلُمَعي ن فهي ِفي اْلِمَثالين ِلَطَلب الت ْصِديق. لنا نقول: َهذا الَل 

ر اْلَمْذُكور ِلَن  َمْقُصوده َبَيان المحكوم َعَليه من ُهَو أْو اْلَمْحُكوم ِبه كذلك  َكاَن َيْحُصل ِبالت َصوُّ

ن َكاَن َحاِصًَل مع ِعلْ  َؤال َعْنُه وا   .مه ِبُوُجود حكم َقْطًعا َفاْلُحْكم َغْير ُمْلَتَفت ِإَلى السُّ

                                 
 وما بعدها. 2/249َمتصر التلخيص، التفتازاين، 1

 .2/170حاشية األنصاري،  2
 .()أزايدة من  3
 ساقطة من )ه(. 4
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ِل اْلُمَخاَطِب َعَلى  ْحَْ َأْي فَ ُتَجاُب مبَُعْيٍَّ ممَّا ذُِكَر َواِبلد ُخوِل َعَلى َمْنِفيٍ  فَ َتْخرُُج َعْن ااِلْسِتْفَهاِم إىَل الت َّْقرِيِر َأيْ 
قْ رَاِر مبَا بَ ْعَد الن َّْفِي حنو }َأملَْ َنْشرَْح َلك َصْدَرك{ فَ ُيَجاُب ِببَ َلى َكَما يف َحِديِث اْلُبَخارِي ِ  َنا أَي وُب يَ ْغَتِسُل "  اإْلِ بَ ي ْ

ِه فَ َناَداهُ َرب ُه اَي أَي وُب َأمَلْ َأُكْن َأْغنَ ي ُْتك َعمَّا تَ َرى َقاَل بَ َلى ُعْراَيًَن َفَخرَّ َعَلْيِه َجرَاٌد ِمْن َذَهٍب َفَجَعَل أَي وُب حَيِْثي يف ثَ ْوبِ 
. "َوِعزَِّتك َوَلِكْن اَل ِغىَن ِل َعْن بَ رََكِتك

 
 

َؤال، َوَيِصح  أن  (نبمعي 1ََّّ[فيجاب]) قوله: َؤال ِبُمع ين، فيكون الن اِئب َضِمير السُّ َأْي يجاب السُّ

َقْوله )بمعين( فَل َضِمير ِفي )يجاب(، وهذا ُكل ه َعَلى َأن  )فيجاب( ِبالت ْحِتي ة يُكون الن اِئب 

ْسَناد حينئذ َمَجاِزيٌّ َكَما  المثناة، وأما إن َكاَن بالمثناة اْلَفْوِقي ة َفَناِئب اْلَفاِعل َضِمير اْلَهْمَزة َواِلِْ

 ُهَو ظاِهر.

 (/ظ161)أ/. صورِ ت  ال طلِب على بِ  ( عطفٌ الخَّ)وبالدخولَّقوله: 

د( )بيناَّالخقوله:   . َأْي َبْيَن أزمنة اْغِتَساله ِلَن  َبْيَن اَل تضاف ِإال  ِإَلى ُمَتَعدِ 

َأْي ذهٌب بصورِة الجراِد، َوِفي َبْعض الت َقاِرير َأن  اْلُمَراد ِباْلَجَراد  هب(نَّذ َّ:َّ)جرادَّمَِّقوله

َبْعض أَْهل اْلَكْشف. قوله: )يحثي( يقال َحَثى َيْحِثي الجماعُة من الذ َهب، منقوٌل َذِلَك َعْن 

 .2 [ِمْثل َرَمى َيْرِمي، و]حثا َيْحُثو ِمْثل دعا َيْدُعو

 هُ َلمُ سَ وَ  هللاِ  لواتُ َص  هُ قصودَ مَ  ى أن  لَ عَ  ذلكَ  دل   (1كتَِّك َّر َّب ََّّعن3ََّّ[لي]نىَّالَّغََّّ)ولكنَّ قوله:

                                 
 يف الشرح :فتجاب . 1
 يف )ه( : حثى حيثو ودعى يدعو. 2
 .1/300يف )ه( : له ، وهو َمالف للشرح  3
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ِلك َلُه فَ ُتَجاُب بِنَ َعْم َأْو اَل َوَقْد تَ ب َْقى َعَلى ااِلْسِتْفَهاِم َكَقْوِلك ِلَمْن َقاَل ملَْ أَفْ َعْل َكَذا َأملَْ تَ ْفَعْلُه َأْي َأَحق  انِْتَفاُء ِفعْ 

 َقاُه أَْمَثاِل " فَ ُتَجاُب مبَُعْيٍَّ ِمن ُْهَما.إَذا ُأاَلِقي الَِّذي اَل  َوِمْنُه قَ ْولُُه: " َأاَل اْصِطَباٌر ِلَسْلَمى أَْم ََلَا َجَلٌد 

َعَليه إظهاُر اْلَفاَقة َواْلَحاَجة ِإَلى َفْضل هللا َتَعاَلى، فأخذه َذِلَك ِمْن َحْيُث ِإْظَهار اْلَحاَجة ِإَلى  

َره ِفي  ،َفْضل هللا َوَأن  أحدًا اَل يستغني بحاٍل َعْن َفْضل الر ب  َعز  َوَجل، َوَلْيس َذِلَك ِلَْجل الش 

َمن ُدونه يِجلُّ َعْن َذِلَك َفَكْيف به َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم؟ َوَعَلى  َتْحِصيل اْلَمال، َكْيف َوَمَقامُ 

أن اَل َيَتَناَول َما َزاد  اَجته ِمْن أَْهل هللا َبْل ينبغي ِلُكل  َأَحدٍ ن الدنيا َفْوق حَ َهذا ُيْحَمل َمْن َأَخذ مِ 

 َعَلى اْلَحاَجة ِإال  ِبَهَذا اْلَقْصد.

 . ي ٍ نفِ ى مَ لَ عَ  اخلةُ الد   الهمزةُ  أيْ  )وقدَّتبقى( قوله:

َّفعلكقوله:  َّانتفاء َّأحق ِلَن  َتْحِويل ِلَلْسِتْفَهام َعْن َظاِهره لئَل يُكون َضاِئًعا ( )أي

اْلُمَتَكلِ م َنَفى اْلِفْعل ِبِإْخَباِرِه فَل َفاِئَدة ِفي االْسِتْفَهام عن الن ْفي، فتعي ن َصْرفه ِلَلْسِتْفَهام َعْن 

 . فيِ الن   ذلكَ  2]حقيقة[

أْو َصْبر لها  3 [ُهَو اْسِتْفَهام عن الن ْفي اَل عن اْلَمْنِفي، ]أي َهْل الَ  سلمى(لََِّّ)أالَّاصطبار َّه: قولُ 

 لها َصْبر؟ َواالْسِتْفَهام ِفي اْلَبْيت َلْيَس َعَلى ِمْنَواله ِفي اْلِمَثال َكَما اَل يخفى

                                                                                               
اْلديث رواه البخاري، الصحيح،كتاب أحاديث األنبياء،ابب قوله تعاىل :}أيوب إذ َندى ربه أين مسين  1

 ، عن أيب هريرة رضي هللا عنه. 5/518الشيطان{،
 يف )ط( : حقية. 2
 يف )ه( : أي ال هل ال . 3
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ْخَبار ِبالن ْفي ِفي اْلِمَثال،  ذلك  1[/و( فتعي ن صرُف االْسِتْفَهام ِإَلى ]حقيقة162)أ/ِلُوُجود اِلِْ

 .البيِت  خَلِف بِ  النفيِ 

 
 

 

                                 
 يف )ط( حقية. 1
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َ[اوََِالوَ اِنَعَ ]َمَ 
 
 .َواْلِعْشُروَن: اْلَواُو ِلُمْطَلِق اجلَْْمِع، َوِقيَل لِلت َّْرتِيِب، َوِقيَل لِْلَمعِيَّةِ  بعُ السَّا

 
ِلُمْطَلِق اجلَْْمِع( بَ ْْيَ اْلَمْعُطوفَ ْْيِ يف اْْلُْكِم أِلَن ََّها ُتْستَ ْعَمُل يِف اجلَْْمِع ))السَّاِبُع َواْلِعْشُروَن اْلَواُو( ِمْن ُحُروِف اْلَعْطِف 

ٍم  َلُه فَ ُتْجَعُل َحِقيَقًة يف اْلَقْدِر اْلُمشْ  حَنْومبَِعيٍَّة َأْو أَتَخ ٍر َأْو تَ َقد  تَ َرِك بَ ْْيَ َجاَء َزْيٌد َوَعْمٌرو إَذا َجاَء َمَعُه َأْو بَ ْعَدُه َأْو قَ ب ْ
الثَّاَلَثِة َوُهَو ُمْطَلُق اجلَْْمِع َحَذرًا ِمْن ااِلْشرتَاِك َواْلَمَجاِز 

 

 َأْي َوُهو اْلَموُت ِعشقًا.  )ال ذيَّال قاه َّأ ْمثا لي(َقوُله: 

ِتْئنَاِف، ُقيِ َد ِبَذِلك ِلَتْخُرَج واُو القَسم، وواُو الحاِل ، وواُو االسْ  )ِمنَّح روِفَّاْلع طِف(َقوُله: 

 لغتها الخ.َقوِله: ِإن  اْلث َماِنيَن وبوواُو اْلُجْمَلة الُمْعَتِرَضة، كَ 

َّالم ْعط وفين(َقوُله:  ال  فَ  ب ِفي الت ْثِنية اْلَمْعُطوفَ غل   )ب ين  اْلَمْعُطوُف َعَليِه َلن ُه َأْخَصر، وا 

اْحِتَرازًا  ِمن َعْطِف اَلْشَرِف َعَلى َغيِره، َكَعْطِف ِجْبِريَل ُهو اَلْصُل َغاِلبًا، َوالت ْقييُد ِباْلَغاِلب 

ذ َُّأوِلي اْلَعْزِم َعَلى َغْيِرِهم ِفي آية:  َل عَلى اْلَمََلِئَكِة، َوَعْطِف وِميَكاِئي ََّّ}و ا  َّالن ِبيين  َِّمن  ْذنا  أ خ 

م{  اآلية. 1ِميثا ق ه 

ْكم(َقوُله:   ْحُكوُم ِبه.اْلُمراُد باْلُحْكِم المَ  )ِفيَّاْلح 

 َأْي ُلَغة، َوَهذا َدِليٌل ِلَكْوِنهَا ِلُمْطَلِق اْلَجْمِع.  )ْل ن هاَّت ْست ْعم ل (َقوُله: 

 
                                 

 [7] سورة األحزاب، اآلية:  1
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َأخ ِر ِلَكثْ َرِة اْسِتْعَماَِلَا ِفيِه َواْسِتْعَماَُلَا يف ُكلٍ  ِمن َْها ِمْن َحْيُث إنَُّه َُجٌْع اْسِتْعَماٌل َحِقيِقي  )َوقِيَل( ِهَي )لِلت َّْرتِيِب( َأْي التَّ 

اْلَمِعيَُّة َفِهَي يف َغرْيَِها ََمَاٌز فَِإَذا ِقيَل َقاَم زَْيٌد َوَعْمٌرو َكاَن  َوِقيَل لِْلَمِعيَِّة( أِلَن ََّها لِْلَجْمِع َواأْلَْصُل ِفيهِ )َفِهَي يف َغرْيِ ََمَاٍز 
ُم َعَلى اأْلَوَِّل َظاِهٌر َوالتََّأخ ُر َعَلى الثَّاين َويف اْلَمعِ  اْبِن  يَِّة َعَلى الثَّاِلِث َوَعَدَل َعْن قَ ْولِ حُمَْتِماًل ِلْلَمِعيَِّة َوالتََّأخ ِر، َوالت ََّقد 

ْطاَلِق َواْلَغَرُض نَ ْفُي الت َّقْ  يَهاِمِه تَ ْقِييَد اجلَْْمِع اِبإْلِ  .ِييدِ اْْلَاِجِب َوَغرْيِِه لِْلَجْمِع اْلُمْطَلِق َقاَل إِلِ

 

ال ها])و ََّقوُله:  1ََّّ[اْسِتْعم  يث  اَِّمْنَّح  َِّمْنه  ل   َّ]اْسِتْعم ال [2َّ[ِإن ه]ِفيَّك  ْمع  (3ََّّج  ِقيِقيٌّ  رَ تَقر  ما َأْي لِ ح 

 4[َحِقيِقيٌّ ]ي الُكِلي  ِفي الُجْزَئي  ِمن َحْيُث َكْوُن اْلُجْزَئي  ُمْشَتِمًَل َعَلى َذلَك اْلُكلِ   ِمن َأن  اْسِتْعَمالَ 

 اْسِتْعَمال الُكلي   م اَوأَ  ةَكاْسِتْعَماِل اِِلْنَساِن ِفي َزيد ِمن َحيث اْشِتماُل َزيد َعَلى اْلَحِقيَقِة اِِلْنَساِني  

َر، َوَعنه اْحَترز الَشارُح بَقوِله:  في الُجْزئي  ِمن َحيُث ُخُصوُص َذلَك اْلُجْزئي  َفمجاٌز َكما تَقر 

ِمن َحيُث إن ُه َجْمع "َأْي"، وأم ا اْسِتْعَماُلها ِفي َواِحٍد ِمْنها ِمن َحيُث إن ه ُمَقي ٌد ِبَذلَك الَقيِد ِمن 

 ِعي ٍة َفَمجاٌز، َلن ه اْسِتْعمَاٌل ِلْلُكِلي  ِفي ُجْزَئيِ ه ِمن َحيُث ُخُصوُصه.َبْعِدي ٍة َأو َقْبلي ٍة َأو مَ 

 َتْفِريع َعلى اَلْقواِل الث ََلَثِة.  )ف إذاَِّقيل َّالخ(َقوُله: 

ْمِعََّقوُله:  َّاْلج  اِمِهَّت ْقييد  م  ةٍ ِبَمعي   قُ َأْي َفََل يصدُ  (/ظ162)أ/ 6(5[باإلْطال قَّ])إِليه   واَل َتَقدُّ

                                 
 يف )ه( : استعماله. 1
 يف )ه( : إهنا. 2
 .1/300زايدة من )ط(، وهي موافقة للشرح   3
 يف )ط( : حقيقة. 4
 : املطلق. 2/173يف حاشية األنصاري   5
:" اجلمع املطلق ألن املطلق هو الذي مل يقيد بشيء فيدخل فيه صورة واحدة وهي قولنا مثال قام زيد  قال األسنوي 6

وعمرو وال يدخل فيه املقيد ابملعية وال ابلتقدمي وال ابلتأخري خلروجها ابلتقييد عن اإلطالق وأما مطلق اجلمع فمعناه أي 



1309 
 

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

 

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

 

ر،  ن ماَ واَل َتَأخُّ َيْصُدُق َعلى َقْوِلنا َمثًَل: َجاَء َزْيٌد َوَعْمُرو. َواَل َيْصُدُق َعَلى ِمْثل َقْوِلنا: َجاَء  َوا 

 ُمْطَلِق اْلَجْمِع َفِإن َه َصاِدٌق ِباْلَجِميع، َوَهذا اِِليَهامُ َزْيٌد َوَعْمُرو َمَعه َأو َقْبَله َأو َبْعَده، ِبِخََلِف 

اِرح ِإَليه َكالُمَتَبرِ   َأَخَذه الُمَصن فُ  ى الِعَباَرَتيِن ئ ِمْنه إَشاَرًة إلى َأن ُمَؤد  ِمْن ابِن ِهَشام َوَعَزاه الش 

الَقْيِد َبْل ِلَبَياِن اِِلْطََلِق َكَما ُيَقاُل الَماِهَية ِمن ِبَعَدم  2 [َتْقييدٌ ]َلن  الُمْطَلَق ُهنَا َلْيَس ، 1[ ]واحدٌ 

اْلَماِء  اْلَماِء اْلُمْطَلِق َوُمْطَلقِ  َحْيُث ِهي َوالَماِهَية اَل ِبَشْرِط. َوَسَبُب َتَوهُِّم الَفْرِق َبيَنُهَما اْلَفْرُق َبْينَ 

َشْيخ  اهـ، 4."ُلَغِويٌّ  َومَا َنْحُن َفيِه اْصِطََلحٌ ، 3[اْصِطََلحًا َشْرِعي اً ]َمَع اْلَغْفَلة َعْن َكْوِن َذاَك 

 .اِِلْسََلم

                                                                                               
ق لطيف غريب أضيف مل أر من نبه عليه ." الكوكب الدري فيما ُجع كان وحينئذ فيدخل فيه األربعة املذكورة وهذا فر 

، طبعة  1405/ 1، األردن،ط333يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية ،حتقيق د. حممد حسن عواد، ص:
 دار عمار.

 ساقطة من )ه(. 1
 : للتقييد. )أ(يف )ط( و  2
 يف )ه( : اصطالح شرعي. 3
 .173-2/172األنصاري،حاشية  4
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َ]َم ْبح ُثَاْْل ْمِرَ[
َ

أ م ر( َحِقيَقةٌ يف اْلَقْوِل اْلَمْخُصوِص ) (األمر) 

 
َتِظُم ِمْن َهِذِه اأْلَْحُرِف أ م ر( َأْي اللَّْفُ  ) .َأْي َهَذا َمْبَحثُُه َوُهَو نَ ْفِسي  َوَلْفِظي  َوَسَيْأتَِيانِ ( األم ر) اْلُمن ْ

َويُ ْقَرأُ ِبِصيَغِة اْلَماِضي ُمَفكًَّكا )َحِقيَقةٌ يف اْلَقْوِل اْلَمْخُصوِص(  ،رَاءٍ ، ِميٍم ، ٍف اْلُمَسمَّاِة ِِبَلِ 

 

ف ن ِ َص المُ م َلَ في كَ  مرِ الَ  اد منَ رَ المُ  ن  إلى أَ  لكَ بذَ  ارَ أشَ َّمَّالخ(ظَّنت َّالم ََّّفظ َّالل ََّّ)أيَّ :1هولُ قَ 

ركب من هذه أي ما تُ  ،رِ المْ  فظُ لَ  رادَ المُ  ة إلى أن  ارَ كًا لْلشَ ك  فَ مُ  رىءَ ا قُ اه، ولهذَ سم  مُ  ه الَ فظُ لَ 

ان كَ كًا لَ ك  فَ أ مُ قرَ م يُ و لَ لَ ، وَ بن َقاسمفًا الخَلَ ، أو غيره  رِ صدَ ة المَ يغَ واء كان بِص ادة سَ المَ 

ا نَ هي هُ ة وَ رينَ لقَ  اه إال  سم  ى مُ لَ د عَ ارِ و وَ هُ ى اسم فَ لَ د عَ ر كم و حُ  ل  لن كُ  ،اهسم  ر مُ تبادَ المُ 

 ور. ذكُ المَ  فكيكُ الت  

اضي المَ  فظِ يص لَ خِص لتَ  الَ  يكِ فكِ ق الت  حقُّ ل تَ جْ لَ  هِ ورتِ أي بُص ي(َّاِضَّةَّالم َّ)بصيغ َّقوله: 

 كم.بالحُ 

 ط أيضًا. والخَ  فظِ ب الل  سَ بحَ  يكُ فكِ والت   ،ياِض من المَ  حالٌ كًا(َّفك َّ)م ََّّقوله:

  ولُ وهو القَ ، فظ لَ  فظ المرِ ى لَ سم  أي فمُ وص(َّص َّخَّْولَّالم َّةَّفيَّالق َّقيق َّ)ح َّقوله: 

                                 
؛  2/9؛ واحملصول  1/29، وأصول السرخسي  1/49؛ وقواطع األدلة  1/37انظر مباحث األمر يف : املعتمد  1

 2/485،ورفع اْلاجب 2/75؛ وشرح العضد  126؛ وشرح تنقيح الفصول  ص:  2/130واإلحكام لآلمدي 
، 1/292؛وتشنيف املسامع  2/343البحر ؛ و  1/150؛والتلويح  1/385؛وهناية السول  2/3؛ واإلهباج 

 . 2/177، وحاشية زكراي األنصاري 231والغيث اَلامع ص 
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..............................

 

َأْي الدَّالِ  َعَلى اْقِتَضاِء ِفْعٍل إىَل آِخِر َما َسَيْأيت 

 

 بُ لَ طَ  (/و163)أ/ فهو وصِ خُص المَ مى القول سَ ا مُ وأم   ل،فعَ ة اِ يغَ ر عنه بِص عب  وص المُ خُص المَ 

 تي.يأْ ا سَ على مَ  ،مازِ جَ  يرَ أو غَ  ،ازماً لبًا جَ الفعل طَ 

  افسي بمَ النَ  مرَ ف الَ ن ِ َص المُ  لحد ِ  اسبُ نَ ا هو المُ ذَ هَ  فعلَّالخ(َّاءَّىَّاقتض َّل َّع ََّّال َّ)الد َّ قوله:

قتضى لفعل ول المُ ى القَ لَ عَ  الُ أي الد   :قالَ ن يُ أتي أَ ا يَ يضًا بمَ ه أَ ح لَ ارِ د الش  لحَ  اسبُ نَ المُ أتي، وَ يَ 

ق بنحو: دُ ْص يَ  إن الحد   ا قيلَ ع مَ فَ ، فاندَ 1[تبادرالمُ ]و ا هُ مَ كَ  ضعِ بالوَ  ال الدالُّ بالد   ادُ رَ الخ، والمُ 

ن تَ ذَ كَ  يكَ لَ عَ  أوجبتُ "  . َشْيخ اِِلْسََلم 3."برخَ  2]هو[ل مر بَ بَأ يَس لَ  هُ ن  أَ  عَ مَ  "كَ تُ بْ اقَ عَ  هُ كتَ رَ ا وا 

م َلَ يه الكَ علَ  دلُّ يف يَ عرِ في الت   رَ آخَ  قيدٍ  اروجبت باعتبَ ول مثل أَ خُ دُ  نْ اب عَ جَ قد يُ  قلت:

ور ذكُ المَ  فهام في الحد  ول االستِ خُ اب به عن دُ جَ ا يُ مَ ، كَ ِافعل( )ال صيغةلك الد  ذَ  ونُ و كَ هُ وَ 

 . هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  4ا قاله سممَ كَ  ،هيقُ حقِ ي تَ يأتِ ا سَ لى مَ فعل عَ  اءِ ى اقتَض لَ عَ  الٌّ ه دَ إن  فَ 

  

                                 
 يف )ط( : املتباد ، وهو خطأ مطبعي. 1
 . )أ(ساقطة من )ط( و  2
 .2/178حاشية األنصاري، 3
 .2/269اآلايت البينات، 4
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ََمَاٌز يف اْلِفْعِل، َوِقيَل لِْلَقْدِر اْلُمْشتَ َرِك 

 

ََمَاٌز يف اْلِفْعِل( حنو َوَشاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر )َأْي ُقْل ََلُْم َصل وا  {ُمْر َأْهَلك اِبلصَّاَلةِ اَويُ َعب َُّر َعْنُه ِبِصيَغِة افْ َعْل حنو }وَ 
ْهِن َوالت َّبَ  اُدُر َعاَلَمٌة لِْلَحِقيَقِة )َوِقيَل( ُهَو َأْي اْلِفْعِل الَِّذي تَ ْعزُِم َعَلْيِه ِلتَ َباُدِر اْلَقْوِل ُدوَن اْلِفْعِل ِمْن َلْفِ  اأْلَْمِر إىَل الذِ 

نَ ُهَما َكالشَّْيِء )لِْلَقْدِر اْلُمْشتَ َرِك( بَ ي ْ 

 

َّ)و َّقوله َّع َّب َّيع َّ: َّاَِّبصيغ ََّّنه َّر ل، فعَ ة اِ وص بصيغَ خُص ول المَ ر عن القَ ب  عَ يُ ي وَ أَ  فعل(ة

 ،فعلة اِ ل صيغَ يدخُ ه، فَ يغِ مر من ِص ى الَ لَ ل عَ دُ ا يَ مَ  لُّ كُ  ارحِ الش   يهِ ه علَ ينب ِ ا سَ مَ ا كَ اد بهَ رَ المُ وَ 

 . "لينفق"و حْ م نَ ون بالَل  قرُ المَ  ارعُ َض والمُ  ،هْ َص واسم الفعل كَ 

 ر. مْ الَ  ةُ صيغَ  ر في اآليةِ مْ بالَ   رادأي فالمُ وا(َّل َّمَّص َّه َّلَّل َّيَّق َّ)أ َّقوله: 

 وص الخ.خُص ول المَ ة في القَ قيقَ ه حَ ولِ ة لقَ عل   الخ(َّول َّرَّالق َّ:َّ)لتبادَِّقوله

 ه. كرُ دم ذِ تقَ المُ  (م ر أ)روف م من حُ نتظِ المُ  فظِ ود لل  عُ هو يَ  ميرُ َض  هوَّالخ(َّ)وقيل َّ قوله:

ًَل ثَ ين مَ يئَ ك بين شَ رَ شتَ المُ  درُ ا، إذ القَ دهمَ حَ أَ  ومُ فهُ مَ  وَ هُ وَ  ولَ قُ لى أن يَ وْ الَ  يء(الش َّ:َّ)ك َّقوله

وص خُص المَ   (/ظ163)أ/ه يعم القولَ ن  لك لَ ذَ كَ  يَس لَ  يءُ ا، والشَ ًا بهمَ ص  ختَ مُ  ونَ كُ أن يَ  د  بُ  الَ 

 ه السعدُ دَ مَ ا هو الذي اعتَ دهمَ حَ وم أَ فهُ مَ  كَ رَ شتَ المُ  درَ من أن القَ  اهُ رنَ كَ ا ذَ مَ هما، وَ وغيرَ  لَ الفعْ وَ 

 . 2[الشأن بما ذكرناه]ه الشيء أو لَ عَ ن جَ مَ  قولَ  د  رَ وَ  ،1التفتازاني

                                 
 .2/489شرح َمتصر املنتهى األصوِل، التفتازاين،  1
 حسب ما سيأيت قريبا. )أ(: الشيئان مبا ذكره. والصواب ما أثبته من )ط( ويف )ه( و )ب(  2
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نَ ُهَما، ِقيَل َوبَ ْْيَ الشيء والشَّْأِن َوالصِ َفةِ   ، والشيء َوِقيَل ُمْشتَ َرٌك بَ ي ْ

 

ِقيِقي . )َوِقيَل ُهَو َحَذرًا ِمْن ااِلْشرتَاِك َواْلَمَجاِز َفاْسِتْعَمالُُه يِف ُكلٍ  ِمن ُْهَما ِمْن َحْيُث إنَّ ِفيِه اْلَقْدَر اْلُمْشتَ َرَك حَ 
نَ ُهَما ِقيَل َوبَ ْْيَ الشَّْأِن َوالصِ َفِة َوالشَّْيِء( اِلْسِتْعَماِلِه ِفيَها أَْيًضا حن َا َأْمُرََن ِلَشْيٍء إَذا َأَرْدََنُه{ َأْي ُمْشتَ َرٌك بَ ي ْ و }إمنَّ

َشْيٍء َواأْلَْصُل يِف َشْأنُ َنا أِلَْمٍر َما َيُسوُد َمْن َيُسوُد َأْي ِلِصَفٍة ِمْن ِصَفاِت اْلَكَماِل أِلَْمٍر َما َجدََع َقِصرٌي أَنْ َفُه َأْي لِ 
ااِلْسِتْعَماِل اْْلَِقيَقُة. 

 

 درِ ضع للقَ ى الوَ لَ عَ  ملَ بأن الحَ  عليلُ ا الت  ذَ هَ  وقَش قد نُ  از(ج َّوالم ََّّتراكَّذرًاَّمنَّاالش)ح َّقوله: 

 ليلٌ دَ  امَ ا، وقد قَ دهمَ حَ ى أَ لَ عَ  ليلٌ م دَ قُ ا لم يَ اك إذَ از واالشترَ جَ المَ  ى منَ ولَ ون أَ كُ ا يَ مَ ك إن  رَ شتَ المُ 

د ي  قَ م يُ و لَ لَ ، وَ الفعلِ  ونَ دُ  منهُ  وصخُص ول المَ ر القَ ادُ بَ هو تَ وَ  ازًا في الفعلِ جَ مر مَ ون الَ ى كَ لَ عَ 

ى لَ ين عَ عنيَ ى مَ لَ ال عَ قَ فظ يُ مل كل لَ حَ  انِ ِلمكَ  ،ساً رأْ  اكِ از واالشترَ جَ المَ  اعِ ى إلى ارتفَ د  لَ  لكَ بذَ 

ا هَ ض لَ ر  عَ تَ م يَ لَ ، وَ 1وذة من العضدأخُ ة مَ اقشَ نَ ا، وهذه المُ مَ ينهُ رك بَ شتَ المُ  درِ للقَ  وعٌ وُض مَ  هُ أن  

 مريض. ة الت  ول بصيغَ ا القَ ذَ هَ  اقِ بسيَ  ح اكتفاءً ارِ الش  

يم عظِ للت   (الخ لمرٍ )ه ولِ في قَ  نوينَ ن الت  ى أَ إلَ  ارةٌ إشَ  (الَّم َّالك ََّّاِتَّف َّةَّمنَِّصَّف َّ)أيَّلِصَّقوله: 

 ام. قَ ه المَ فيدُ ا يُ مَ كَ 

 ى قطع.عنَ ين بمَ تَ لَ همَ ين المُ ال والعَ بالد   :َّ)جدع(قوله

ا اله فيهَ عمَ الستِ )وله بقَ  بطٌ رتَ و مُ هُ ليل فَ ة الد  م  تِ من تَ  ة(يق َّقَِّالَّالح َّعم َّتَِّفيَّاالسََّّصل َّ)واْل َّ قوله:

 " أن  هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  َشْيخ اِِلْسََلما قال مَ الشيء كَ ة وَ فَ الصِ  أن وَ الش   ينَ بَ  رقُ الفَ . وَ (يضاً أَ 
                                 

 .2/76انظر قول العضد يف :شرحه على املختصر،  1
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نَ ُهَما ََثبَِتٌة يف بَ ْعِض الَوُأِجيَب ِِبَنَُّه  ن َسِخ َوهِبَا ِفيَها ََمَاٌز إْذ ُهَو َخي ٌْر ِمْن ااِلْشرتَاِك َكَما تَ َقدََّم َوَلْفَظةُ ِقيَل بَ ْعَد بَ ي ْ

  .ُيْستَ َفاُد ِحَكاَيُة ااِلْشرتَاِك بَ ْْيَ ااِلثْ نَ ْْيِ اأْلَْشَهُر ِمْنُه بَ ْْيَ اخْلَْمَسةِ 

 1"ودوجُ هو المَ  يءَ بالذات، والش   ومُ قُ يَ  قٌ لَ طْ مُ  عنىً مَ  ةَ فَ ات، والصِ  بالذ   ومُ قُ يَ  يعٌ فِ ى رَ عنَ مَ  أنَ الش  

  "طلقًا منهما.مُ  مُّ عَ أَ  يءُ والش   ،أنطلقًا من الش  م مُ عَ فة أَ الصِ  فَ 

َّم َّهَّفيه َّن َّبأ َّجيب َّ)وأ َّقوله:  وص خُص المَ  ولِ ر القَ ادُ بَ من تَ  ر  ا مَ مَ لِ  (/و164)أ/ أي از(ج َّا

از في جَ مَ  هُ ن  ا أَ مَ ي كَ از أَ جَ ا مَ ه فيهَ ن  قوله بَأقيقة. وَ الحَ  مةُ َلَ عَ  وَ هُ مر وَ الَ  فظِ من لَ  ى الذهنِ إلَ 

ن  لِ الفعْ   اولِ نَ ه عن تَ صورِ قُ  عَ مَ  ازًا في الفعلِ جَ ه مَ ونِ ه على كَ يرِ غَ ف كَ ن ِ َص ر المُ َص ا اقتَ مَ ، وا 

 ،ودقُص ان للمَ ا قسمَ مَ هُ إن   يثُ من حَ  ولِ ابل للقَ قَ ه المُ ن  لَ ، يء الشَ ة وَ فَ والصِ   أنِ الش   ات منَ ورَ ذكُ المَ 

 . هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  َشْيخ اِِلْسََلمذكره  2."كمى الحُ لَ عَ  الُ الد   هوَ وَ 

َّ)ب َّقوله أي  ،ى الفعلعنَ ها مَ نِ مُّ َض لتَ  "،منه"من  "الهاء"لق بتعَ مُ  "بين" ة(مس َّالخ ََّّين َّ:

 ر.صدَ المَ  ميرِ َض  الُ إعمَ  فيهِ ة فَ مسَ الخَ  ينَ راك بَ من االشتِ  رُ هَ شْ الَ  :قديرُ والت   ،اكرَ تِ االشْ 

                                 
 .2/180حاشية األنصاري، 1
 .بتصرف2/180حاشية األنصاري، 2
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َ[َاْلمرََِ]َتعريفَُ
َ

ُه اْقِتَضاءُ ِفْعٍل َغرْيِ َكفٍ  َمْدُلوٍل َعلَْيِه ِبَغرْيِ  ، "فَّ كُ "َوَحد 

 
َوأَمَّا الن َّْفِسي  َوُهَو اأْلَْصُل َأْي اْلُعْمَدُة فَ َقاَل ِفيِه  .َحد  اللَّْفِظيِ  بِهِ  "َحِقيَقٌة يف َكَذا"َويُ ْؤَخُذ ِمْن قَ ْوِلِه 

 

 ذُ ؤخَ يُ أي فَ ، فعل الخ  اءِ ى اقتَض لَ ال عَ دَ  ولٌ ه قَ في حد ِ  الُ قَ يُ أي فَ  اللفظيَّبه(َّ:)حد َّولهقَ 

ا مَ ريحًا كَ َص فَ  فسي  ا النَ م  أَ ف ضمنًا، وَ ن ِ َص م المُ َلَ ه في كَ كمِ كر حُ فظي من ذِ الل   مرِ الَ  عريفُ تَ 

 .هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  حارِ ه الش  لَ  ارَ شَ أَ 

 إال   يَس فظي لَ والل   ،يفكلِ ق والتَ لُّ عَ نشأ التَ مَ  هُ ن  ي لَ أَ  ،ةمدَ أي العُ  (صل َّاْل ََّّو َّه َّ)و َّقوله:  

 ة إليه.يلَ سِ وَ 

عني أَ  ،ةمَ رجَ في الت   عِ اقِ الوَ  مرِ ألَ ل "هد ِ حَ "في  ميرِ الض   رجعَ مَ  ونَ كُ ن يَ غي أَ نبَ يَ  ه(حد ََّّ:)و َّقوله

 وَ هُ وَ ) حِ ارِ الش   ولِ ليل قَ فسي بدَ النَ من فظي و الل   منَ  مُّ عَ به الَ  ادَ رَ المُ  ن  أَ  اهرُ الظ  ، وَ رموله الَ قَ 

ة ايَ بغَ  إال   صحُّ يَ  َلَ فَ  (أمر) ولهِ وعه لقَ جُ ا رُ م  أَ ، وَ امِ خدَ استِ  وعُ نَ  (هحدَ وَ )وله ، ففي قَ (يفسِ فظي ونَ لَ 

هللُا ابن قاسم  َرِحَمُه  انتهى 1."ا ذكرفظ مَ ى الل  عنَ ه بمَ حد   يَس لَ وَ  فظُ به الل   ادَ رَ المُ  ن  لَ  فسُّ عَ التَ 

  .َتَعاَلى

 

  

                                 
 .2/270اآلايت البينات ، 1
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ُه اْقِتَضاءُ ِفْعٍل َغرْيِ َكفٍ  َمْدلُوٍل َعَلْيِه( َأْي َعَلى اْلَكفِ  )ِبَغرْيِ( َلْفِ  )كُ )  .(فَّ َوَحد 

 
 مُّ عَ رفًا أَ ى فعًَل عُ م  سَ ا يُ مَ  بالفعلِ  ادُ رَ المُ  1كف(َّيرَّبغ ََّّيهَِّل َّع ََّّول َّدل َّفَّم َّيرَّك َّعلَّغ َّاءَّفَِّ)اقتض ََّّ:قوله

أن. والش   مرِ حو الَ نَ  بالفعلِ  ادُ رَ المُ فَ   (/ظ164)أ/ح،ارِ وَ أو الجَ  لِب ان أو القَ سَ الل ِ  ه فعلُ ونِ من كَ 

ه ن  لَ  "واومُ ُص "وم في نحو: اء الص  وج اقتَض رُ لخُ  امعٍ جَ  يرُ عريف أنه غَ ا الت  ذَ ى هَ لَ عَ  وردَ وأُ 

 "،واومُ ُص " وَ هُ ف وَ ير كَ ليه بغَ عَ  ولٌ دلُ ات مَ رَ فطِ عن المُ  فٌّ كَ  ومَ الص   ن  لَ  ،هو كفٌّ  لفعلٍ  اءٌ اقتَض 

 قُ صدُ إذ يَ  " ةَلَ الص   ركِ تْ تَ  الَ "وم من نحو: فهُ المَ  بِ لَ الط  هي كَ اد الن  فرَ أَ  عَض بَ  هِ اولِ نَ انع لتَ ير مَ غَ وَ 

له اوَ نَ يتَ فَ  ،ير كفيه بغَ لَ ول عَ دلُ ف مَ ير كَ غَ  علُ لك الفِ ذَ ه، وَ ركِ ن تَ نهي عَ المَ  هوَ وَ  فعلٍ  بُ لَ ه طَ ن  أَ 

  من  اسدٌ ذا فَ هَ  إيرادَ  وعندي أن   .ذا قيلَ كَ  انعٍ مَ  غيرُ  عريفُ الت   يكونُ هي، فَ ه نَ ع أن  مَ  مرِ الَ  عريفُ تَ 

 ب منكَ طلُ أَ "ة َلَ ك الص  تترُ  الَ "ى عنَ رك، إذ مَ الت   ركُ عل هو تَ فِ  لبُ طَ  "ركتْ ال تَ "ول دلُ مَ  ه لن  صلِ أَ 

و هُ فَ  "ركتْ  تَ اَل "ير هو الغَ  لكَ ذَ ير كف، وَ ليه بغَ ول عَ دلُ كف مَ  هوَ  ،ها فعلٌ ركِ تَ  ركُ تَ وَ  ،اركهَ تَ  ركَ تَ 

 هو الَ ف وَ ير كَ يه بغَ لَ ول عَ دلُ ا كف مَ ذَ هَ  لن   ،ير كفيه بغَ لَ ول عَ دلُ ف مَ ير كَ وله غَ ارج بقَ خَ 

 زمٌ الَ  وَ ل هُ بَ  ،ةيغَ ذه الصِ  واًل لهَ دلُ مَ  يَس لَ فَ  - ثَلً ة مَ َلَ كالص   -ه ركِ ن تَ عَ  ينها المَ أم  ك. وَ تترُ 

 ، ام ب باالستفهَ الطلَ  اولُ نَ تَ ه يَ ن  أيضًا أَ  وأوردَ  .نهُ عَ  ارجٌ ا خَ ولهَ دلُ لمَ 

 
                                 

)اقتضاء فعل غري كف مدلول عليه بغري كف( ويف  قال يف منع املوانع :" ومنها: قيل : ما معىن قولكم يف حد األمر : 1
النهي : )اقتضاء كف عن فعل ال بقول كف؟( فقلت : قولنا )مدلول( َمرور على انه صفة لكف املضاف إليه، يف 
قولنا )غري كف( واملعىن أن الفعل الذي يقتضيه األمر،فعل خاص، وهو غري الكف، وال نريد غري مطلق الكف، بل 

 .333-332لكف املدلول عليه بغري كف ..." راجع منع املوانع ،ص:غري كف خاص، وا
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اجْلَازِِم  َوَغي ْرَ  اجْلَازِمَ  َطَلبَ الفَ تَ َناول ااِلْقِتَضاِء َأْي 

 

ه ن  من أَ  اهُ كرنَ ما ذَ رًا. وَ ى أمْ سم  يُ  ه الَ ع أن  ير كف مَ يه بغَ لَ ول عَ دلُ ير كف مَ غَ  ب فعلٍ لَ ه طَ ن  لَ 

ن لَ ،  همَ ول الفَ قُ أن يَ  ائلٍ ولقَ " ي القطب فقال: واشِ في حَ  ح به السيدُ ر  عل َص ب فِ لَ طَ  كن م يَ وا 

 ادرةال الص  فعَ ة من الَ غَ في عرف اللُّ  عدُّ ه يُ أو كيف، لكن   1[الانفعَ ] وَ ل هُ ة بَ قيقَ ب الحَ سَ ًَل بحَ فعْ 

ق يصدُ ة، فَ غَ ب اللُّ سَ ا بحَ ة منهَ ومَ فهُ ا المَ انيهَ عَ اظ مَ لفَ ر من الَ تبادَ المُ وَ  ،لبعن القَ  (/و165)أ/

ام هو باالستفهَ  وبُ طلُ يضًا المَ ، قال: وأَ ب الفعلِ لَ ى طَ لَ ضع عَ بالوَ  ه يدلُّ ن  ام أَ فهَ ى االستِ لَ عَ 

ا مَ  مُ زَ يلَ فَ  ،ةبهَ شُ  فهيم فعل بَلَ والت   ،مكل ِ تَ المُ  هم الذي هو فعلُ الفَ  كلم الَ تَ اطب للمُ خَ فهيم المُ تَ 

ق هو طلِ ا أُ إذَ  فظ الفعلِ من لَ  ادرُ بَ والمتَ  ،حوارِ الجَ  الِ فعًَل من أفعَ  يَس لَ  فهيمُ : الت  . فإن قلَت اهُ كرنَ ذَ 

ا مَ ني وَ مَ مني وعل ِ فه ِ  كَ ولُ أن ال يكون قَ  على هذا يلزمُ : فَ وارح. قلتُ من الجَ  ادرُ الص   الفعلُ 

 .رحمه هللا  قاله سم 3."اهـ كَلم السيد 2."طعاً قَ  اطلٌ بَ  وَ هُ مرًا وَ ا أَ مَ هُ هَ شبَ أَ 

 . (اولنَ تَ )ول فعُ مَ َّ(اءض َّاالقتَِّ):َّهولُ قَ . وَ عريفُ الت  ي أَ  اول(ن َّت َّ)ف ََّّ:قوله

ا مَ وَ  (،اولنَ تَ ) اعلَ فَ  اءُ االقتَض  كونَ ن يَ أَ  صحُّ يَ اء، وَ َض لَلقتِ  تفسيرٌ  (بل َّأيَّالط ََّّ):وقوله

 مفعوله.  (الجازم)وقوله:  .له فسيرٌ ه تَ عدَ بَ 

                                 
 يف )ه( و )ب( : انتقال. 1
 .229-1/227حاشية اجلرجاين على القطب الرازي، 2
 .272-2/271اآلايت البينات، 3
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َوِمثْ ُلُه ُمرَاِدفُُه َكاتْ ُرْك َوَذْر خبِاَلِف اْلَمْدُلوِل َعَلْيِه ِبَغرْيِ َذِلَك  ،ِبُكفَّ ِلَما لَْيَس ِبَكفٍ  َوِلَما ُهَو َكف  َمْدلُوٌل َعَلْيِه 

هِ  ،َأْي اَل تَ ْفَعْل فَ َلْيَس ِِبَْمرٍ   ،َومُسِ َي َمْدلُوُل َكفٍ  أَْمرًا اَل نَ ْهًيا ُمَوافَ َقًة لِلدَّالِ  يف امسِْ

 

 بينَ  صلُ الفَ  لِ و  لى الَ فيه عَ ال. وَ حَ  ى كل ِ لَ اء عَ ول لَلقتَض عمُ مَ  (بكفَّيس َّلماَّل َّ)وقوله: 

 صلَ قد فُ اول، وَ نَ ول تَ عمُ ه مَ ازم فإن  الجَ  غيرَ وَ  1[الجازم]ه ولُ هو قَ وَ ، بي جنَ وله بالَ عمُ ر ومَ صدَ المَ 

 عدَ بَ  رُ صدَ وفيه عمل المَ  (،لما ليس الخ)وله قَ  وَ هُ وله وَ عمُ ومَ ( اءاالقتَض ) هوَ ر وَ صدَ المَ  ينَ به بَ 

ع في وس  تَ يَ  ا الَ ع فيه مَ وس  تَ يَ  وَ وهُ  جرورٌ مَ ( لما ليس الخ ) هُ ولُ : قَ الُ قَ يُ  عًا. الَ عليهما مَ  صفهِ وَ 

 ة. ار  جَ  الَ  قويةِ ة للت  ائدَ م زَ ا نقول: الَل  ن  ه. لَ يرِ غَ 

 ولٍ دلُ مَ  كف ٍ  بُ لَ طَ وَ  ،كف ٍ  عل غيرِ فِ  بُ لَ طَ  : انوعَ نَ  مرُ الَ أي فَ  الخ(َّلماَّهوَّكف َّ:َّ)و َّقوله

 .هِ نحوِ وَ  ف  يه بكُ لَ عَ 

 . ب الكفِ  لَ طَ  وَ هُ أي وَ  سمىَّمدلولَّكف()و َّ ه:ولُ قَ 

اء الكف َض اقتِ  2[هيوَ ] ،ولدلُ ة المَ قَ افَ وَ أي لمُ  ه(فيَّاسمََِّّ(/ظ165)أ/الةَّللد َّق َّواف َّ:َّ)م َّقوله

ول كف دلُ ى مَ م  ما سَ ي إن  أَ  بذلكَ  كف   وَ هُ ى داله وَ م  سَ ما يُ رًا كَ ه أمْ سميتِ كف في تَ  3[وهُ وَ ] ،هال  دَ 

ال  ورَ ذكُ ة المَ قَ وافَ المُ  جلِ لَ  مرِ بالَ   يه.لَ ه عَ د ِ وذ في حَ أخُ الكف المَ  اءِ دق اقتَض و نهي لِص هُ فَ  ة وا 

                                 
 ساقطة من )ه( و )ب(. 1
 : وهو. )أ(يف  2
 يف )ب( : وهي. 3
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للَّْفِظيِ  َوالن َّْفِسيِ  َعَلى َوحُيَد  الن َّْفِسي  أَْيًضا اِبْلَقْوِل اْلُمْقَتِضي ِلِفْعِل إَلَْ وَُكل  ِمْن اْلَقْوِل َواأْلَْمِر ُمْشتَ َرٌك بَ ْْيَ ا

  ."ْخَبارِ اأْلَ "ِقَياِس قَ ْوِل اْلُمَحقِ ِقَْي يف اْلَكاَلِم اآْليت يف َمْبَحِث 

 

 أن   لُ مَ حتَ ، ويُ ورِ ذكُ اء المَ ا يحد باالقتَض مَ كَ  ادَ رَ المُ  ن  أَ  لُ مَ حتَ يُ  (النفسيَّأيضاَّد َّ)ويح ََّّ:قوله

 ول النفسي الَ فسي القَ ود به النَ حدُ ول المَ بالقَ  رادَ المُ  ا يحد اللفظي بالقول الخ، لكن  مَ كَ  رادَ المُ 

نْ  د  حَ في أن كًَل يُ  ئذٍ فسي حينَ الن  فظي وَ الل   ينَ ة بَ كَ ارَ شَ المُ فظي، فَ الل   كان لفظيًا في  بالقول وا 

 الول ونفسيًا في الثاني.

َّقَِّل َّ)ع َّ قوله:  ك عندَ رَ شتَ م المُ َلَ الكَ  منَ  سمٌ قِ  المرَ  ن  أي لَ  ين(قَِّق َِّح َّالم ََّّولَّق ََّّياسَّى

م لزَ م يَ المقس   ن  لَ  ا،مَ هُ ينَ كًا بَ رَ شتَ مر مُ الَ  ونَ م كَ لزِ ستَ يَ  لكَ ذَ فسي، وَ الن  فظي وَ الل   ينَ بَ  ينَ ققِ حَ المُ 

 (شترك الخمُ  ولِ والقَ  مرِ من الَ  وكلٌّ )بقوله  هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  ه الشارح، ونب  هِ امِ ه في أقسَ ارَ اعتبَ 

فظي ة في الل  حقيقَ  المرَ  ا من أن  هنَ  هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  فصن ِ م المُ َلَ كَ  اهُ ا اقتَض مَ  ى أن  علَ 

في  ةٌ قيقَ غيره حَ ى أمر وَ وع إلَ ن  المُ  مَ َلَ الكَ  ن  من أَ  ارِ خبَ الَ  حِث ه في بَ ارَ اختَ ا مَ  فُ فسي خَلَ والن  

 .َشْيخ اِِلْسََلم 1."فظيفي الل   ازٌ جَ فسي مَ الن  

 

                                 
 .2/183حاشية األنصاري،  1
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ُء[ َو االْسِتْعَّ  َ]الَُيْشتـ ر ُطَيفَاْْل ْمِرَاْلُعُلوُّ
 

ريَازِي ، َواْبُن الصَّبَّاِغ، َواَل يُ ْعتَ بَ ُر ِفيِه ُعُلو ، َواَل اْسِتْعاَلٌء، َوِقيَل يُ ْعتَ بَ رَاِن، َواْعتَ بَ َرْت اْلُمْعَتزَِلُة َوأَبُو إْسَحاَق الش ِ 
َماُم َواآْلِمِدي  َواْبُن اْْلَاِجِب  ، َواإْلِ َسْْيِ ، َوأَبُو اْلُْ ااِلْسِتْعاَلَء، َوالسَّْمَعاين  اْلُعُلوَّ

 
ِه أَْيًضا )ُعُلو  ) ( ِبَِْن َيُكوَن الطَّاِلُب َواَل يُ ْعتَ بَ ُر ِفيِه( َأْي يف ُمَسمَّى اأْلَْمِر نَ ْفِسياا َأْو َلْفِظياا َحَّتَّ يُ ْعتَ بَ َر يف َحدِ 

َعاِلَ الر تْ َبِة َعَلى اْلَمْطُلوِب ِمْنُه )َواَل اْسِتْعاَلٌء( 

 

ى لَ د عَ ورَ يُ  َعَساها م  عَ  ابُ وَ م الجَ َلَ ا الكَ ذَ وائد هَ من فَ  (الخ1َّ[وٌَّّل َّع َّ]رَّفيهَّب َّعت َّي ََّّال َّ)و َّ قوله:

و لُ ى فيه العُ فَ ا انتَ مَ   وَ هُ مر وَ بَأ يَس ا لَ ل فيه مَ دخُ إذ يَ  ،انعمَ  يرُ ه غَ عريفَ تَ  نف من أن  َص المُ 

 نعُ واب مَ اصل الجَ ا فيه، وحَ دهمَ حَ ا أو أَ ارهمَ بَ مر العتِ بَأ يَس ه لَ ن  أَ  عَ ا مَ مَ هُ دُ حَ ء أو أَ عَلَ االستِ وَ 

اده، ه من أفرَ حيح لن  ا فيه في المر َص حدهمَ ا أو أَ يَ فَ ا انتَ مَ  ولُ دهما فيه، فدخُ حَ ا أو أَ ارهمَ اعتبَ 

لى هذا   سم. 2(بر في حده أيضاً عتَ ى يُ ت  حَ )ارح بقوله: ار الش  أشَ  اهُ رنَ كَ الذي ذَ (/و166)أ/وا 

3َّ[البالط َّ]َّون َّك َّنَّي َّ)بأ  في. قوله:للن   الَ  ينفللمَ  اجعٌ رَ  هَّالخ(د َِّفيَّح َّبرَّعت َّىَّي َّت َّ)ح َّ قوله:

 .فس المرِ اقع ونَ ب الوَ سَ أي بحَ  تبة(الر ََّّالي َّع َّ

                                 
 يف )ب( :علي. 1
 .2/273اآلايت البينات،  2
 .1/160، َثبتة يف )ط( وهو موافق للشرح  )أ(ساقطة من )ه( و )ب(و  3
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ْطاَلِق اأْلَْمِر ُدونَ ُهَما َقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص   :ِلُمَعاِويَةَ ِبَِْن َيُكوَن الطََّلُب ِبَعَظَمٍة إِلِ

 

اك نَ كان هُ  ،العلو ارُ ء إظهَ فإن االستعَلَ  ،معاظُ أي تَ  (بعظمة ََّّالطلب ََّّون َّك َّنَّي َّ)بأ َّ قوله:

 .أم الَ  اقعِ علو في الوَ 

 .(وال يعتبر فيه علو وال استعَلء)علة لقوله  ا(هم َّون َّمرَّد َّاْل ََّق)إلطال ََّّ:قوله

، 2عاويةمُ  اعِ تبَ فإن عمرو بن العاص من أَ  لوالعُ  ارِ م اعتبَ دَ لعَ  ليلٌ دَ  الخ(1َّ)قالَّعمروَّ:قوله

 ح فَص أَ  3[من]وعمرو  ،مرِ العلو في الَ  ارِ م اعتبَ دَ ى عَ لَ عَ  ليلٌ دَ  (كَ مرتُ أَ )ه وله لَ في قَ فَ 

                                 
هو الصحايب اجلليل املعروف ،عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب   1

يعة بن نزار،كان على مصر من قبل عمر بن بن لؤي بن غالب، يكىن أاب عبد هللا أمه النابغة من بين عنزة بن أسيد بن رب
اخلطاب، وكان يسرد الصوم، ابشر اْلروب، وشهد الفتنة، وكان خيضب ابلسواد، تويف مبصر واليا عليها ليلة الفطر سنة 

ودفن يوم الفطر، وصلى عليه ابنه عبد هللا قبل صالة الفطر، وله حنو من مائة سنة، وكان أحد دهاة العرب يف ه، 43
،حتقيق: عادل بن 4/1987ه (، معرفة الصحابة، 430واملكيدة. انظر ترُجته يف: أبو نعيم ألصبهاين )املتوىف: اْلرب 

م؛ و االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر بن عبد الرب بن  1998/ 1يوسف العزازي، دار الوطن للنشر، الرايض ط
 م،. 1992/ 1ي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت ط،حتقيق عل 3/1184ه (، 463عاصم النمري القرطِب )املتوىف: 

هو الصحايب اجلليل املعروف أبو عبد الرْحن معاوية بن أيب سفيان بن حرب األموي، هو من توىل اْلكم بعد اخلالفة  2
ه (، 317ه ، انظر ترُجته يف : معجم الصحابة، أبو القاسم عبد هللا البغوي )ت : 60الراشدة ، تويف سنة 

 م،. 2000/ 1قيق حممد األمْي بن حممد اجلكين،  مكتبة دار البيان ،الكويت، ط،حت5/363
 ساقطة من )ه(  . 3
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 الت َّْوِفيِق قَ ْتُل اْبِن َهاِشمٍ  وََكاَن ِمن  ًما فَ َعَصي َْتيِن َأَمْرُتَك أَْمرًا َجازِ 

و ِبَقْتِلِه َفَخاَلَفُه َوَأْطَلَقُه ِْلِْلِمِه َفَخرََج َسَكُه فََأَشاَر َعَلْيِه َعْمر فََأمْ  ،َرُجُل َبيِن َهاِشٍم َخرََج ِمن اْلِعرَاِق َعَلى ُمَعاِويَةُهَو 
ْم يُرِْد اِبْبِن َهاِشٍم َعِليَّ ْبَن َأيب طَاِلٍب َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َويُ َقاُل أََمَر ُفاَلٌن ُفاَلًَن َعَلْيِه َمرًَّة أُْخَرى فَأَْنَشَدُه َعْمٌرو اْلبَ ْيَت فَ لَ 

ِبرِْفٍق َوِلٍْي 

 مهم.َلَ وق بكَ وثُ ب المَ رَ العَ 

 واب.الص   وافقُ ا يُ مَ  وفيق فعلَ بالت   ادَ أرَ  الخ(1َّوفيقالت ََّّمن ََّّ:َّ)وكان َّقوله

 ادَ رَ ن المُ م من أَ ا يتوه  دفعًا لمَ  لكَ ى ذَ علَ  ارحُ الش   ا نص  مَ إن   مَّالخ(اِشَّيَّه َّنَِّب َّلَّمنَّج َّر ََّّو َّ:)ه َّهولُ قَ 

اوية عَ مُ  ينَ بَ وَ  هُ ينَ ة بَ اوَ دَ العَ  ان منَ ا كَ لمَ  نهُ ضي عَ رَ وَ  هُ جهَ وَ  م هللاُ ر  الب كَ بي طَ بن أَ  لي  به عَ 

يضًا أَ ، وَ لكَ ذَ كَ  اقعَ الوَ  ن  لي لَ عَ  يرِ م غَ اشِ راد بابن هَ المُ  ى أن  ارح علَ ه الش  نب  ور، فَ ذكُ و المَ مرُ وعَ 

ى رَض ه أو يَ تلِ ر بقَ أمُ ن يَ ى أَ لَ ه لعلي  عَ اوتُ دَ له عَ حمِ ن تَ أَ  اهُ اشَ حَ ا وَ ذَ و عن هَ نبُ مرو يَ عَ  امُ قَ مَ فَ 

 ،هللا عنهم ضيَ لي رَ ا عَ يدنَ لسَ  ا تنقيٌص مَ منهُ  لَ حُص ن يَ اوية أَ عَ ا مُ نَ يدَ ا سَ اشَ حَ اه وَ اشَ ل حَ ، بَ لكَ بذَ 

ابر كَ ما من أَ هُ يف وَ ته كَ صح   ادُ ه واعتقَ قلُ م نَ حرُ الذي يَ  خينَ ر ِ ب المؤَ ن كذِ مِ فَ   لكا يؤثر من ذَ مَ وَ 

 (/ظ166)أ/ هللا عليهم أجمعين. انُ اء رضوَ ابيح االهتدَ َص ة الهدى ومَ هم أئم   ابة الذينَ حَ الص  

 ء.عَلَ م االستِ دَ لى عَ عَ  ليلٌ هو دَ لغة وَ  لكَ ال ذَ أي يقَ  أمرَّفالن(َّال َّ)ويق َّ قوله:

  

                                 
 .2/814شرح ديوان اْلماسة، املرزوقي،  يف : من الطويل ،انظره البيت 1
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َسْْيِ  َوأَبُو إْسَحاَق الشِ ريَازِي  ) )َوِقيَل يُ ْعتَ بَ رَاِن( َوِإْطاَلُق اأْلَْمِر ُدونَ ُهَما ََمَازِي . )َواْعتَ بَ َرْت اْلُمْعَتزِلَُة( َغي ُْر َأيب اْلُْ

َمامُ َواْبُن الصَّبَّاِغ  ( ِمن اْلُمْعَتزَِلِة )َواإْلِ َسْْيِ َواآْلِمِدي  َواْبُن اْْلَاِجِب ااِلْسِتْعاَلَء( ) الرَّاِزي   (َوالسَّْمَعاين  اْلُعُلوَّ َوأَبُو اْلُْ

. َوِمن ُْهْم َمْن َحدَّ َوِمْن َهُؤاَلِء َمْن َحدَّ اللَّْفِظيَّ َكاْلُمْعَتزَِلِة َفِإن َُّهْم يُ ْنِكُروَن اْلَكاَلَم الن َّْفِسيَّ  الن َّْفِسيَّ َكاآْلِمِديِ 

 

َّأ َّ)غ َّ ه:ولُ قَ   ائلينَ في القَ  عدُ ه بَ ف لَ صن  أخذ استثناءه هنا من ذكر المُ  (1بيَّالحسينير

 .ءِ باالستعَلَ 

 . عيينِ ى الت  لَ ين عَ مرَ حد الَ لَ  رينَ بِ عتَ ي المُ أَ  ء(ؤال َّمنَّه َّ:َّ)و َّقوله

 

                                 
 .1/43انظر: املعتمد، 1
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َ[ظَِفَْللَابََِةَِاللَ الدَاَِرادةَََُاْلمرَِيفََرَُعتبـَ ]َالَيَُ
 
 ؛َوالطََّلُب بَِديِهي   ،َواْعتَ بَ َر أَبُو َعِليٍ  َوابْ ُنُه إرَاَدَة الدَّاَلَلِة اِبللَّْفِ  َعَلى الطََّلبِ 

 
اَلَلِة ابِ  للَّْفِ  َعَلى الطََّلِب( َفِإَذا مَلْ )َواْعتَ بَ َر أَبُو َعِليٍ  َوابْ ُنُه( أَبُو َهاِشٍم ِمْن اْلُمْعَتزَِلِة زاَِيَدًة َعَلى اْلُعُلوِ  )إرَاَدَة الدَّ

رَاَدةِ أِلَنَُّه ُيْستَ ْعَمُل يف َغرْيِ الطََّلِب َكالت َّ ، يُرِْد ِبِه َذِلَك اَل َيُكوُن أَْمرًا  قُ ْلَنا اْسِتْعَمالُُه يف َغرْيِ  ،ْهِديِد َواَل مُمَيِ َز ِسَوى اإْلِ
خِبِاَلِف الطََّلِب َفاَل َحاَجَة إىَل اْعِتَباِر إرَاَدِتِه  )َوالطََّلُب َبِديِهي ( ،الطََّلِب ََمَاِزي  

َّ)و َّقوله َّأ َّب َّاعت َّ: من ) ارحِ الش   قولُ فَ  ،2ها ابنُ ذَ كَ ة وَ لَ عتزِ المُ  ؤوسِ من رُ  1ائيب  أي الجُ  بوَّعلي(ر
 ا. مَ هُ لَ  رجعُ يَ  (المعتزلة

َّالد َّاد َّ)إر َّقوله:  َّبالل َّال َّة َّع َّلة َّالط َّل َّفظ  ه أن  اصلُ وحَ  ،لفظِ لب بال  ة الط  ادَ ح إرَ وَض الَ  ب(ل َّى

 وَ ا هُ همَ عندَ  رَ المْ  ن  ا لَ هَ ور به منْ أمُ ة المَ ادَ مرًا إرَ ة أَ يغَ ون الصِ  ان في كَ رَ بِ الجبائي وابنه يعتَ 

 ارح غيرُ الش  ف وَ ن ِ ارة المَص ة، وعبَ و اِلرادَ هُ  المرَ  ن  بَأ ائلينَ القَ  لةِ عتزِ ا من المُ مَ هُ ن  لَ  ،ةادَ اِلرَ 

 ةُ ادَ اد به إرَ رَ ل المُ بَ  ،ن بهوالَ قُ يَ  ما الَ هُ ن  أَ  عَ مَ  بالطلب النفسي ِ  ادَ رَ ا أن المُ امهمَ اد ِليهَ رَ بالمُ  يةٍ موف ٍ 

د قعَ أَ  كانَ  فظِ الل   ور به منَ أمُ ة المَ ادَ ه إرَ لي وابنُ أبو عَ  3[برواعتَ ]: الَ ولو قَ  ؛ارنَ ر  ا قَ مَ كَ ور به أمُ المَ 

 ح.وَض أَ وَ 

ؤال سُ  ابُ ا جوَ ذَ هَ فسي، وَ النَ  مرِ الَ  د ِ ع جنسًا في حَ اقِ الوَ  اءُ َض و االقتِ أي الذي هُ  )والطلب(َّ:قوله

  الحدُّ  ونَ كُ أن يَ  د  بُ  َلَ ، فَ د ِ الحَ  ةفَ عرِ لى مَ عَ  فةٌ وق ِ تَ ود مُ دُ حْ المَ  ةَ عرفَ مَ  ن  أَ  هُ تقديرُ 

                                 
كان َثقب الذهن، شديد الذكاء، تويف   هو حممد بن عبد الوهاب املعتزِل، من كبار املعتزلة، وإليه تنسب فرقة اجلبائية، 1

 .4/267؛ ووفيات األعيان،80ه.]انظر ترُجته يف :طبقات املعتزلة،ص303سنة 
 هو أبو هاشم املعتزِل ، سبقت ترُجته.  2
 زايدة من )ط(. 3
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ْخَباِر  ،َأْي ُمَتَصوٌَّر مبَُجرَِّد اْلِتَفاِت الن َّْفِس إلَْيِه ِمْن َغرْيِ َنَظرٍ  َنُه َوبَ ْْيَ َغرْيِِه َكاإْلِ أِلَنَّ ُكلَّ َعاِقٍل يُ َفرِ ُق اِبْلَبِديَهِة بَ ي ْ

 َوَما َذاَك إالَّ ِلَبَداَهِتِه 

 عريفِ ب في تَ لَ اه الطَ عنَ الذي مَ  اءُ ذ االقتَض خَ د أَ ود، وقَ دُ أجلى من المحْ ومًا وَ علُ ه مَ جزائِ أَ  ميعِ بجَ  

 ولهِ ره بقَ كَ ا ذَ مَ  وابُ الجَ ى، وَ خفَ بالَ  عريفٌ عريف به تَ الت  ان، فَ يَ ى بَ يحتاج إلَ  فيٌّ خَ  وَ هُ مر وَ الَ 

 . (والطلب بديهي)

 للبديهي.  (/و167)أ/ هو تفسير يه(إل ََّّفسَّدَّالتفاتَّالن َّر َّج َّورَّبم َّتص َّيَّم َّ)أ َّقوله: 

 اتِ د التفَ ر  جَ ل بمُ حُص ا يَ ديهي مَ البَ ، فَ فسِ ات النَ د التفَ ر  جَ ير لمُ فسِ تَ  (رظ َّن ََّّيرَّمنَّغ َّ) : وقوله

ف وق  تَ يَ  ا الَ ه مَ وري فإن  رُ الَض  ِف بخَلَ  ،ةٍ بَ جرِ أو تَ  دسٍ لك من حَ ى ذَ لَ ة عَ زيادَ  يه بَلَ إلَ  فسِ الن  

ن تَ لِ ر واستداَل ظَ ى نَ لَ عَ   ي. ورِ رُ من الَض  صُّ خَ أَ  ديهي  البَ ة فَ جربَ والت   دسِ حو الحَ لى نَ عَ  َف وق  ، وا 

يء الش   ينَ ة بَ فرقَ ة الت  اهَ دَ من بَ  مُ لزَ يَ  ال الَ قَ ن يُ فيه أَ  1(ةَّالخديه َّرقَّبالب َّف َّي ََّّاقلَّع ََّّل َّك ََّّن َّ:َّ)ْل َّقوله

 كونَ أن يَ  لزم منهُ ة، نعم يَ بديهَ ه بالَ نهُ ومًا كُ علُ ي مَ ديهيًا أَ ه بَ فسِ في نَ  يء ذلك الش   يره كونُ غَ وَ 

: ارحِ فقول الش   ؛3اِِلْسََلم َشْيخَ راجع  ،قاله الزركشيُّ  2،"ةبالبديهَ  جهِ ومًا من وَ علُ مَ 

                                 
ينه وبْي قال السيوطي:"الطلب بديهي أي متصور مبجرد التفات النفس إليه من غري نظر ألن كل عاقل يفرق ابلبديهة ب 1

غريه كاإلخبار، فهو وجداين كاجلوع والشبع، وحينئذ يندفع ما أورد على تعريف األمر ابالقتضاء الذي هو الطلب 
 .1/398من أنه أخفى من األمر، والتعريف ابألخفى مردود ." شرح الكوكب الساطع ،

 .297-1/296انظر "التشنيف، 2
 .2/187حاشية األنصاري،  3
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.ْطرِي  َفاْنَدَفَع َما ِقيَل ِمْن َأنَّ تَ ْعرِيَف اأْلَْمِر مبَا َيْشَتِمُل َعَلْيِه تَ ْعرِيٌف اِبأْلَْخَفى ِبَناًء َعَلى أَنَُّه فِ 

 م حينئذ.ل  يسَ  ته الَ اهَ لبدَ  ة الَ ورَ ذكُ ة المَ فرقَ ي الت  أَ  (اكَ ا ذَ مَ وَ ) 

 د. ى الحَ لَ اضًا عَ أي اعترَ  (اَّقيل َّعَّم َّف َّ)فاند ََّّ:قوله

 لب. ى الط  لَ ي عَ أَ  ،يهلَ عَ  عريفَ لك الت  ذَ  ملُ شتَ عريف يَ أي بتَ  (مل َّاَّيشت َّ)بم َّقوله: 
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َ[رادةَِالََِغريََُ]َاْلمرَُ
رَاَدِة ِخاَلًفا ِلْلُمْعَتزَِلةِ   .َواأْلَْمُر َغي ُْر اإْلِ

ميَاِن َومَلْ ))َواأْلَْمُر( اْلَمْحُدوُد اِبقِْتَضاِء ِفْعٍل إَلَْ َ رَاَدِة( ِلَذِلَك اْلِفْعِل َفِإنَُّه تَ َعاىَل َأَمَر َمْن َعِلَم أَنَُّه اَل يُ ْؤِمُن اِبإْلِ َغيْ ُر اإْلِ
ْم َلمَّا أَْنَكُروا اْلَكاَلَم الن َّْفِسيَّ َوملَْ مُيِْكن ُْهْم إْنَكاُر ااِلْقِتَضاِء يُرِْدُه ِمْنُه اِلْمِتَناِعِه )ِخاَلفًا لِْلُمْعَتزَِلِة( ِفيَما ذُِكَر فَِإن َّهُ 

رَاَدةُ   .اْلَمْحُدوِد ِبِه اأْلَْمُر قَاُلوا إنَُّه اإْلِ

 

 ة. ادَ غير اِلرَ  ونهِ في كَ  اعَ نزَ  فظي إذ الَ لل   أي الَ  اءَّفعلَّالخ(ودَّباقتض َّحد َّ:َّ)الم َّقوله

 ف. َلَ خِ  مر بَلَ ت بَأليسَ ه فَ يرِ ة لغَ ادَ ا اِلرَ م  أَ ي وَ أَ الفعل(ََّّلك َّ:َّ)لذ َّقوله

م، ا ومنهُ من   فاقِ راد باالت ِ ير مُ ع غَ نِ متَ والمُ  ائهِ فَ ديم بانتِ القَ  العلمِ  بقِ أي لسَ ه(َّاعَِّن َّمتَِّ:َّ)ال َّقوله

اج: المنهَ  رحِ في شَ   هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  وي قال السنَ  " لكن. هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  1َشْيخ اِِلْسََلم هالَ قَ 

ا قد ذَ اهـ. وبهَ  2."هُ ريدُ يُ  الَ  وَ هُ وَ  عُ قَ يَ وَ  ، عقَ يَ  الَ يء وَ الش   ريدُ هللا يُ  أن    -أي المعتزلة-وا والتزمُ "

 . 3فيهة لَ سَأالمَ  طَ سْ بَ  عَ اجَ رَ فَ  هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  هم قاله سماد عندَ رَ غير مُ  نعَ متَ ن المُ في أَ  فُ ق  وَ تَ يَ 

َّإنَّْمكن َّي 4ََّّ[لمو َّ])قوله:  م دَ عَ  ضرورةَ  بد   ه والَ ودِ جُ أي لوُ  (/ظ167)أ/ اء(االقتض ََّّار َّك َّهم

 كليف.ار الت  إنكَ 

 فسي. م الن  َلَ وعًا من الكَ نَ  ونهِ من كَ  اراً ة فرَ ادَ ه اِلرَ وا إن  الُ أي قَ  ة(اد َّهَّاإلر َّواَّإن َّال َّ:)ق َّقوله

                                 
 .2/187حاشية األنصاري،  1
 .159هناية السول ،ص: 2
 .2/276اآلايت البينات،  3
 .1/161يف )ه( و )ب( : وال ، وهو َمالف ملا يف الشرح  4
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[؟َ َُصَُّت ََُةَ يغَ صََِمرَِلَ ِلََ]َهلَْ  
َ

؛ ِقيَل لالشرتاك اْلَقائُِلوَن اِبلن َّْفِسيِ  اْختَ َلُفوا َهْل ِلْْلَْمِر ِصيَغٌة ََتُص ُه، َوالن َّْفُي َعْن الشَّْيِخ، َفِقيَل لِْلَوْقِف وَ  :َمْسأَلَةٌ 

 
الن َّْفِسيِ  )ِصيَغٌة ََتُص ُه( ِِبَْن  (ا َهْل ِلْْلَْمرِ ِمْن اْلَكاَلِم َوِمن ُْهْم اأْلََشاِعَرُة )اْختَ َلُفو ( اْلَقائُِلوَن اِبلن َّْفِسي ِ : َمْسأََلٌة )

َتُدلَّ َعَلْيِه ُدوَن َغرْيِِه َفِقيَل نَ َعْم َوِقيَل اَل 

 

ِاعلم أن ه اَل خَلَف ِفي َأن ه  (ه َّتخص ََّّصيغة ََّّفواَّهلَّللمرَّفسيَّاختل َّبالن ََّّ)القائلون َّه: قولُ 

ِبِمْثل "َأَمرتك"، وعن اِليجاِب ِبِمْثل "أوجبت َعَليك وألزمتك"،  ُيعب ُر عن اْلَْمر اْلَقاِئم ِبالن ْفس

نما الخَلُف ِفي مدلوِل صيغِة ِافعل َما ُهَو؟ َوِعَباَرة  وعن الن ْدب ِبِمْثل "َنَدبت َلَك َهذا المر"، وا 

َفاَدة، َفَكان صواُب التعبيِر أن يقال اختلفوا َهْل ِصيغَ  ة "ِافعل" المصنِف قاصرٌة َعْن َهذه اِلِْ

َمْخُصوَصة ِبالط َلب َأْم اَل؟ َلِكن  اْلُمَصنِ ف تابٌع ِفي َهذه اْلِعَباَرة لألصوليين، َوَقد َأَشار ِإَلى َما 

يِفيد اْلُمَراد منها َوَأن  َظاِهرَها غيُر مراٍد ِبَقْوِلِه َبْعد َواْلِخََلف ِفي ِصيَغة "افعل" فنب ه ِبَذلك َعَلى 

ف اْلَمْذُكور ِفي الت ْرَجَمة ُهَو َما َأَشار له بقوله: )والخَلف الخ( َوَأن  َمْعَناُه َأن ه َأن  َهذا اْلِخََل 

اْخُتِلَف َهْل ِصيَغة "ِافعل" َتُخص  اْلَْمر َأْم ُتستعمل فيه َوِفي َغْيره اَل َأن ه اختلف َهْل ِلأْلَْمر 

ُه َأْم اَل؟ َوَأن  الصوليين َقْد تسم ح  .سم 1."وا ِفي ِإْطََلق ِعَباَرة الت ْرَجَمةِصيَغة َتُخص 

" يرد َتاَرة ِبَمْعَنى ينفرد َوَتاَرة ِبَمْعَنى َيْقُصر، َوالث اِني ُهَو  صه()تخ َّ قوله: ِاعلم َأن  "َيُخص 

اِرح ِبَقْوِلِه )بأن َتُدل  َعَليه ُدون َغْيره( ِإْذ لو أريد اْلَمْعَنى الول لقيل  اْلُمَراد ُهَنا َكَما َأَشار له الش 

اَلَلة َعَليه، وهذا اَل ُيَناِفي داللتها َعَلى َغْيره أيضاً /و( اَل ُيَشاِركَها َغْيرَها ِفي ا168)أ/بأن   لد 

                                 
 .278-2/277انظر اآلايت البينات ، 1



1329 
 

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

 
رَاَيِة مبَا ُوِضَعْت لَهُ  ( )َوالن َّْفُي َعْن الشَّْيِخ( َأيب اْلََْسِن اأْلَْشَعِريِ  َوَمْن تَِبَعُه )َفِقيَل( الن َّْفُي )ِلْلَوْقفِ  مبَْعىَن َعَدِم الدِ 

 .ِلاِلْشرتَاِك بَ ْْيَ َما َوَرَدْت َلهُ  (َحِقيَقًة ممَّا َوَرَدْت َلُه ِمْن أَْمٍر َوتَ ْهِديٍد َوَغرْيمِِهَا )َوِقيلَ 

 

 مرادًا.  وليَس 

َّ)والنفي َّقوله ْيخ (: . 1َأْي اْلَقْول ِبالن ْفي اْلُمَشار إليه ِبَقْوِلِه )َوِقيل( اَل َمْنُقول عن الش 

ِفي ِعل ة النفي: َفِقيل ِلْلَوْقف، َوِقيل ِلَلْشِتَراك؛ َوَقد يقال َتْعِليل الن ْفي  2هأصحابُ  واختلَف 

ِبالن ْفي َما  اْلَوْقف اَل ُيْنِتج الن ْفي اْلَمْذُكور، فلعل اْلُمَرادَ  َواِضح وأما ِباْلَوْقف فَل، ِإذِباالْشِتَراك 

يَغة  َيْشَمل َعَدم اْلجْزم. وحاصُله َأن  اْلَواِقع من ْيخ النفُي، َفاْحَتَمَل أن يُكون َذِلَك ِلَكْون الصِ  الش 

يَغة َحِقيَقة ِفي اْلَْمر أْو ِفي  ُمْشَتَرَكة َبْيَن اْلَْمر َوَغْيره، َواْحَتَمَل أن يُكون ِلَتَوقُّفه ِفي َأن  الصِ 

 .َغْيره مما َوَردت له َفُهو غيُر َجاِزم ِبَشْيء ِمْن َذِلكَ 

َّو َّم ََّّبين ََّّلالشتراكََّّ)وقيل َّ قوله: َظاِهره ثُُبوت االْشِتَراك َبْيَن َجِميع َما َوَردت له، َّله(َّردْتَّا

اِرح َشَرح اْلَمْتن َعَلى َهذا الظ اِهر َوَلم َيْلَتِفت لما َنَقلُه الكماُل َعْن َشْرح اْلُمْخَتَصر  َشْيخُ ، و 3َوالش 

َأَحد ِباْشِتَراِكَها َبْيَن َجِميع اْلَمَعاِني الِتي َوَردت َلْم يقل ه ه أن  ما حاصلُ ب 4التلويحِ  عنِ  اِِلْسََلم

ال َفاْلَقْطع  لها، َكَأن ه ِلَعَدم اتِ َضاح ُثُبوت َهذا الن ْفي ِعْنده أْو الطَلعه َعَلى َما ُيَخاِلفُه، وا 

                                 
 .755، واملستصفى ص: 1/212أي أيب اْلسن األشعري ، انظر الربهان يف أصول الفقه ، 1
 .755، واملستصفى ص:1/221راجع أيضا الربهان يف أصول الفقه  2
 .2/499حاشية السعد على شرح َمتصر ابن اْلاجب،  3
 .1/152التلويح، 4
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..............................

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

 

اِرح َعَلى َما ِفي َشْرح اْلُمْخَتَصر َوَما ِفي الت ْلِويح، فاندفع َما َأَشار له  حاصٌل باطَلع الش 

 سم.  2.فليتأمل بذلكَ  عليهِ  من االعتراضِ  1 اْلَكَمال و َشْيخ اِِلْسََلم

/ظ( الن ْفي اْلَمْذُكور ِعْنده أْو اطَلعه َعَلى َما 168)أ/ُمَجر د اْحِتَمال َعَدم ثبوت :قلت َّ

 . عنهُ  االعتراضِ  ي دفعِ فِ  كاٍف  3]غير[َيان َذِلَك ُيَخاِلفُه ِمْن َغْير بَ 

 
  

                                 
 .189-2/188انظر حاشية األنصاري، 1
 .2/278اآلايت البينات،  2
 ساقطة من )ب(. 3
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َ]معانَصيغةَِافعل[
َ

اَبَحةِ  ،َوالنَّْدبِ  ،َوَترُِد ِلْلُوُجوبِ ( فْ َعلْ َواخلِْاَلُف يف ِصيَغِة )اِ  ، َواإْلِ

 
ِصَيِغِه، َفاَل َتُدل  ِعْنَد اأْلَْشَعِريِ  َوَمْن تَِبَعهُ  فْ َعَل( َواْلُمرَاُد هِبَا ُكل  َما يَُدل  َعَلى اأْلَْمِر ِمنْ اِ )َواخلِْاَلُف يف ِصيَغِة 

 : ِلِستٍَّة َوِعْشرِيَن َمْعىًن  (َوَترِدُ  .َعَلى اأْلَْمِر خبُُصوِصِه إالَّ ِبَقرِيَنٍة َكَأْن يُ َقاَل َصلِ  ُلُزوًما خبِاَلِف أَْلَزْمُتك َوأََمْرُتك
اَبَحِة( }ُكُلوا ِمْن الطَّيِ َباِت{ { )النَّْدِب( }َفَكاتُِبوُهْم إْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخي ْرًاوَ ) {)لِْلُوُجوِب( }أَِقيُموا الصَّاَلةَ   َواإْلِ

 

َّ)والم َّهولُ قَ  َّي َّم ََّّل َّك 1ََّّ[بها]َّاد َّر َّ: َّاْل َّع ََّّدل َّا َِّصَّلى َّمن ير بِ عْ وا الت  تارُ ما اخْ ن  ا ِ ي و أَ  (هغي َّمر

 . َلمِ ه في الكَ ورانِ رة دَ كثْ ه وَ تِ خف  لِ  (علفْ )اِ ب

 . (لفعَ اِ ة يغَ في ِص  َلفُ الخِ وَ ): ولهِ قَ بِ  نهُ عَ  ترزَ ما احْ لِ  يانٌ بَ  ك(لزمت َّفَّأ َّخال َّ:َّ)بَِّهولُ قَ 

ون لُ ائِ القَ :ألةسْ مَ ) ولهِ ز قَ يِ  في حَ   سيْ لَ  دهُ عْ ا بَ ذا ومَ هَ َّمعنى(َّرين َّعشَّةَّو َّست َّدَّلَِّرَِّ)وت َّه: ولُ قَ 

 فِ ن ِ َص اية المُ تي من حكَ أْ يَ  يه ماَ لَ عَ  دُ رِ َل يَ زه، فَ ي ِ ه في حَ ن  تضي أَ قْ تن يَ ال المَ وَ  (سيفْ َلم الن  الكَ بِ 

 أن   هِ مِ على زعْ  ناءً بِ  2كشيرْ الز   ردهُ ما أوْ ي كَ سِ فْ م الن  كَلَ نكر الْ ه يُ ن  ار مع أَ ب  جَ د الْ عبْ  مذهَب 

 .َرِحَمُه هللا مسِ ابن الَقا 3."فسيالن   مِ َلَ كَ ى الْ لَ عَ  عةٌ فر  ا مُ هَ تِ ملَ جُ ألة بِ سْ مَ الْ 

  وِب جُ وُ في الْ  ةٌ يقَ قِ ها حَ ن  أَ  مهورِ جُ د الْ نْ عِ  حيحَ ي أن الص  تِ أْ سيَ  الخ(َّة َّباح َّاإلَّدبَّو َّالن َّ)و َّ ه:ولُ قَ 

                                 
 .1/307زايدة من )ط( ، وهي موافقة للشرح  1
 .3/356البحر احمليط ، الزركشي،  2
 .2/278اآلايت البينات، 3
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ْرَشادِ  ،َوالت َّْهِديدِ    ،َواإْلِ

 

ُتْم{ َوَيْصُدُق َمَع التَّْحِرمِي َواْلَكرَاَهِة  ْرَشاِد( }َواْسَتْشِهُدوا )خبِاَلِف النَّْدِب  )َوالت َّْهِديِد( }اْعَمُلوا َماِشئ ْ َواإْلِ
َواْلَمْصَلَحُة ِفيِه ُدنْ َيِويَّةٌ  {َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكمْ 

 

ة هَ ابشَ مُ شاد الْ رْ اِلِ دب وَ الن  وَ  جوِب وُ ن الْ يْ قة وهي بَ َلَ لعَ  تاجُ حْ ازًا يَ مجَ  داهُ يما عَ ون فِ تكُ فَ ،  طْ فقَ 

ا كذَ ضًا، وَ ة أيْ نوي  عْ مَ  ةٌ ابهَ شَ ن وهي مُ ذْ ة اِْلِ باحَ اِْلِ  وبينَ  نهُ يْ بَ ، وَ لِب ها في الط  تراكِ شْ ة اِل ي  نوِ معْ الْ 

د د  هَ المُ  ادة لن  َض المُ فَ  يدِ هدِ ن الت  وبيْ  هُ ينَ ا بَ م  ال، وأَ ثَ تِ مْ ااْل  ةِ رادَ ن إِ وبيْ  ينهُ وبَ  ،اننَ تِ مْ وبين ااْل  نهُ يْ بَ 

 سم. 1." وهٌ كرُ أو مَ  امٌ رَ حَ  يهِ لَ عَ 

 2اجنهَ مِ ح الْ رْ ف في شَ نِ  َص مُ ل الْ وْ لى قَ ت إِ تفِ لْ م يَ لَ  (ةَِّراه َّحريمَّوالك َّمعَّالت ََّّق َّد َّْصَّ)وي َّ: ولهُ قَ 

ر ذكْ بِ  نٌ ترِ قْ هو مُ و  َف امًا كيْ حرَ  ن إال   يكوُ ه اَل يْ لَ د عَ هد  المُ  ي أن  دِ نْ عِ ، وَ يلَ ا قِ ذَ كَ  لكَ ب ذَ عقِ 

ر ذكْ بِ  هِ ليْ د عَ هد  مُ ان الْ رَ تِ اقْ  زومَ لُ  نعُ مْ ه يَ كأن  وَ  ،هضائِ تِ ارْ  دمِ ه لعَ أن  كَ  (/و169)أ/ اهـ. 3."عيدوَ الْ 

 :هابُ ال الش ِ قَ  (،يدعِ وَ الْ  رِ كْ بذِ  ديدَ هْ الت   قُ فارِ ويُ )ي تِ ه اآْل ولُ قَ  عَ نْ مَ د الْ يِ  يؤَ ة، وَ اهَ كرَ لْ افي لِ نَ مُ يد الْ عِ وَ الْ 

 . 4"د بهوع  تَ المُ  أيْ "

 يدًا.دِ تهْ  ْستحقُّ يَ  روه الَ كْ المَ  ف فإن  ن ِ َص مُ الْ  الهُ ما قَ  اهرُ الظ   :ت َّلَّْق َّ

 

                                 
 .2/278اآلايت البينات، 1
 .2/18انظر :اإلهباج، 2
 2/278اآلايت البينات، 3
 .279-2/278اآلايت البينات، 4
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 ،ااِلْمِتثَالِ  َوِإرَاَدةِ 

 

ِل َفِإنَّهُ َوَقدََّمُه ُهَنا بَ ْعَد َأْن َوَضَعُه َعِقَب التَّْأِديِب ِلَقْوِلِه اآْليت َوِقيَل ُمْشتَ رََكٌة بَ ْْيَ اخْلَْمَسِة اأْلُوَ ، خبِاَلِف النَّْدِب 

َوِإرَاَدُة ااِلْمِتثَاِل( َكَقْوِلك آِلَخَر ِعْنَد اْلَعَطِش اْسِقيِن َماءً )ِمن َْها 

ال ثَ تِ امْ  ةُ ني   ادِ شَ اِلرْ بِ  ترنُ قْ د يَ قَ  ،نعم ؛ةٌ روي  خَ يه أُ ة فِ لحَ ْص مَ الْ  فإن   أيْ  دب(فَّالن َّال َّ)بخََّّ:هولُ قَ  

حة لَ مْص الْ وَ )ه ولُ قَ " :  َشْيخ اِِلْسََلمال . وقَ انِ تَ لحَ ْص مَ يه الْ فِ  عُ تمِ تجْ ه فَ إليْ  رشدَ ا أَ ل مَ فعْ د بِ رشِ مُ الْ 

ن ه لكِ ليْ يب عَ ثِ أُ  هللُا َتَعاَلىى لَ ياد إِ قِ نْ ال وااْل ثَ تِ صد به االمْ إن قَ يه، فَ فِ  واَب  ثَ ََل فَ  أيْ  (ةيوي  نْ يه دُ فِ 

ه ي هذِ وابه فِ ن ثَ ة لكِ يوي  نْ ة الدُّ حَ لَ مْص لْ يل اَ ِص حْ تَ ال وَ تثَ مِ ما أي االْ دهُ َص قَ  ا إنْ كذَ وَ  ،جارِ خَ  رٍ مْ ِل 

 لها.بْ اقَ مَ  ونَ دُ 

 ذه.ها إلى هَ ع عنْ ة رجَ سخَ أي في نُ  (ه َّع َّض َّنَّو َّدَّأ َّعَّْ)ب َّ :لهُ وْ قَ 

َّ:هولُ قَ  َّلخر َّوَّق َّ)ك ََّّ َّم َّقنَِّسَّاََِّّشَّعط َّالََّّْد َّعنََّّْلك  ادةُ رَ إِ  رِ مْ ا الَ هذَ  منْ  َض غرَ الْ  فإن   اء(ي

د ي ِ الس   بينَ  ولُ ا القَ ن هذَ م يكُ ا لَ ال إذَ ثَ متِ ة ااْل رادَ ِلِ  ذاض هَ ما يتمح  إن  ": مالُ ال الكَ قَ  ،التثَ مْ اْل اَ 

 ر منعٍ يْ عل من غَ فِ الْ  حِ ى ترجُّ عنَ جوب بمَ وُ لْ لِ  ونَ كُ يَ  ر أنْ و ِ ُص ده تُ بْ عَ يد لِ الس   منَ  كانَ  ده، فإنْ وعبْ 

 علِ ق بفِ تعل ِ مُ الْ   هللُا َتَعاَلىاب خطَ  ان منْ وعَ ا نَ مَ هُ  ينِ ذَ الل   دِب الن  وَ  اِب نى اِليجَ عْ بمَ  رك الَ الت   منَ 

 اِب بخطَ  وبٌ جُ وُ  اكَ نَ ق هُ ق  حَ يتَ للسيد فَ  بدِ ة العَ اعَ اب طَ بإيجَ  وردَ  رعُ الش   :الد يقَ قَ اهـ. وَ  1."فكل  المُ 

 .هِ ركِ ى تَ لَ عَ   (/ظ169)أ/بُ اقَ عَ ويُ  هِ لى فعلِ عَ  ابُ ثَ ع يُ ارِ الش  

                                 
 .2/279اآلايت البينات، 1
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ْذنِ    ،َوالتَّْأِديبِ  ،َواإْلِ

 

ْذِن( َطَرَق اْلَباَب اُْدُخْل )َوالتَّْأِديِب( }َكَقْوِلِه َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُعَمِر ْبِن َأيب َسَلَمَة َوُهَو  َكَقْوِلك ِلَمنْ   )َواإْلِ
ِف ممَّا يَِليِه َفَمْنُدوٌب َوممَّا يَِلي أَمَّا َأْكُل اْلُمَكلَّ  .ُدوَن اْلبُ ُلوِغ َوَيُدُه تَ ْبِطُش يف الصَّْحَفِة ُكْل ممَّا يَِليك{ َرَواُه الشَّْيَخانِ 

َرُه َفَمْكُروٌه َوَنصَّ الشَّاِفِعي  َعَلى ُحْرَمِتِه ِلْلَعاملِِ اِبلن َّْهِي َعْنُه حَمُْموٌل َعَلى اْلُمْشَتِمِل َعلَ  يَذاِء َغي ْ ى اإْلِ

 

احة اِلبَ  نا غيرُ باِلذن هُ  رادَ المُ  ى أن  إلَ  ةٌ ارَ فيه إشَ َّل(دخ َّا ََّّاب َّالب ََّّق َّر َّنَّط َّلم ََّّولك َّق َّ)ك َّ قوله:

 دَ حَ أَ  الَ  1[علِ من الفِ ] عِ نْ المَ  فعُ ا رَ هَ ى أن  علَ  اءً نَ ة بِ احَ ه في اِلبَ لَ دخَ هم أَ عُض بَ رعي، وَ شَ  كمٌ ا حُ هَ لن  

 . 2الِ مَ ا في الكَ مَ كَ  ةِ مسَ الخَ  امِ الحكَ 

َّ)و َّقوله  ه لثوابِ فإن   دِب ف الن  َلَ بخِ  ،اتادَ العَ  حِ ق وا صَلَ خَلَ الَ  هذيِب هو لتَ " أديب(الت َّ:

 .َشْيخ اِِلْسََلم اهـ3."اآلخرة

َّأ َّم َّ)أ َّ قوله:  َّمَِّالم ََّّكل َّا َّي َّم َّكلف ب اطَ خَ يُ  الَ  بي  الَص  لى أن  عَ  4[يبنِ مَ ]ا ذَ هَ  (وب َّد َّنَّْم َّف ََّّيهَِّلَِّا

 أن   1ةي  الكِ المَ  رَ اشِ عَ ا مَ نَ بُ ذهَ مَ وَ  ،أديِب ور للت  ذكُ المَ  6ديثِ ة في الحَ يغَ الصِ   ِت انَ ا كَ ولذَ  5وِب ندُ بالمَ 

                                 
 ساقطة من )ه( و )ب(. 1
 .2/279اآلايت البينات، 2
 .2/192حاشية األنصاري، 3
 يف )ب( : حممول. 4
اجلمهور على املنع خالفا للغزاِل، وهو مقتضى كالم أصحابنا يف قال الزركشي :" وهل خياطب ابلندب والكراهة؟  5

الفروع حيث قالوا: إنه مأمور من جهة الشرع ابلندب، وَلذا جعلوا له إنكار املنكر ويثاب عليه." البحر احمليط 
2/57. 

ُهَو ُدوَن اْلبُ ُلوِغ َوَيُدُه تَ ْبِطُش يف الصَّْحَفِة "ُكْل ممَّا اْلديث املقصود هو قوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لُِعَمِر ْبِن َأيب َسَلَمَة وَ  6
، ورواه مسلم يف صحيحه ،   9/650يَِليك" َرَواُه البخاري يف صحيحه،كتاب األطعمة، ابب التسمية على الطعام،

 .2086/ 4كتاب األشربة، ابب آداب الطعام والشراب،
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ْنَذارِ   ،َوااِلْمِتَنانِ  ،َواإْلِ

 

ْنَذاِر( }ُقْل ََتَت َُّعوا َفِإنَّ َمِصريَُكْم إىَل النَّارِ ) َويُ َفاِرُق الت َّْهِديَد ِبذِْكِر اْلَوِعيِد )َوااِلْمِتَناِن( }ُكُلوا ممَّا َرَزَقُكْم  {َواإْلِ
اَبَحَة ِبذِْكِر َما حَيَْتاُج إلَْيِه  اَّللَُّ{ َويُ َفارُِق اإْلِ

 

 وب.ندُ ب بالمَ اطَ خَ بي يُ الص  

، يدِ هدِ ف الت  َلَ بخِ  ،وصخُص يء مَ بشُ  خويفٌ تَ  وَ هُ فَ  ،د بهوع ِ تَ أي المُ  (يدَِّعَِّالو ََّّ)بذكرََّّ:قوله

 . اهرُ و الظ  هُ ف وَ ن ِ َص المُ كَ  يدِ هدِ الت   نَ ار مِ اِلنذَ  علِ جَ  ينَ بَ ا وَ مَ هُ ينَ ق بَ فر ِ م يُ م لَ هُ عُض وبَ 

 ة احَ اِلبَ  ن  بَأ  مهُ عُض بَ  قَ وفر   (يهَِّإل ََّّاج َّحت َّاَّي َّم ََّّكرَّةَّبذَِّاح َّاإلب ََّّق َّارَّيف َّ)و َّقوله: 

                                                                                               
هذا بناء على أن األمر ابألمر ابلشيء ليس  ،من جهة الشرع[ جواب ابملنع قال العدوي املالكي :" ]قوله: غري َماطب 1

وأن كال من الصِب والوِل َماطب  ،وهو أن األمر ابألمر ابلشيء أمر بذلك الشيء ،أمرا بذلك الشيء، والصحيح خالفه
لثواب يتبع األمر وال أمر من جهة الشرع أي الندب والكراهة، ويظهر أن ال ثواب للصِب على جواب الشارح املذكور إذ ا

يتعلق ابلصِب فال ثواب، والصحيح أن الصِب تكتب له اْلسنات ملا تقدم أنه الصحيح. وقوله: من جهة الشرع أي وإمنا 
هو َماطب من جهة الوِل.]قوله: وإمنا خياطب إَل[ هذا إذا كان مث وِل فإن مل يكن وِل تعلق األمر ابْلاكم، فإن مل يكن 

سلمْي. ]قوله: أو ِبن الصِب غري َماطب[ جواب ابلتسليم أي بتسليم أنه َماطب من جهة الشرع لكن ال تعلق ِبامعة امل
على وجه التكليف بل على وجه التأديب بناء على أن األمر ابألمر ابلشيء أمر بذلك الشيء وإن اختلف حال اآلمر 

القول أيضا، وملخصه أن هذين اجلوابْي متفقان فهو ابلنسبة للصِب أتديب وللوِل تكليف، وال ثواب للصِب على هذا 
على أن الصِب َماطب خطاب أتديب، واخلالف بينهما يف املخاطب له فعلى األول الوِل واعرتض على هذا اجلواب 
األول ِبن الوِل: إما أن يكون خطابه أصالة أو نيابة ال جائز أن يكون أصالة إذ اإلنسان ال خياطب بعمل غريه، فلم يبق 

أن يكون نيابة عن الصِب والصِب غري َماطب أي من جهة الشرع فعاد السؤال، وعلى الثاين الشرع هذا واْلق ما قلنا  إال
سابقا أن األمر ابألمر ابلشيء أمر بذلك الشيء، وأن الصِب َماطب من جهة الشرع ويثاب وهو املعتمد، ولذلك قال 

دب والكراهة خالفا ملن زعمه إمنا هو شرط يف التكليف ابلوجوب القرايف: اْلق أن البلوغ ليس شرطا يف اخلطاب ابلن
،حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي،  دار الفكر ، بريوت، 1/40واْلرمة اه ." حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين،

 م.1994طبعة سنة 
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  ،َوالتَّْكِوينِ  ،َوالتَّْسِخريِ  ،َواإْلِْكرَامِ 

 

َوالتَّْسِخرِي( َأْي التَّْذلِيِل َوااِلْمِتَهاِن حنو }ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئَْي{ ) {)َواإْلِْكرَاِم( }اُْدُخُلوَها ِبَساَلٍم آمِنْيَ 
جَياِد َعْن اْلَعَدِم ِبُسْرَعٍة حنو   {ُكْن فَ َيُكونُ })َوالتَّْكِويِن( َأْي اإْلِ

 

  .انِ نَ االمتِ  ِف بخَلَ  دُ وجَ يُ يء الذي سَ في الش   ونُ كُ تَ  

 . امِ ة لْلكرَ يغَ الصِ   ونِ ى كَ لَ ة عَ رينَ قَ  منُ الَ م وَ َلَ أي فالس   (1{ين َّنَِّمَّآمَِّال َّس َّاَّبَِّوه َّل َّخ َّ}ادَّْ)قوله: 

 ها الَ م ِ َض وَ  ينِ ر الس ِ سْ ية بكَ سخرِ  2[هيتُ سمِ تَ ] ئقَ الَل   ن  بَأ َض رِ اعتُ  (ريسخَّالت َّ)و َّقوله: 

كرَ عمَ نِ  يرَ سخِ الت   فإن   ،يراً خِ سْ تَ   أن   هُ ابُ وَ وجَ  3{اتَّمو َّاَّفيَّالس َّمَّم َّك َّرَّل َّخ َّس َّ}و َّ: هللُا َتَعاَلىقال  ،امة وا 

أي )ارح الش    ولُ قَ فَ  ،انِ هَ واالمتِ  يلِ ذلِ في الت   لُ مَ عْ يستَ  لكَ كذَ  امِ ل في اِلكرَ عمَ ستَ ا يُ مَ كَ  يرَ سخِ التَ 

  .اَض رَ اعتِ  َلَ ى فَ عنَ ا المَ ذَ ق بهَ طلَ ه يُ أن   ىإلَ  ةٌ ارَ إشَ  (انِ هَ واالمتِ  يلِ ذلِ الت  

  بعد. : (/و170)أ/ىعنَ عن بمَ َّم(د َّالع ََّّنَّادَّع َّ:َّ)أيَّاإليج َّقوله

َّف َّ}ك ََّّحو َّن َّ )قوله: 4ََّّون{ك َّي َّن  رينَ س ِ فَ المُ  ة منَ اعَ مَ جَ  يهِ إلَ  َب هَ ا ذَ ى مَ لَ عَ  يٌّ بنِ به مَ  يلُ مثِ الت  (

  ،يءبالش   ةِ درَ القُ  2[قتعلُّ ]ل بَ  قيقةً حَ  ولٌ قَ  1[كانَ هُ ] يَس لَ  هُ من أن   6افش  الكَ  احِب َص وَ  5يِ  اوِ البيَض كَ 

                                 
 [.46] سورة اْلجر،اآلية: 1
 : لتسميته. )أ(يف  2
 [13]سورة اجلاثية، اآلية:  3
 [.47] سورة آل عمران،اآلية: 4
 .1/102أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 5
 .1/181الكشاف، الزَمشري، 6
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ال ثَ ة امتِ رعَ سُ ب ةُ درَ والقُ  ةُ ادَ قت به اِلرَ ل  عَ ا تَ ود مَ ة وجُ رعَ سُ  يلُ مثِ تَ   3{}كنى: الَ عَ تَ  ولهِ بقَ  ادُ رَ المُ فَ 

 5[ناهُ ] يَس ولَ  4[آلة]ال عمَ ل واستِ ة عمَ اولَ زَ ار إلى مُ قَ ف، وافتِ وقُّ تَ  ونَ ورًا دُ اع فَ طَ المُ  رَ أمْ  طيعِ المُ 

ن  مٌ َلَ كَ  والَ  ولٌ قَ  م َلَ فالكَ  ،6[ةوالقدرَ ]ة ادَ واِلرَ  لمِ ونًا بالعِ قرُ مَ  كوينِ ق والت  شياء بالخلْ ود الَ جُ ما وُ ، وا 

َّف َّ}ك َّه: أي قولُ  ى في الَ عَ تَ  8[حاله]ه شب   ارة بأنْ عَ االستِ  ريقِ ى طَ لَ يل عَ مثِ وق للت  سُ مَ  7{ونَّك َّي َّن

                                                                                               
 يف )ط( : هنا. 1
 : تعليق. )أ(يف  2
وأما قوله: }وإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون{ فمعناه: أنه إذا أراد إجياد أمر وإحداثه، فإمنا قال رشيد رضا :"  3

أيمره أن يكون موجودا، فيكون موجودا، فكن ويكون من كان التامة. وقد ذهب ُجهور العلماء إىل أن هذا ضرب من 
ِبجياد الشيء يعقبه وجوده، كأمر يصدر فيعقبه االمتثال، فليس بعد اإلرادة إال  -تعاىل  -التمثيل، أي أن تعلق إرادته 

ل األستاذ اإلمام: وقد وقع هذا اخلالف من أهل السنة وغريهم، حصول املراد. وقال بعضهم: بل هو قول حقيقي. قا
وعجيب وقوعه منهم، فإن عندهم مذهبْي يف املتشاهبات اليت يستحيل ْحلها على ظاهرها، ومها: مذهب السلف يف 

ا، وهي التفويض، ومذهب اخللف يف التأويل، وظاهر أن هذا من املتشابه، والقاعدة يف أتويل مثله معروفة ومتفق عليه
 إرجاع النقلي إىل العقلي؛ ألنه األصل، وهاهنا يقولون: إن األمر مبعىن تعلق اإلرادة وأن معىن )يكون( يوجد.

وأقول: إن األمر بكلمة )كن( هنا هو األصل فيما يسمونه أمر التكوين، ويقابله أمر التكليف، فاألول متعلق صفة 
يف خياطب به العاقل فيسمى املكلف، وال خياطب به غريه فضال عن اإلرادة، والثاين متعلق صفة الكالم،وأمر التكل

املعدوم، وأمر التكوين يتوجه إىل املعدوم كما يتوجه إىل املوجود؛ إذ املراد به جعله موجودا، وإمنا يوجه إليه؛ ألنه معلوم، 
ده على حسب ما يف علمه يعلم الشيء قبل وجوده، وأنه سيوجد يف وقت كذا. فتتعلق إرادته بوجو  -تعاىل  -فاهلل 

 م . 1990، اَليئة املصرية العامة للكتاب ، سنة النشر: 1/361فيوجد." تفسري املنار،
 : عمل. )أ(يف  4
 : هناك . )أ(يف  5
 .)أ(زايدة من )ط( و  6
 [47]سورة آل عمران، اآلية:  7
 .)أ(ساقطة من  8
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ير ورًا من غَ اع فَ طَ ر المُ أمْ  طيعِ ال المُ ثَ ال امتِ ا بحَ درة بهَ ة والقُ ادَ ق اِلرَ لُّ عَ تَ  عندَ  اءِ شيَ اد الَ إيجَ 

 ه به غيرُ ب  خفى أن المشَ يَ  رعة، والَ ع السُّ امِ ة بجَ ال آلَ عمَ ل واستِ مَ ة عَ اولَ زَ ى مُ ار إلَ افتقَ  والَ  ٍف وقُّ تَ 

ى جرَ أَ  هللُا َتَعاَلى ، وأن  قيقيٌّ حَ  - 2ه: }كن{ولُ أي قَ  - لكَ ذَ  إلى أن   1همعُض ب بَ هَ وذَ  ؛ودوجُ مَ 

ن لَ لمَ ون بهذه الكَ كُ أن يَ  اءِ شيَ الَ  كوينِ ه في تَ تَ ادَ عَ  له  ولُ قُ ى نَ عنَ ا، والمَ هَ يرِ ها بغَ ينُ كوِ ع تَ نِ متَ م يَ ة وا 

 ادثٌ ه حَ لن  ، فظي الل   ات الَ بالذ   ائمُ لي القَ زَ م الَ َلَ الكَ  ادُ رَ المُ ، وَ ولِ ا القَ ذَ هَ  بَ قِ ث عَ حدُ ث فيَ حدُ اُ 

ا ذَ ب هَ قِ ث عَ حدُ يَ ث فَ احدُ  هُ ول لَ قُ ى نَ عنَ المَ وَ "ه: ولُ اهـ. قَ  3."لُ لسَ سَ تَ ر ويَ اب آخَ طَ إلى خِ  اجُ حتَ يَ فَ 

ب هذا عقِ )بالقول في قوله  إال أن يرادَ  "الكَلم الزلي إلخ والمرادُ "ل مع قوله: تأم  يُ  "ولالقَ 

 (ةمَ لِ ه الكَ ذِ بهَ )وله ا قَ ذَ ث، وكَ ادِ ق حَ لُّ عَ التَ وَ  باِليجادِ  لي  الزَ  مِ َلَ الكَ  (/ظ170)أ/// 4قلُّ عَ تَ  (ولالقَ 

 ةٌ اعَ مَ يه جَ إلَ  َب هَ الذي ذَ  ول  ر الَ ايِ غَ يُ  ما الَ ب  رُ  اى هذَ لَ لكن عَ  ،لي  م الزَ َلَ لق الكَ عَ ة تَ لمَ بالكَ  رادُ يُ 

 ه سم.الَ قَ  5."رينس ِ فَ المُ  منَ 

                                 
راجع : السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا اْلكيم اخلبري،  مشس الدين حممد بن أْحد اخلطيب  1

 ه . 1285، مطبعة بوالق )األمريية( ، القاهرة ،سنة 2/231ه ( ، 977الشربيين الشافعي )املتوىف: 
 [47]سورة آل عمران، اآلية:  2
 .2/280اآلايت البينات، 3
 (.176)أ/ا برت يف هن 4
 .2/280اآلايت البينات، 5
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َهانَةِ   .َوالت َّْعِجيِز َواإْلِ

 

َهانَةِ  ُذْق إنَّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَكِرمُي{ ( })َوالت َّْعِجيِز( َأْي إْظَهاِر اْلَعْجِز حنو }فَْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه{ )َواإْلِ

 

 ،1[كَرامِ واِل] يرِ لى الخَ عَ  لُّ دُ يَ  فظٍ ى بلَ ؤتَ ها أن يُ ابطُ وَض ":  َشْيخ اِِلْسََلمقال  (ةان َّ:)واإله َّهقولُ  

وقد قال السنوي:  ارِ ارقته لَلحتقً فَ ول: بقي مُ أقُ . وَ 2"التسخير ارقُ ا فَ ذَ وبهَ  لكَ ضد ذَ  اد منهُ رَ يُ وَ 

رك أو تَ  ،أو فعل ،ولٍ ون بقَ ما تكُ إن   انةَ اِلهَ  ة أن  انَ ار واِلهَ قَ يعني بين االحتِ  رقُ والفَ "

ار قَ واالحتِ  ؛ادرد االعتقَ بمج   كونُ تَ  ام له والَ ه والقيَ ابتِ ترك إجَ كَ  ،فعل ركِ أو تَ  /ظ(247)ه/،ولقَ 

ه قال إن  يه يُ ت إلَ فِ لتَ يَ  والَ ه ه يعيبُ أن   خصٍ د في شَ قَ من اعتَ  اد، فإن  د االعتقَ ر  جَ ل بمُ قد يحُص 

ار قَ االحتِ و  4{قَّْ}ذ َّكقوله تعالى:  ،3رة هي اِلنكاانَ اِلهَ  ل أن  والحاِص  ؛انهُ ه أهَ قال إن  يُ  والَ  رهُ قَ احتَ 

 ،ةِ انَ طلقًا من اِلهَ مُ  أعمُّ  7[ارقَ ة فرقه أن االحتِ ضي  اهـ. وقَ 6. 5{واق َّألََّّْلَّْ}ب َّة كقوله: باالَ م المُ عدَ ]

 ة انَ اِلهَ  وأن  

                                 
 يف )ط( : والكرامة. 1
 .2/196حاشية األنصاري، 2
و )ه( : اإلنكاء، واملثبت من )ب(: اإلنكار، و هو موافق ملا يف هناية السول طبعة دار الكتب العلمية  )أ(يف )ط( و  3

يف املعاجم فلم أجدها ، لكن يقال: نكيت  . وِبثت عن كلمة اإلنكاء2/250، كما يف طبعة عامل الكتب 162ص:
، و َممل اللغة البن فارس ، 10/208،وِتذيب اللغة 5/412وأنكي ابلعدو نكاية إذا هزمته وغلبته ،انظر: العْي 

 بريوت. –م مؤسسة الرسالة  1986/ 2،دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، ، ط1/884
 [49] سورة الدخان، اآلية:  4
 [66طه، اآلية: ]سورة  5
 .162األسنوي، هناية السول شرح منهاج الوصول، ص: 6
 ساقطة من )ه(. 7
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َعاِء َوالتََّمينِ    َوالتَّْسِوَيِة َوالد 

 
نَ َنا َوبَ ْْيَ قَ ْوِمَنا اِبْلَْقِ { ) ( َكَقْوِل اْمرِِئ )َوالتَّْسِويَِة( َفاْصربُوا َأْو اَل َتْصربُوا )َوالد َعاِء( }َرب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ َوالتََّمينِ 

 : اْلَقْيسِ 
ْصَباُح ِمْنك ِِبَْمَثلِ َأاَل اجْنَِليَأاَل أَي  َها اللَّْيُل الطَِّويُل   ِبُصْبٍح َوَما اإْلِ

ًيا  اَلئِِه ِعْنَد اْلُمِحبِ  َحَّتَّ َكأَنَُّه اَل َطَمَع ِفيِه َكاَن ُمَتَمنِ ًيا اَل ُمتَ َرجِ  َوِلبُ ْعِد اجنِْ

 

 سم. 1."لم  َأتَ فليُ ها ابطِ في َض  َشْيخ اِِلْسََلمه رَ كَ ا ذَ ف مَ َلَ يضًا بخِ فظ أَ الل   يرِ ون بغَ كُ قد تَ 

ة كب من صيغَ ر  وع المُ جمُ هو المَ ]ية سوِ ل في الت  عمَ ستَ المُ ":  افيُّ رَ قال القَ  ة(سوي َّ:)والت َّقوله

 ي فإن  ن ِ مَ والتَ  ا قوله ذَ ، وكَ مرِ ة الَ صيغَ  2[ةيسو ل في الت  عمِ ستَ ق أن المُ صدُ يَ  َلَ فَ  (أو) و (فعل)اِ 

هم ن  م أَ اهـ. واعلَ  3."هاة وحدَ الصيغَ  الَ  (،الأَ )ة صيغَ  عَ مَ  مرِ ة الَ ي صيغَ ن ِ مَ عمل في التَ ستَ المُ 

 ل ٍ لكُ  عنىً مَ  ونَ كُ ن تَ ن أَ مكِ يُ فَ  "أو"اني عَ ا من مَ هَ ن  يغة وبَأاني الصِ  عَ ية من مَ سوِ الت   علِ حوا بجَ ر  َص 

ع منَ ي فقد يُ ن ِ مَ ه في التَ الَ ا قَ ا مَ أم  ، وَ افيُّ ده القرَ ورَ ا أَ م  عَ  ابُ جَ ر، وبه يُ ة اآلخَ بَ احَ َص رط مُ ا بشَ مَ منهُ 

ن ات   "أال"ة فظَ ف على لَ وقُّ ير تَ ستعملة فيه من غَ ها مُ حدَ ة وَ يغَ الِص  بأن   ا ذَ ها في هَ ودُ جُ فق وُ وا 

 سم.  4."الالمثَ 

َّ)و َّقوله َّاإلصب َّم َّ: كن يل لَ الل  و كَ هُ رب أيضًا فَ اء أَ َض يس فيه قَ أي لَ  مثل(بأ َّمنك ََّّاح َّا

 .جرِ ة الَض د  ى لشِ خرَ ى أُ ة إلَ الَ قال من حَ االنتِ ب طلُ وم يَ همُ المَ 

                                 
 .2/281اآلايت البينات، 1
 ساقطة من )ه( 2
 .3/1184نفائس األصول يف شرح احملصول، 3
 .2/281اآلايت البينات، 4
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نْ َعاِم َوالت َّْفِويِض َوالت ََّعج ِب َوالتَّْكِذيِب َواْلَمُشورَِة َوااِلْعِتَبارِ   َوااِلْحِتَقاِر َواخلَْرَبِ َواإْلِ

 
َوِإْن َعُظَم حُمْتَ َقٌر اِبلنِ ْسَبِة إىَل ُمْعِجَزِة ُموَسى َعلَْيِه  )َوااِلْحِتَقاِر( }أَْلُقوا َما أَنْ ُتْم ُمْلُقوَن{ إْذ َما يُ ْلُقونَُه ِمْن السِ ْحرِ 

نْ َعاِم( مبَْعىَن َتْذِكرِي النِ ْعَمِة )) .َكَحِديِث اْلُبَخاِريِ  }إَذا ملَْ َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئت{ َأْي َصنَ ْعت(السَّاَلُم )َواخلَْرَبِ  َواإْلِ
َرَزقْ َناُكْم{ )َوالت َّْفوِيِض( }َفاْقِض َما أَْنَت َقاٍض{ )َوالت ََّعج ِب( }اُْنُظْر َكْيَف َضَربُوا َلك  ُكُلوا ِمْن طَيِ َباِت َما}حنو 

ُتْم َصاِدِقَْي{ )َواْلَمُشوَرِة( }فَاْنظُرْ  ِتَباِر( َوااِلعْ { )َماَذا تَ َرى اأْلَْمَثاَل{ )َوالتَّْكِذيِب( }ُقْل َفْأتُوا اِبلت َّْورَاِة َفاتْ ُلوَها إْن ُكن ْ
{}اُْنُظُروا إىَل َُثَرِِه إَذا أَُْثَرَ 

نَّع َّقوله  عَ ار مَ قَ ور باالحتِ ذكُ حر المَ الس ِ  فُ وَص يُ  يفَ ال: كَ قَ ا يُ م  اب عَ وَ إلى الجَ  ةٌ ارَ إشَ  م(ظ َّ:)وا 
ن عَ اب أن  وَ ل الجَ اِص م؟ وحَ ظَ ه بالعِ هللا لَ  صفِ وَ  ى سبة إلَ بالن ِ  رٌ قَ و محتَ هُ ه فَ فسِ في نَ  مَ ظُ ه وا 
 َلم. َلة والس  سى عليه الص  وَ عجزة مُ مُ 

اء ه إسدَ تُ يقَ قِ إذ حَ  ،املْلنعَ  يٌّ ازِ جَ مَ  عنىً ا مَ هذَ  خفى أن  يَ  الَ ] ة(عم َّيرَّالن َِّذكَِّىَّت َّعن َّ)بم َّقوله: 

 ر أن  كَ الذي ذَ  2ينمَ رَ ام الحَ م إمَ َلَ في كَ  اقعُ ه الوَ أن   لكَ ه بذَ فسيرِ ى تَ لَ ارح عَ للش   املُ والحَ  ،1[ةعمَ الن ِ 

َشْيخ ا لمَ ق كَ فر  ان وقد يُ نَ ع االمتِ ر مَ تكر  يَ  ذٍ ئِ ه حينَ فعل، وفيه أن  اِ ة يغَ اني ِص عَ ام من مَ اِلنعَ 

ا مَ  كَس ياس عَ ال. قلت: القِ ا في المثَ مَ إليه كَ  اجُ ا يحتَ ى مَ ام بذكر أعلَ اص اِلنعَ اختَص  3اِِلْسََلم

 ل. م  َأفتَ ، إليه  اجُ حتَ ا يُ ى مَ علَ بذكر أَ  4[نَعاماِل] اُص َص أي اختِ  ،ركِ ذُ 

ة يغَ بِص  عبيرُ الت   هحقِ ه والَ ابقِ ق بسَ وفَ لى والَ والوْ  ،اطبخَ ب المُ عجُّ أي تَ  ب(ج َّ)والتع َّقوله: 

 فعيل.الت  

                                 
 ساقطة من )ه( . 1
وله تعاىل: }ُكُلوا ِمْن طَيِ َباِت َما َرَزقْ َناُكْم{  وهذا وإن كان قال اجلويين :" ورد ]أي األمر بصيغة افعل[ مبعىن اإلنعام كق 2

 .1/109فيه معىن اإلابحة فإن الظاهر منه تذكري النعمة." الربهان يف أصول الفقه،
 .2/196حاشية األنصاري، 3
 يف )ط( و )ب( : االمتنان. 4
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َ]َاْل ْمُرَاملُطلُقَلِْلُوجوِبَ[
َ

َواجْلُْمُهوُر َحِقيَقٌة يف اْلُوُجوِب لَُغًة َأْو َشْرًعا َأْو َعْقاًل َمَذاِهب، 

 
َد الشَّْيِخ َقاُلوا ِهَي )َحِقيَقٌة يف اْلُوُجوِب( فَ َقْط )لَُغًة َأْو َشْرًعا أَْو َعْقاًل َمَذاِهُب( َوْجُه َأوََِّلَا الصَِّحيُح ِعنْ  (َواجْلُْمُهور)

  .ِه َمَثاًل هِبَا لِْلِعَقابِ َأيب إْسَحاَق الشِ ريَاِزيِ  َأنَّ َأْهَل الل َغِة حَيُْكُموَن اِبْسِتْحَقاِق َُمَاِلِف أَْمِر َسيِ دِ 

 

 .لفعَ اِ ة يغَ اني ِص عَ من مَ  ي ِ قيقِ ى الحَ عنَ ان المَ يَ ي بَ فِ  روعٌ شُ  1َواَّإلخ(ال َّورَّق َّمه َّ)والج َّ ه:قولُ 

نْ  رِ ْص الحَ  (/و248)ه/ ىلَ ى عَ عنَ المَ  لن   رادِ للمُ  يانٌ بَ  ط(ق َّ)ف َّه: قولُ   ةِ ارَ بَ ي العِ ن فِ كُ يَ  لمْ  وا 

 ه.فيدُ ا يُ مَ 

 .ضِ افِ اط الخَ بإسقَ  وبٌ نُص أو مَ  ،بجوُ للوُ  مييزٌ تَ  رعًاَّأوَّعقاًل(أوَّش ََّّةًَّغ َّ)ل َّه: قولُ 

 غة.اللُّ  ستفادًا منَ مُ  جوِب الوُ  نُ وْ كَ  ( أيْ اه َّلَِّأو ََّّجه َّ)و َّه: ولُ قَ 

ها ن  أَ  وب الَ جُ وُ في الْ  ةً يقَ قِ ا حَ هَ نَ و ج كَ نتِ يُ ا مهذا إن   قالَ يُ  يه أنْ فِ  إلخ(َّغةَِّالل ََّّهل َّأ ََّّ)إن َّه: ولُ قَ 

 .ىعد  مُ و الْ ا هُ مَ ط كَ قَ يه فَ فِ  ةً قيقَ حَ 

 ب.والَ  اكمِ والحَ  وجِ ية كالز  الَ ي وِ ذِ  ه كلُّ ( أي ومثلُ دللسي ََِّّع َّاجَّثاًلَّر َّ)م َّقوله: 

                                 
قال الزركشي:" أُجعوا على أن صيغة )ِافعل( ليست حقيقة يف ُجيع هذه املعاين،وإمنا اخلالف يف بعضها ، وفيه  1

مذاهب، أحدها: قول اجلمهور : إنه حقيقة يف الوجوب فقط،َماز يف البواقي، وهو احملكي عن الشافعي رضي هللا 
وصحح الشيخ أبو إسحاق أنه بوضع اللغة، ونقله عنه، واختلف القائلون به : هل ذلك لغة أو شرعا أو عقال ؟ 

إمام اْلرمْي عن الشافعي، وَلذا صدذر به املصنف ]أي ابن السبكي[ ..." انظر ذلك يف تشنيف املسامع 
؛ وهناية  1/215؛والربهان 2/365، وراجع املناقشات العلمية حول هذه املسألة يف : البحر احمليط  1/302

 .1/369السول 
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..............................

 

َا ُيْستَ َفاُد ِمْن َوالثَّاين اْلَقاِئُل ِِبَن ََّها لَُغٌة ِلُمَجرَِّد الطََّلِب َوِإْن َجَزَمُه اْلُمَحقِ ُق ِلْلُوُجوِب ِبَِنَّ تَ ْرتِيَب الْ  ِعَقاِب َعَلى الت َّْرِك إمنَّ
جَياِبِه َعَلى اْلَعْبِد الشَّرِْع يف أَْمرِِه َأْو أَْمِر َمْن َأْوَجَب َطاَعَتُه َأَجاَب ِبَِنَّ ُحْكَم  َأْهِل الل َغِة اْلَمْذُكوِر َمْأُخوٌذ ِمْن الشَّرِْع إِلِ

َمَثاًل َطاَعَة َسيِ ِدِه. 

 

اني ى الث  لَ وعَ  (،أمر)ق بتعل ِ ل مُ و  ى اْل و علَ هُ غة وَ اللُّ بِ  وْ أَ  ،لعَ فْ اِ ة يغَ ِص بِ  أيْ  ا()به َّه: ولُ قَ 

 غة.اللُّ  ِب بسبَ  بذلكَ  ونَ حكمُ أي يَ  ،ةبي  بِ للسَ  ذٍ ئِ اء حينَ والبَ  (،ونَ مُ يحكُ )ب

 .(اَب أجَ )ه ولُ ه قَ برُ خَ  دأٌ بتَ مُ  اني()والث َّه: ولُ قَ 

م زْ وجَ  ،ٌس جنْ  لبُ الط  فَ  ،محتُّ الت   نِ د عَ جر  المُ  لِب الط   أيْ  (لبدَّالط َّجر َّ:)لم َّهولُ قَ  مه فصله المقو 

 ."وبق للوجُ ق ِ حَ المُ  1[هزمَ وجَ ] "بقوله: ارحُ ه الش  ار لَ شَ ما أَ كَ  ،هلَ 

 ق.حق ِ ق بالمُ ل ِ تعَ اب مُ العقَ  اقِ أي استحقَ  (اب َّبَّالعق َّت َّر َّت َّ:َّ)بأنَّي َّقوله

ن جَ  منر إن خبَ  ادُ ستفَ يُ  (ماإن  : )وقوله   .هُ مَ زَ قوله: وا 

 غة.وذًا من اللُّ أخُ وب مَ جُ الوُ  ونِ كَ  ل بمنعِ و  الَ  ولِ القَ  ليلِ أي عن دَ  (اب َّج َّ)أ َّقوله: 

َّمن َّأخ َّ)م ََّّ:قوله  دحم  نا مُ بي ِ ة نَ ريعَ من شَ  مُّ عَ ا هو أَ رع مَ راد بالش  غي أن يُ نبَ يَ  رع(الش ََّّوذ

 ادُ ستفَ المُ  ةُ ريعَ والشَ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم، هتِ عثَ بِ  ة قبلَ ودَ وجُ غة مَ إذ اللُّ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ 

 م.َلَ الس  َلة وَ يه الص  لَ اعيل عَ دنا إسمَ ي ِ ة سَ ريعَ شَ  ولِ القَ  ذاَ ى هَ لَ عَ  لكَ ا ذَ منهَ 
                                 

 : وِإْن َجَزَمُه.يف الشرح  1
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نَ ُهَما،  َوِقيَل يف النَّْدِب. َوقَاَل اْلَماُترِيِدي  ِلْلَقْدِر اْلُمْشتَ َرِك بَ ي ْ

 

ُ َأْن َيُكوَن اْلُوُجوَب أِلَنَّ َْحَْلُه َعَلى النَّْدِب ُيَصريِ ُ اْلَمْعىَن افْ َعْل إْن  َوالثَّاِلُث َقاَل إنَّ َما تُِفيُدهُ  لَُغًة ِمْن الطََّلِب يَ تَ َعْيَّ
 .ِمْن َغرْيِ َِتِْويِز تَ ْركٍ  افْ َعلْ ِشْئت َولَْيَس َهَذا اْلَقْيُد َمْذُكورًا َوُقوِبَل مبِْثِلِه يف اْْلَْمِل َعَلى اْلُوُجوِب َفِإنَُّه ُيَصريِ ُ اْلَمْعىَن 

( ِمْن اْْلََنِفيَِّة ِهَي َوِقيَل( ِهَي َحِقيَقٌة )يف النَّْدِب( أِلَنَُّه اْلُمتَ يَ قَُّن ِمْن ِقْسَمْي الطََّلِب )َوَقاَل( أَبُو َمْنُصوٍر )اْلَماتُرِ ) يِدي 
نَ ُهَما ْلُوُجوِب َوالنَّْدِب َوُهَو الطََّلُب َحَذرًا ِمْن ااِلْشرتَاِك َواْلَمَجاِز َأْي بَ ْْيَ ا (َمْوُضوَعٌة )لِْلَقْدِر اْلُمْشتَ َرِك بَ ي ْ

 

 ة.يغَ ى الصِ  عنَ أي مَ  ى(عن َّالم ََّّر َّصي َِّ)ي َّقوله: 

 عة.انَ مَ المُ  بيلِ ى سَ لَ ة عَ لَ ابَ قَ ة هي المُ َض ارَ عَ إذ المُ  ،َض ورِ أي عُ  ه(ثلَِّبمََِّّوبل َّ)وق َّقوله: 

 ورًا.ذكُ مَ  يدِ ا القَ ذَ هَ  يَس لَ وَ أي  (ركَّت ََّّجويزَّت ََّّيرَّ)منَّغ َّ قوله:

اهر منع ظ   "عليه: هللُا َتَعاَلىرحمة  ابُ هَ الش ِ  الَ قَ  ب(ل َّيَّالط َّسمَِّنَّمنَّقَِّيقَِّت َّهَّالم َّن َّ)ْل َّقوله: 

ا ذَ هَ  َض ورِ وعُ ":  اِِلْسََلم َشْيخُ وقال  1"ين.سمَ د القِ حَ أَ  وُص ُص خُ  ب الَ لَ الط   قُ طلَ ن مُ ق ِ يَ تَ إذ المُ 

في  صلُ إذ الَ ،ل امِ ه الكَ ردِ ى فَ ول علَ حمً يء مَ للش   وضوعَ المَ  ن  وب بَأجُ بالوُ  ائلالقَ |انبمن جَ 

اهـ.  2."دِب الن   ونَ دُ  وبُ جُ و الوُ هُ رك وَ الت   نعُ ى مَ ا اقتَض ب مَ لَ الطَ  منَ  لُ امِ الكَ وَ  ،المَ الكَ  اءِ شيَ الَ 

 الَ ة وَ لي  ة كُ اعدَ قَ  ل ليَس امِ الكَ  ردِ لى الفَ مل عَ الحَ  ضة أن  ارَ عَ المُ   /ظ(248)ه/ى هذهلَ د عَ رُ د يَ وقَ 

  دبُ ق به الن  ق  حَ تَ رك الذي يَ في الت   اِلذنَ  ن  ة بَأارَض عَ ى المُ ولَ الَ ، فَ 3لويحُ ه الت  فيدُ ا يُ مَ ا كَ يهَ تفقًا علَ مُ 

                                 
 .2/283اآلايت البينات، 1
 .2/199حاشية األنصاري، 2
قال التفتازاين :" وقال أكثر العلماء إنه الوجوب؛ ألنه كمال الطلب، واألصل يف األشياء الكمال؛ ألن الناقص َثبت  3

املعقول." التلويح من وجه دون وجه فمن جعله لْلابحة أو الندب جعل النقصان أصال والكمال عارضا، وهو قلب 
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نَ ُهَما، َوتَ َوقََّف اْلَقاِضي َواْلَغزَاِل  َواآْلِمِدي  ِفيَهما،  َوِقيَل ُمْشتَ رََكٌة بَ ي ْ

 
جَياِب تَ ُقوُل ِمْنُه َوَجَب  َفاْسِتْعَماَُلَا يف ُكلٍ  ِمن ُْهَما ِمْن َحْيُث إنَُّه طََلُب اْسِتْعَماٍل َحِقيِقيٍ  َواْلُوُجوُب الطََّلُب اجْلَازُِم َكا إْلِ

نَ هُ  ين  َكَذا َأْي طُِلَب اِبْلِبَناِء لِْلَمْفُعوِل طََلًبا َجازًِما )َوِقيَل( ِهَي )ُمْشتَ رََكٌة بَ ي ْ َما َوتَ َوقََّف اْلَقاِضي( أَبُو َبْكٍر اْلَباِقالَّ
َواْلَغزَاِل  َواآْلِمِدي  ِفيَها()

 

 ه.مَ دَ عَ  صلُ والَ  ائدُ زَ  يدٌ و قَ هُ يه فَ لَ ليل عَ دَ  الَ 

َّح َّ قوله: َّط َّإن ََّّيث َّ)من  م فإن  ازِ ير الجَ ازم أو بغَ د بالجَ ي  قَ ه مُ إن   يثُ من حَ  أي الَ  ب(ل َّه

 ه من حيثُ ي ِ زئِ ل في جُ عمِ ا استُ لي إذَ ر من أن الكُ قر  ا تَ ة لمَ يقَ حقِ  از الَ جَ ذ مَ ينئِ ه فيه حِ الَ مَ استعْ 

ن استُ جَ ه فهو مَ صوُص خُ   ة.يقَ و حقِ هُ لي فَ لى الكُ عَ  لٌ مِ ه مشتَ إن   ل فيه من حيثُ عمِ از، وا 

ك رَ مشتَ  1[َقدرٌ ] لبالطَ  ه أن  يرُ ؤال تقدِ واب سُ جَ (َّاِبَّاإليج َّازمَّك َّبَّالج َّل َّالط ََّّجوب َّ)والو َّقوله: 

ه من ونِ لكَ  جوِب دب، والوُ وب والن  جُ بين الوُ  كم، الَ يم الحُ قسِ في تَ  ا مر  مَ كَ  دِب والن   اِب ين اِليجَ بَ 

 وابِ الجَ  اصلُ . وحَ هللُا َتَعاَلى لَ ات فعَ فَ اب الذي هو من ِص فات فعل المكلف غير اِليجَ ِص 

ن تَ ان بالذ  حدَ ا مت  همَ أن    سرٌ ارج كَ ا في الخَ نَ يس لَ ار، إذ لَ سَ واالنكِ  سرِ الكَ ار كَ بَ باالعتِ ا ايرَ غَ ات وا 

ن تغَ وانكسَ  ى ارح إلَ الش   ارَ وأشَ  .َشْيخ اِِلْسََلم 2."ولفعُ ل والمَ اعِ الفَ  علِ ى فِ ر إلَ ظَ ا بالن  ايرَ ار، وا 

 ب الخ.لَ تقول منه وجب كذا أي طَ  :ور بقولهذكُ حاد المَ االت ِ 

 احد.وَ  فظِ والل   ضعِ د الوَ تعدُّ  أي اشتراكًا لفظيًا بأن   ما(ه َّين َّب ََّّةك َّر َّشت َّهيَّم ََّّ:)وقيل َّقوله

                                                                                               
 .1/295على التوضيح ، 

 ساقطة من )ط(. 1
 . 2/201حاشية األنصاري، 2
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رَا اَبَحِة، َوِقيَل يف الثَّاَلثَِة َوالت َّْهِديِد، َوَقاَل َعْبُد اجْلَبَّاِر إِلِ َدِة ااِلْمِتثَاِل، َوقَاَل أبو بكر َوِقيَل ُمْشتَ رََكٌة ِفيِهَما َويف اإْلِ
َتَدأُ لِلنََّدِب،  هللاُ تَ َعاىَل اأْلَبْ َهرِي : أَْمُر  ِلْلُوُجوِب، َوأَْمُر النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمب ْ

 

اَبَحِة  (مبَْعىَن ملَْ َيْدُروا ِهَي َحِقيَقٌة يف اْلُوُجوِب َأْم يف اْلَمْنُدوِب َأْم ِفيِهَما. )َوِقيلَ  َوِقيَل يِف( ِهَي )ُمْشتَ رََكٌة ِفيِهَما َويف اإْلِ
ْذِن )َهِذِه  يِف اْلِفْعِل َوتَ رََكُه اْلُمَصنِ ُف الثَّاَلثَِة َوالت َّْهِديِد( َويف اْلُمْخَتَصِر قَ ْوٌل أَن ََّها لِْلَقْدِر اْلُمْشتَ َرِك بَ ْْيَ الثَّاَلثَِة َأْي اإْلِ

رَاَدِة ااِلْمِتثَاِل( َوَتْصُدُق َعَلى اْلُوُجوِب )اْلُمْعَتزَِلِة ِهَي َمْوُضوَعٌة  َوَقاَل َعْبُد اجْلَبَّاِر( ِمنْ )ِلَقْوِلِه اَل نَ ْعرُِفُه يف َغرْيِِه  إِلِ
َتَدأُ( لِْلُوُجوِب َوأَْمُر النَِّبِ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلُمب ْ  هللُا تَ َعاىَل َوقَاَل( أَبُو َبْكٍر )اأْلَبْ َهرِي ( ِمْن اْلَماِلِكيَِّة )أَْمُر ) َوالنَّْدبِ 

 .ِمْنُه )ِللنََّدِب(

 

ة يغَ ا فالص  ونهَ ا بدُ أم  ة، وَ رينَ بقَ  ون إال  مُ حكُ يَ  َلَ أي فَ "  يقةَّالخ(قَِّواَّأهيَّح َّدر َّمَّي َّىَّل َّعن َّ)بم َّقوله: 

 .َشْيخ اِِلْسََلم 1."فوقُّ ه التَ كمُ ل وحُ مَ جالمُ  م منَ هُ عندَ 

 ة.احَ واِلبَ  ،دبوالن   ،وبجُ أي الوُ َّة(الث َّالث ََّّين َّ)ب ََّّ:قوله

 ر.ختَص ير المُ أي غَ َّه(يرَِّهَّفيَّغ َّف َّعرَِّن ََّّ)ال َّ قوله:

 ال.ثَ ة االمتِ ادَ ا إرَ مَ يرهِ في غَ  يَس إذ لَ  ،ايرهمَ غَ  عَ مَ  أي الَ  دب(وبَّوالن َّج َّالو ََّّع َّ)م َّقوله: 

َّ)و َّقوله َّب ََّّقال َّ: َّاْل َّأبو  رحِ نف في شَ َص ر به المُ ب  ا عَ مَ يه كَ ولَ د قَ حَ أي في أَ  (2ريَّبه َّكر
  ولُ يه آخرًا هو قَ إلَ  عَ جَ ، والذي رَ 1ي وِ نَ سْ ر به الَ ب  ا عَ مَ ه كَ الِ قوَ د أَ حَ أَ  ، أو في3رَص ختَ المُ 

                                 
 .2/201حاشية األنصاري، 1
هو اإلمامة العالمة حممد بن عبد هللا بن حممد التميمي،األهبري، املالكي، أبو بكر، انتهبت إليه رائسة املالكيو ببغداد يف  2

والرد على َمالفيه منها: الرد  على املزين،ومن مصنفاته أيضا: األصول، و عصره ، له تصانيف يف شرح مذهب مالك 
ه َرِْحَُه هللاُ تَ َعاىَل ، انظر ترُجته يف : َريخ بغداد  375ه ،وتويف سنة 289إُجاع أهل املدينة ، وغريمها، ولد سنة 

ريخ دمشق ، وَمتصر 6/225َ، واألعالم 1/30، واللباب 3/308، والوايف ابلوفيات  5/462، 
 .919،وشجرة النور الزكية ص : 12/339.وسري أعالم النبالء ، 22/322،

. وقال فيه : " وقال أبو بكر األهبري من املالكية يف أحد قوليه : أمر هللاُ تَ َعاىَل للوجوب ، وأمر 2/501رفع اْلاجب ،  3
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 َحاِمٍد، َوِإَماِم َوِقيَل ُمْشتَ رََكٌة بَ ْْيَ اخْلَْمَسِة اأْلَُوِل، َوِقيَل بَ ْْيَ اأْلَْحَكاِم اخلمسة َواْلُمْخَتاُر ِوَفاقًا لِلشَّْيِخ َأيب 
اْلََْرَمْْيِ َحِقيَقةٌ يف الطََّلِب اجْلَازِِم، َفِإْن َصَدَر ِمْن الشَّارِِع َأْوَجَب اْلِفْعَل، 

 
ِ َلُه َفِلْلُوُجوِب أَْيًضا )َوِقيلَ  ِهَي )ُمْشتَ رََكٌة بَ ْْيَ اخْلَْمَسِة اأْلَُوِل( َأْي اْلُوُجوِب  (خبِاَلِف اْلُمَواِفِق أِلَْمِر اَّللَِّ َأْو اْلُمبَ ْيِ 

ْرَشاِد )َوِقيَل بَ ْْيَ اأْلَْحَكاِم( اخْلَْمسَ  اَبَحِة َوالت َّْهِديِد َواإْلِ ِة َأْي اْلُوُجوِب َوالنَّْدِب َوالتَّْحِرمِي َواْلَكرَاَهِة َوالنَّْدِب َواإْلِ
( أَن ََّها )َحِقيَقٌة  اَبَحِة. )َواْلُمْخَتاُر ِوفَاًقا لِلشَّْيِخ َأيب َحاِمٍد( اإلسفراييين )َوِإَماِم اْلََْرَمْْيِ يف الطََّلِب اجْلَازِِم( لَُغًة َفاَل َواإْلِ

فَِإْن َصَدَر( الطََّلُب هِبَا )ِمْن الشَّارِِع َأْوَجَب( ُصُدورُُه ِمْنُه )اْلِفْعَل( خِبِاَلِف ُصُدورِِه ِمْن َغرْيِِه )يَئِة حَتَْتِمُل تَ ْقِييَدُه اِبْلَمشِ 
 إالَّ َمْن َأْوَجَب ُهَو َطاَعَتهُ 

 أي بأنْ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  بيالن   مرِ لَ  ةٌ فَ ِص  دأ(بت َّ)الم ََّّ:قوله .َشْيخ اِِلْسََلم 2."ورمهُ الجُ 

 .  َعَلْيِه َوَسل مَ (/و249)ه/َصل ى هللُا  منه هادٍ ان باجتِ كَ 

 ل.فعَ اِ ة ا صيغَ هَ ة لَ اردَ اني الوَ عَ ا المَ بهَ  رِ د  َص المُ  أيْ  ل(و َّةَّاْل س َّمَّْالخ ََّّين َّ)ب َّقوله: 

 كَ ه ذلِ وج  د يُ ة، وقَ اهَ رَ يم والكَ حرِ ة للت  سبَ بالن ِ  اءٌ فَ فيه خَ  3ة(مس َّامَّالخ َّحك َّاْل ََّّين َّب ََّّقيل َّ:َّ)و َّهقولُ 

 لى أن  ه، أو عَ عن ضد ِ  هيٌ يء نَ بالش   المرَ  ى أن  لَ عَ  ه مبنيٌّ بأن   5الالكمَ وَ  4َشْيخ اِِلْسََلمما لكَ 

 ل.م  تَأفليُ  ،وهكرُ ام والمَ رَ ى الحَ م إلَ سِ نقَ المُ  الفعلِ  ركُ دعي تَ ستَ وهو يَ  يدِ هدِ ت للت  دَ رَ ة وَ يغَ الصِ  

 ة.يئَ شِ لب بالمَ الط   قييدَ تَ  يغةُ ل الصِ  مِ حتَ تَ  َلَ أي فَ  ة(شيئ َّهَّبالم َّملَّتقييد َّحت ََّّت َّال َّ)ف ََّّ:قوله

 
                                                                                               

 ، أو ما يف معناه ."نبيه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم للندب إال أن يكون بياَن جململ 
 (.269(، و"التمهيد")ص1/401انظر "هناية السول") 1
 .203-2/202حاشية األنصاري، 2
 . 2/41انظر هذا القول دون نسبة ألحد يف احملصول  3
 .2/203حاشية األنصاري، 4
 .2/285اآلايت البينات، 5
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..............................

 
َر اْلَقْوِل السَّاِبِق إن ََّها َحِقيَقٌة يف اْلُوُجوِب َشْرًعا أِلَنَّ َجْزَم  الطََّلِب َعَلى َذِلَك َشْرِعي  َوَِلََذا َقاَل اْلُمَصنِ ُف َغي ْ

 َواْسِتَفاَدُة اْلُوُجوِب َعَلْيِه اِبلت َّرِْكيِب ِمْن الل َغِة َوالشَّرْعِ  ،َوَعَلى َذا لَُغِوي  

 

 .يلِ علِ ة التَ م  تِ من تَ  وبَّالخ(ج َّفادةَّالو َّ)واستَِّقوله: 

 ار.ختَ ا المُ لى هذَ أي عَ  (ليهع َّ) :وقوله

رع الش   ومنَ ]لب الط   زمُ غة جَ اد من الل  فَ ستَ فالمُ   أي رع(الش َّغةَّو َّمنَّالل ََّّركيِبَّ)بالت َّقوله: 

 ه أن  لُ اِص ه. وحَ ركِ على تَ  دَ ع ِ وُ الذي تُ  زمُ ه الجَ ن  لَ  1[لبالط   زمِ من جَ  صُّ خَ أَ  جوبُ ، والوُ جوبُ الوُ 

ى لَ عدًا عَ متو   ازمِ لب الجَ الط  لك ذَ  ونُ كَ  رعِ من الش   ادَ ستفَ م، والمُ ازِ الجَ  بُ غة الطلَ اللُّ  منَ  ادَ فَ ستَ المُ 

ن رعًا مِ وب شَ جُ ها للوُ ن  ول بَأالقَ  غيرَ  فُ صن ِ ه المُ ارَ ول الذي اختَ ا القَ ذَ هَ  ونُ ح كَ َض وقد ات   ؛هركِ تَ 

 فِ صن  المُ  ختارِ ى مُ لَ عَ  غةً ة لُ يغَ الصِ   منَ  ادٌ فَ ستَ لب مُ الط   جزمَ  ن  : أَ لو َّاْل َّ ،الا قَ مَ ين كَ جهَ وَ 

د ر  جَ يغة لغة مُ الصِ   اد منَ فَ ستَ والمُ  ،رعمن الش   فيدَ ما استُ إن   هُ فإن   ،ورذكُ المَ  ولِ القَ ه على فِ َلَ بخِ 

 والَ  ،ِف ن ِ َص ار المُ ختَ ى مُ رع علَ غة والش  اللُّ  وعِ جمُ من مَ  فادٌ ستَ مُ  جوَب الوُ  : أن  انيوالث َّب. لَ الط  

ى لَ ا عَ هَ لتِ الَ ي دَ لَ وْ من قَ  ل ٍ ه لكُ تُ ايرَ غَ ا مُ وأم   رع،الش   منَ  ادٌ فَ ستَ و مُ ور بل هُ ذكُ المَ  ولِ لك على القَ كذَ 

 ح.واِض قًَل فَ ا عَ هَ تِ لَ الَ غة ودَ وب لُ جُ الوُ 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
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 .َويف ُوُجوِب اْعِتَقاِد اْلُوُجوِب قَ ْبَل اْلَبْحِث ِخاَلَف اْلَعام ِ 

 
تَ َرت ِب اْلِعَقاِب َعَلى الت َّْرِك ُمْستَ َفاَدٌة ِمْن الشَّرِْع َوَعَلى ُكلِ  َوَقاَل َغي ْرُُه إنَُّه ُهَو اِلت َِفاِقِهَما يف َأنَّ َخاصََّة اْلُوُجوِب ِمْن 

َعمَّا َيْصرِفُ َها َعْنهُ ( ثِ قَ ْوٍل ِهَي يف َغرْيِ َما ذُِكَر ِفيِه ََمَاٌز. )َويف ُوُجوِب اْعِتَقاِد اْلُوُجوِب( يف اْلَمْطُلوِب هِبَا )قَ ْبَل اْلَبحْ 
ُب اْعِتَقاُد ُعُموِمِه َحَّتَّ يُ َتَمسََّك ِبِه قَ ْبَل اْلَبْحِث َعْن اْلُمَخصِ صِ إْن َكاَن )ِخاَلَف الْ  َكَما ،نَ َعْم :اأْلََصح   ؟َعامِ ( َهْل جيَِ

 .َسَيْأيت 

 

 وب.جُ ة الوُ اص  ان لخَ يَ بَ  اب(بَّالعق َّت َّر َّ)منَّت َّ قوله:

ن كَ  رع(الش ََّّمن 1ََّّةاد َّف َّست َّ)م َّقوله:  ار ختَ ا المُ ذَ لى هَ غة عَ اللُّ  ادًا منَ فَ مستَ  زمُ الجَ  انَ أي وا 

 ا.همَ ادِ ى اتحَ عوَ دَ  صحُّ تَ  ا فَلَ مَ هُ بينَ  رقِ في الفَ  اٍف ه كَ ى أن  يخفَ  ابق لكن الَ الس   ونَ دُ 

 عُ يرجِ  (ذكر) ميرُ وَض  ،ىعنَ عن المَ  ةٌ ارَ عبَ  )ما( (مجازَّكرَّفيهَِّاَّذ َّم ََّّيرَّ:)هيَّفيَّغ َّقوله

ر في كِ ى الذي ذُ عنَ المَ  يرِ في غَ  ول هيَ ل قَ ى كُ أي وعلَ  ،ولِ للقَ  عُ رجِ يَ  (فيه)مير وَض ، ا إليهَ 

 ازٌ جَ مَ فيه وَ  ةٌ قيقَ هي حَ  ولٍ ا في قَ هَ لَ  (/ظ249)ه/كرَ ذُ  عنىً مَ  كل   ى أن  عنَ از، والمَ ول مجَ القَ  لكَ ذَ 

 ائل.القَ  لكَ ذَ  ه عندَ يرِ في غَ 

 

                                 
حيث ورد : مستفاد  2/204للشرح هبامش حاشية األنصاري  ، وكذا1/312وهي َمالفة للشرح بتحقيق الداغستاين، 1

 من الشرع.
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َ َّْتاَحَ َجوبَِوَُلَِْلََرَُمَْاْلَ ] َ[فَ ارَِصَ َِتَ َ
َ

 .اْلَعام ِ  اْعِتَقاِد اْلُوُجوِب قَ ْبَل اْلَبْحِث ِخاَلفُ َويف ُوُجوِب 

َ
ُب  َعمَّا َيْصرِفُ َها َعْنُه إْن َكاَن )ِخاَلفُ ( )َويف ُوُجوِب اْعِتَقاِد اْلُوُجوِب( يف اْلَمْطُلوِب هِبَا )قَ ْبَل اْلَبْحثِ   اْلَعامِ ( َهْل جيَِ

 .َكَما َسَيْأيت ،نَ َعْم :اأْلََصح   ؟اْعِتَقاُد ُعُموِمِه َحَّتَّ يُ َتَمسََّك ِبِه قَ ْبَل اْلَبْحِث َعْن اْلُمَخصِ صِ 

 

َّو َّ ه:قولُ  َّاعتق َّج َّ)وفي َّالو َّوب َّق َّج َّاد َّالعام(خال ََّّحِثَّالب ََّّبل َّوب  م بأن  هُ عُض ه بَ َض رَ اعتَ  ف

  ص،ص  خَ المُ  عنِ  حِث البَ  بلَ وم قَ مُ ى العُ لَ عَ  ملِ في الحَ  ونَ قُ ق ِ ه المحَ رَ كَ ا ذَ مَ إن   ام  في العَ  َف الخَلَ 

وم أو مُ عُ  ليلُ وم دَ قُ ى يَ ت  ة حَ اعرَ شَ ة الَ ام  عَ  عندَ  ف فيهِ وقُّ التَ  ام ِ العَ  كمُ حُ "لويح: في الت   الَ قَ 

ايخ شَ مَ  طعًا عندَ قَ  فظُ ه الل  لُ اوَ نَ ا يتَ مَ  ميعِ في جَ  كمِ الحُ  اتُ اء إثبَ مَ لَ ور العُ مهُ جُ  وص، وعندَ ُص خُ 

 انَ ا كَ فإذَ  3."2 افعيالش   بُ ذهَ وهو مَ  مينَ ل ِ كَ تَ اء والمُ هَ قَ ور الفُ مهُ جُ  ًا عندَ ن  ، وظَ 1 ةي  فِ نَ الحَ  اق منَ رَ العِ 

 وطٌ شرُ وب مَ جُ ى الوُ لَ عَ  مرَ ه الَ ملُ حَ  لكَ ه؟ وكذَ مومِ اد عُ اعتقَ  يجبُ  يفَ ه فكَ عندَ  اً ن  ه ظَ ه لَ اولُ نَ تَ 

 ق  الحَ اد، فَ قَ االعتِ  ن الَ الظ   فيدُ ا يُ مَ ا إن  هذَ  أن   شك   الَ ة، وَ قيقَ أن الحَ ا هو شَ مَ كَ  نهُ عَ  ارِف م الص  دَ بعَ 

 ملبحَ  اَب جَ ن أن يُ مكِ وب. ويُ جُ الوُ  ادُ اعتقَ  جبُ ه يَ أن   وب الَ جُ ه على الوُ ملُ حَ  بُ : يجِ الَ قَ أن يُ 

                                 
 عند مشايخ العراق وعامة املتأخرين.َ: 1/69يف التلويح  1
 (1/216)، انظر :الربهان يف أصول الفقه 2
النص األصلي يف التلويح هو قوله :" حكم العام عند عامة األشاعرة التوقف حَّت يقوم دليل عموم، أو خصوص، وعند  3

البلخي واجلبائي اجلزم ابخلصوص كالواحد يف اجلنس والثالثة يف اجلمع، والتوقف فيما فوق ذلك وعند ُجهور العلماء 
ويقينا عند مشايخ العراق وعامة املتأخرين، وظنا عند ُجهور الفقهاء  إثبات اْلكم يف ُجيع ما يتناوله من األفراد قطعا

واملتكلمْي، وهو مذهب الشافعي واملختار عند مشايخ مسرقند حَّت يفيد وجوب العمل دون االعتقاد، ويصح َتصيص 
يت ادعى عمومها العام من الكتاب خبرب الواحد والقياس واستدل على مذهب التوقف َرة ببيان أن مثل هذه األلفاظ ال

 1/69َممل، وأخرى ببيان أنه مشرتك." انظر التلويح ، 
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..............................

 

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

 

 اهر حيثُ ب الظ  سَ كم بحَ الحُ  وِت بُ ه وثُ ومِ مُ عُ  1[اعتبار ادُ اعتقَ ]أي  ،افَض المُ  ذِف ى حَ لَ عَ  ةِ ارَ العبَ 

 بارِ اعتِ  ادُ ور اعتقَ ذكُ ارف المَ هور الص  اء ظُ انتفَ  عندَ  جبُ ه يَ ه أن  اصلُ . وحَ ارفٌ ر َص ظهَ لم يَ 

، فظِ لل   ي ِ قيقِ الحَ  ي ِ صلِ ى الَ عنَ هو المَ  ومَ مُ العُ  به لن   لُ مَ والعَ  كُ سُّ مَ التَ ى ت  َأكم ليتَ الحُ  بوِت وثُ  مومِ العُ 

وب، جُ اد الوُ نا من اعتقَ ا هُ ذا فيمَ هَ  ظيرُ جري نَ ه، ويَ عنْ  ارفُ ر الص  ظهَ لم يَ  حيثُ  هار بَ اعتِ  فيجبُ 

ر لم يظهَ  حيثُ  اهرِ ب الظ  سَ ه بحَ كمِ بوت حُ وثُ  جوبِ ار الوُ بَ اعتِ  ادُ اعتقَ  جبُ ه يَ ى أن  عنَ فالمَ 

م َلَ اد في كَ باالعتقَ  ادَ رَ أن يُ  نُ مكِ ارف، ويُ م الص  دَ عَ  صلُ والَ  ،ةُ قيقَ ه الحَ لن   نهُ عَ  ارفٌ َص 

 .2ة في سملَ سَأالمَ  سطَ اجع بَ رَ  ،الَ إشكَ  َلَ فَ  ئذٍ وحينَ  ن  الظ   لُ شمَ ا يَ ف والشارح مَ ن ِ َص المُ 

 

                                 
 يف )ب( : اعتبار اعتقاد. 1
 .291-2/288اآلايت البينات، 2
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َاحل ْظِرَأ ْوَ ِةَ[]َاْل ْمُرَبـ ْعد  ح  َاالْسِتْئذاِنَِلْْلب 
َ

َفِإْن َوَرَد اأْلَْمُر بَ ْعَد َحْظٍر 

 
َفِإْن َوَرَد اأْلَْمُر( َأْي افْ َعْل )بَ ْعَد َحْظٍر( ِلُمتَ َعلِ ِقِه )

َ

 دِ رِ م يَ ا لَ مة إذَ د ِ تقَ المُ  الُ قوَ ه هذه الَ يرُ قدِ تَ  رٍ قد  على مُ  طفٌ عَ  (الخَّر َّمَّْاْل ََّّد َّر َّو ََّّنَّإَِّ)ف ََّّ:هقولُ 

ا ان هذَ ريَ م جَ دَ عَ  ظرِ لى الحَ عَ  ارِ َص االقتِ  رُ اهِ إلخ، وظَ   حظرٍ  عدَ بَ  ردَ وَ  نْ فإِ  رٍ ظْ حَ  بعدَ  مرُ الَ 

قاله  1."وِب جُ ه للوُ على أن   ئذِ حينَ  فقُ ل يت  بَ  نزيهِ الت   (/و250)ه/ هينَ  ه بعدَ ودِ رُ ف في وُ َلَ الخِ 

 سم. 

ود قد رُ ال: الوُ قَ قد يُ ، وَ (ورد)ه ولِ ة قَ رينَ فظي بقَ الل   مرِ بالَ  ادَ رَ المُ  ى أن  إلَ  ةٌ ارَ إشَ  )أيَّافعل(قوله: ] 

ن وَ ) فصن ِ ول المُ في قَ  ارحُ مه الش  د  ا قَ مَ كَ  ،ازاً جَ فسي مَ ل في النَ عمَ ستَ يُ   (رطًا إلخبًا وشَ بَ سَ  ردَ وا 

ه أن   الَ  ،وبجُ والوُ  ةِ احَ اِلبَ  ينُ فسي هو عَ الن   مرَ الَ  فإن   (فلْلباحة)ه ولَ ة قَ رينَ القَ  علُ فالولى جَ 

 نْ مِ  2 رٍ كْ بي بَ اضي أَ كي عن القَ ا حُ يضًا إلى مَ ة أَ ارَ إشَ  (أي افعل)ه ولِ ، وفي قَ لكَ ال على ذَ دَ 

 (فعلاِ ) ن  ظر، لَ الحَ  بعدَ  مرِ بالَ  ورِ مهُ ير الجُ عبِ ى من تَ ولَ أَ  ظرِ عد الحَ بَ  (فعلاِ )ب يرَ عبِ التَ  أن  

ن  مأمُ  ونُ كُ يَ  الَ  احُ بَ والمُ  ى،أخرَ  مرٍ أَ  غيرَ وَ  ةً ارَ مرًا تَ ون أَ كُ يَ   رادُ ون فيه، والمُ أذُ ما هو مَ ورًا به وا 

  أن   فُ صن ِ ر المُ كَ ، وقد ذَ ا مر  مم   لمَ ا عُ مَ كَ  مرِ ى الَ علَ  ا دل  مَ  لُّ كُ  (افعل)ب

                                 
 مبعناه. 2/292انظر اآلايت البينات  1
 .1/244انظر قول القاضي أيب بكر يف التلخيص، 2
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َماُم: َأْو اْسِتْئَذانٍ اقَ   َل اإْلِ

 

َماُم( الرَّاِزي  )َأْو اْسِتْئَذانٍ  ( ِفيِه )َقاَل اإْلِ

 

 كقوله دبُ وهو الن   ابعٌ رَ  فيه قولٌ  يَ كِ وحُ  ،قفُ والوَ  ،وبُ جُ والوُ  ،ةُ احَ قوال: اِلبَ أَ  ةُ ثَ َلَ ثَ  (لفعَ اِ )في 

ة ود  أي المَ  1"امَ كُ ينَ وم بَ دُ ى أن تَ حرَ ه أَ ا فإن  يهَ ر إلَ نظُ اُ : " هِ تِ بَ طْ ة في خِ غيرَ للمُ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ 

 2."هِ يرِ أو غَ  وٍب جُ وُ  نْ ه مِ بلَ ان قَ ا كَ ى مَ إلَ  مرِ وع الَ جُ رُ ر وَ ظْ الحَ  اطُ وهو إسقَ  امٌس لفة. وخَ والُ 

 3[.َشْيخ اِِلْسََلم

 6 5 يِب بي الطَ أَ  عَ مَ  وِب جُ بالوُ  امِ اِلمَ  ولَ افي قَ نَ هذا ال يُ  (ئذان َّتَِّوَّاسَّأ ََّّ:4ام َّم َّاإلََّّ)قال َّ قوله:

 فِ َلَ الخِ  ل ِ حَ من مَ  انِ عد االستئذَ ا بَ مَ  علَ جَ  امَ اِلمَ  ا أن  ذَ بهَ  ودَ قُص المَ  ن  أتي، لَ ا يَ مَ ه كَ يرِ وغَ 

 7."اابنَ أصحَ  فًا لبعضِ خَلَ  وبجُ للوُ  انِ ئذَ أو االستِ  ظرِ الحَ  بَ قِ عَ  دُ ارِ الوَ  مرُ الَ  :هتُ ارَ يضًا، وعبَ أَ 

 سم. 
                                 

ب: النكاح، ابب: ما جاء يف النظر إىل لف  اْلديث )يؤدم( بدل )تدوم(. أخرجه الرتمذي يف سننه،كتا 1
 1/599(، وابن ماجه يف سننه، كتاب : "النكاح، ابب : النظر إىل املرأة)1087رقم  3/257املخطوبة)

. واْلديث 4043رقم  9/351(. و صححه ابن حبان، انظر اإلحسان يف ترتيب صحيح ابن حبان 1865رقم
 مروي عن أنس بن مالك.

 .2/207حاشية األنصاري، 2
 .1/312هذه الفقرة وردت بعد اليت تليها يف )ه( و)ب( ، واملثبت من )ط( ، لتوافقه مع ترتيب الشرح  3
 .2/96احملصول، الرازي،  4
هو العالمة طاهر بن عبد هللا بن طاهر بن عمر الطربي، أبو الطيب، القاضي، والفقيه األصوِل الشافعي، كان إماما  5

بطربستان ،تويف  348جليال، عظيم القدر، عارفا ابألصول، حمققا يف الفروع، من مصنفاته: شرح املزين، ولد سنة 
 .1/350.والفتح املبْي 5/12،ه. انظر ترُجته يف : طبقات الشافعية الكربى450سنة 

 .3/300نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط : 6
 .2/292اآلايت البينات، 7
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 .َوتَ َوقََّف إَماُم اْلََْرَمْْيِ  ،َفِلْْلِاَبَحِة، َوقَاَل أَبُو الطَّيِ ِب والشِ ريَاِزي  والسمعاين واإلمام ِلْلُوُجوبِ 

 

اَبَحةِ  َوَقاَل( اْلَقاِضي )ِقيَقِة َحِقيَقًة لِتَ َباُدرَِها إىَل الذِ ْهِن يف َذِلَك ِلَغَلَبِة اْسِتْعَماِلِه ِفيَها ِحيَنِئٍذ َوالت ََّباُدُر َعاَلَمٌة لِْلحَ  ()فَِلْْلِ
َمامُ )لشِ ريَاِزي  َو( أَبُو اْلُمَظفَِّر ا))أَبُو الطَّيِ ِب( َوالشَّْيُخ أَبُو إْسَحاَق  الرَّاِزي  )لِْلُوُجوِب( َحِقيَقًة َكَما يِف  (السَّْمَعاين  َواإْلِ

اَبَحِة اَل َتُدل  َعَلى اْلَِْقيَقِة ِفيَها  ( فَ َلْم حيَْ )َغرْيِ َذِلَك َوَغَلَبُة ااِلْسِتْعَماِل يف اإْلِ ُكْم ِبِِاَبَحٍة َواَل َوتَ َوقََّف إَماُم اْْلََرَمْْيِ
اَبَحِة }َوِإَذا َحَلْلُتْم َفاْصَطاُدوا{ }َفِإَذا ُقِضَيْت الصَّاَلةُ  َفِإَذا } { َفانْ َتَشُرواُوُجوٍب َوِمْن اْسِتْعَماِلِه بَ ْعَد اْلَْْظِر يف اإْلِ

.ُهنَّ{اتو َتَطهَّْرَن فَ 

 

 هذهِ  فإن   ،اه فيهَ الِ عمَ استِ  ةِ بَ لَ غَ وله: لِ بقَ  لكَ إلى ذَ  ارَ ا أشَ مَ رعًا كَ شَ  يْ أَ  (ةَِّإلباح َّلَِّ)ف َّه: قولُ ] 

 .رعِ رف الش  م في عُ هُ عُض بَ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ كَ  ةَ بَ لَ الغَ 

  3[.َشْيخ اِِلْسََلم 2.هِ سرِ بكَ  ه وقيلَ ول ِ تح أَ هو بفَ  1معاني()والس َّقوله: 

 ان.ئذَ استِ  والَ  ظرٍ بحَ  قْ سبَ دأة التي لم تُ بتَ ة المُ يغَ أي في الصِ  َّذلك(َّاَّفيَّغيرَّم َّقوله:َّ)ك َّ

ما ا كَ تهَ ثرَ ى كَ إلَ  ةً ارَ إشَ  ةَ لَ مثِ الَ  رَ ر  كَ  ةَّالخ(اح َّظرَّفيَّاإلب َّالح ََّّعد َّالهَّب َّعم َّمنَّاستَِّ:َّ)و َّقوله

 ها.لَ اِ عمَ ة استِ بَ لَ لغَ  الَ قَ 

  

                                 
هو اإلمام منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أْحد ،السمعاين،التميمي،الروزي ، والسمعاين نسبة إىل مسعان وهي بطن  1

ه ، من مصنفاته : كتاب "االصطالم"، وكتاب  426لد سنة من بطون َتيم ، ويكىن ِبيب املظفر ، ويلقب بتاج الدين، و 
"الربهان"، وله "األماِل" يف اْلديث، وله تفسري يف ثالث َملدات، و"القواطع" يف أصول الفقه، وله كتاب "االنتصار 

ْحه هللا سنة ابألثر" يف الرد على املخالفْي، وكتاب "املنهاج ألهل السنة"، وكتاب "القدر"، وأملى تسعْي َملسا.تويف ر 
 .5/335، وطبقات الشافعية الكربى للسبكي  14/157ه .انظر ترُجته يف سري أعالم النبالء  489

 .2/207حاشية األنصاري، 2
 ساقطة من )ب(. 3
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اْلُمْشرِِكَْي{ إْذ ِقَتاَُلُْم اْلُمَؤدِ ي إىَل قَ ْتِلِهْم فَ ْرُض ِكَفايٍَة َوَأمَّا بَ ْعَد َويف اْلُوُجوِب }فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْْلُرُُم َفاقْ تُ ُلوا 

.ااِلْسِتْئَذاِن َفَكَأْن يُ َقاَل ِلَمْن َقاَل أَأَفْ َعُل َكَذا افْ َعْلهُ 

 

َّ:َّ)ف َّقوله  لك.ذَ كَ  تلِ يه من القَ ى إلَ د  ا أَ مَ  ونُ يكُ أي فَ  ة(اي َّكف ََّّرض 

 .ظرِ الحَ  عدَ ه بَ ولِ ى قَ علَ  طفٌ عَ  ان(االستئذ ََّّعد َّاَّب َّأم َّ)و َّه: قولُ 
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َالُوجوِبَللتاْحرمِي[ َ]النـاْهُيَبـ ْعد 
َ

 .َأمَّا الن َّْهُي بَ ْعَد اْلُوُجوِب فَاجْلُْمُهوُر ِللتَّْحرميِ 

 
ِمن ُْهْم بَ ْعُض اْلَقائِِلَْي ِبَِنَّ أَمَّا الن َّْهُي( َأْي اَل تَ ْفَعْل )بَ ْعَد اْلُوُجوِب فَاجْلُْمُهوُر( قَاُلوا ُهَو )لِلتَّْحِرمِي( َكَما يف َغرْيِ َذِلَك وَ )

اَبَحِة َوفَ رَُّقوا ِبَِنَّ الن َّْهَي ِلَدْفِع اْلَمْفَسَدةِ  َواأْلَْمَر لَِتْحِصيِل اْلَمْصَلَحِة  اأْلَْمَر بَ ْعَد اْلَْْظِر ِلْْلِ
 

ِإَلى أن  اْلُمَراَد الن ْهُي اللفظيُّ ِبَقِريَنة َقْوله  (/ظ250)ه/إشارةٌ  ل(فع ََّّت َّال ََّّيَّ)أ َّ: هُ قولُ 

ال َلقال إن ه الت ْحِريُم أو الكراهُة، َوِبَدِليل َقْوِله )وقيل ِلْْلَِباَحة( ِإْذ  )للت حريم( َوَقْوله )ِللكراَهة(، وا 

ُر أْن يكوَن ِلْْلَِباَحِة لن ُه َطَلبُ  ، والطلُب اَل يكوُن ِإَباَحةً  الن ْهُي الن ْفِسيُّ اَل ُيتصو   سم. 1."اْلَكفِ 

الن ْدب ِللت ْحِريم بَل ِخََلف،  عدَ بَ  هُ أن   جوِب لى الوُ م عَ هِ صارِ تِ اقْ  ةُ ضي  قَ  (جوِبَّالو ََّّد َّ)بعَّْ قوله:

 سم.  2."َوُهو َغْير َبِعيد ِلَن ه اْلَْصل

َأْي ِفي َغْير اْلَواِرد َبْعد اْلُوُجوب َوُهو الن ْهي اْلُمْبَتَدأ ِمْن َغْير  (لك َّذ ََّّيَّغيرَّاَّفَِّ)كم َّقوله: 

 َسْبق ُوُجوب. 

 اْلَمْفَسَدة ،ومن اْلَْمرِ  بالذات من الن ْهي َدْفعُ  اْلَمْقُصودَ  َكَأن  اْلُمَرادَ  قواَّإلخ()وفر َّقوله: 

                                 
 .2/295اآلايت البينات، 1
 .2/295اآلايت البينات، 2
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 .َوِإَماُم اْلََْرَمْْيِ َعَلى َوْقِفهِ  .إِلِْسَقاِط اْلُوُجوبِ َوِقيَل ِلْلَكرَاَهِة َوِقيَل ِلْْلِاَبَحِة َوِقيَل 

 
اَبَحِة( َنَظرًا إىَل َأنَّ الن َّْهَي َعْن )ِلْْلِاَبَحِة  َوِقيَل ِلْلَكرَاَهِة( َعَلى ِقَياِس َأنَّ اأْلَْمرَ ) َواْعِتَناُء الشَّارِِع اِبأْلَوَِّل َأَشد   َوِقيَل ِلْْلِ

َلُه ِمْن حَتِْرمٍي )الشَّْيِء بَ ْعَد ُوُجوِبِه يَ ْرَفُع َطَلَبُه فَ يَ ثْ ُبُت التَّْخِيرُي ِفيِه  ْسَقاِط اْلُوُجوِب( َويَ ْرِجُع اأْلَْمُر إىَل َما َكاَن قَ ب ْ َوِقيَل إِلِ
 َناَك فَ َلْم حَيُْكْم ُهَنا ِبَشْيٍء َكَما هُ َأْو إاَبَحٍة ِلَكْوِن اْلِفْعِل َمَضرًَّة َأْو َمن َْفَعًة )َوِإَماُم اْْلََرَمْْيِ َعَلى َوْقِفِه( يف َمْسأََلِة اأْلَْمِر 

 

ال فدفعُ   سم.  1."فليتأمل ،وبالعكسِ  المصلحةِ  لتحصيلِ  نٌ متضم ِ  المفسدةِ  تحصيل المصلحة، وا 

َرِة أن  درَء  (د َّش َّأ ََّّلَّاْلو َّبََِّّعَِّارَِّالش ََّّناء َّتَِّ:َّ)واعَّْقوله ْرِعي ة اْلُمَقر  َوِمن ُهَنا َكاَن من اْلَقَواِعد الش 

ٌم َعَلى َجْلِب اْلَمَصاِلحِ   . 2 اْلَمَفاِسد ُمقد 

،  (ةَِّلإلباح ََّّر َّمَّْاْل ََّّن َّأ ََّّياسَّىَّقَِّل َّ)ع َّقوله:  َأْي ِبَجاِمع َحْمل الطلِب َعَلى أدنى َمَراِتبه ِفي كلٍ 

 ب اْلِفْعل اِلباحُة، كذلك أدنى َمَراِتب طلِب الكفِ  الكراهُة. فكما أن  أدنى َمَراِتب َطلَ 

 . رعِ الش   رودِ وُ  دَ عْ بَ  يْ أَ  (ة َّباح َّإََِّّوَّأ ََّّريم َّحَّْت ََّّنَّ)مَِّقوله: 

عن الن ْهي َبْعد االْسِتْئَذان َوُهو َما َوَقع َجَواًبا َبْعد االْسِتْئَذان،  هللُا َتَعاَلىَسَكت َرِحَمُه  :تنبيه َّ

َوُحْكمه الت ْحِريم َكاْلَواِقع َبْعد الوجوب، ومنه َخَبر ُمْسِلم َعْن اْلِمْقَداد قال: " أَرأيَت إن َلقيُت 

ْيف فقطعها ثُ   م  اَلذ ِمنِ يَرُجًَل من اْلُكف ار فقاتلني َفَضَرب إحدى يدي  ِبالس 

 

                                 
 .296-2/295اآلايت البينات، 1
 .وغريمها.87، األشباه والنظائر للسيوطي،ص:1/105والنظائر للسبكي،انظر يف مفهوم هذه القاعدة : األشباه  2
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..............................

 

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

 

ومما َوَرد ِمْنه ِلْلَكَراَهة  1" ِبَشَجَرة، َفَقال أسلمُت هلل تعالى أفأقُتُلُه يَا َرُسول هللا إن َقالَها؟ َقال: الَ 

 .َشْيخ اِِلْسََلمقاله  3."2خبُر ُمْسِلم أيضًا: "أفُأصلي ِفي َمباِرك اِلبل؟ قال: اَل"

                                 
 95، رقم 2/458اْلديث رواه مسلم يف صحيحه: كتاب: اإلميان، ابب: حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال هللا، 1

 مع شرح النووي.
مع شرح النووي،  360، رقم 3/828اْلديث رواه مسلم يف صحيحه: كتاب: اْليض، ابب: الوضوء من ْلوم اإلبل، 2

 وهو جزء من حديث طويل.
 .2/209حاشية األنصاري، 3
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َتْكرارًا[ َيـ ْقت ِضيَم راًةَ،و ال  َ]َاْل ْمُرَال 
َ

  َمْدلُولٌَة، املرة َوِقيلَ  َضُرورِيٌَّة، َواْلَمرَّةُ  ،َمرَّةَ  َواَل  ،لتْكرَارٍ  اَل  اْلَماِهيَّةِ  ِلَطَلبِ  اأْلَْمرُ :َمْسأَلَةٌ 

 
 ِمن َْها ِِبََقلَّ  اْلَماِهيَّةُ  ُتوَجدُ  اَل  إذْ ( َضُرورِيَّةٌ  َواْلَمرَّةُ  َمرَّةَ  َواَل  التَّْكرَارِ  اَل  اْلَماِهيَّةِ  ِلطََلبِ ) فْ َعلاِ  َأي( اأْلَْمرُ  :َمْسأََلةٌ )
 ِبَقرِيَنةٍ  اْلَقْوَلْْيِ  َعَلى التَّْكرَارِ  َعَلى َوحُيَْملُ ( َمْدلُوَلةٌ ) اْلَمرَّةُ ( َوِقيلَ . )َعَلي َْها فَ ُيْحَملُ 

 

 هِ فعل( بَقريَنة قولِ وُهو ِصيَغة )اِ  بَذِلك َأن  الُمَراَد ِبه اَلمُر الل فِظيُّ  أَشارَ  (لَّْع َِّافََّّْيَّ:)أ َّهَقولُ 

خاِصي ة  ِمنْ  والَوضعُ  ،الماِهَية ِلطَلبِ  إذ الَمعنى أن ه َموضوعٌ  ، (/و251)ِلطَلب الماِهَية( )ه/

اِرح.ما َدل  َعلى الط لب كَ  ب)ِافعل( ُكلُّ  الل فظ، والُمرادُ   ما َمر  للش 

لْيها(حم َّ)في ََّقوله:  ، ِإذ اَل ُوجوَد ِللَماهَية ِإال  َأي َعلى المر ة ِمن ِجَهة أن ها َضُروري ةٌ  1لَّع 

الُمشَتَرك وُهو َطَلب الماِهَية الُمتحقِ ق  ِفي الَفرد اَل ِمن ِجهة أن ها َمدُلول الل فظ، ِإذ َمدلوُله الَقْدرُ 

 ِفي الَمر ة وِفيما َزاد َعلْيها. 

 ،يحتمل َأن ُيراد َأن  َمدلوَله الَماهَية ِبقْيد َتحقُِّقها ِفي الَمر ة َفقط 2ةَّم دلول ه()وِقيلَّالمر ََّقوله: 

 َأو َأن َمْدلوَله َنفُس الَمر ة. 

ي ََّقوُله لىَّالتِ كرارحم َّ:َّ)و  رين ة(َّلَّع  ول ينَِّبق  لىَّالق   .َأي ُيحَمل َعلى التِ ْكرار َحقيَقًة  3ع 

                                 
، وشرح العضد  2/98، واحملصول 1/664قاله اْلنفية والشافعية ، وهو رواية عن أْحد ، انظر: فواتح الرْحوت  1

2/81. 
 . 1/14انظر : اللمع، الشريازي،   2
قال الزركشي :" ]القول[ الثالث : للتكرار مطلقا، املستوعب لزمان العمر، وبه قال األستاذ أبو إسحاق ، والشيخ أبو  3

حامت القزويين فيما نقله عنه صاحبه الشريازي يف شرح اللمع، لكن شرط هذا القول اإلمكان دون أزمنة قضاء 
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  ُمْطَلًقا، لِلتَّْكرَارِ  َواْلَقْزِوييِن   اأْلُْسَتاذُ  َوَقالَ  

 
 َعَلى َوحُيَْملُ  (ُمْطَلًقا لِلتَّْكرَارِ ) طَائَِفةٍ  يف ( اْلَقْزِوييِن  ) َحامتٍِ  أَبُو( وَ ) اإلسفراييين إْسَحاقَ  أَبُو( اأْلُْسَتاذُ  َوقَالَ )
ُتمْ   َوِإنْ } حَنْو ِبهِ  اْلُمَعلَّقِ  َتْكرَارِ  ِبََسبِ  َأيْ ( ِصَفةٍ  َأوْ  ِبَشْرطٍ  َعِلقَ  إنْ ) لِلتَّْكرَارِ ( َوِقيلَ ) ِبَقرِيَنةٍ  اْلَمرَّةِ   ،{فَاطَّهَُّروا ُجنُ ًبا ُكن ْ
 اْلُمَعلَّقُ  َوحُيَْملُ  َوالز َنَ  اجْلََنابَةِ  ِبَتَكر رِ  َواجْلَْلدُ  الطََّهاَرةُ  ُتَكرَّرُ  {َجْلَدةٍ  ِماَئةَ  ِمن ُْهَما َواِحدٍ  ُكلَّ   َفاْجِلُدوا َوالزَّاين  الزَّانَِيةُ } وَ 

 اِباِلْسِتَطاَعةِ  اْلُمَعلَّقِ  اْلَْج ِ  أَْمرِ  يف  َكَما  ِبَقرِيَنةٍ  اْلَمرَّةِ  َعَلى اْلَمْذُكورُ 

 

ل وَمجازًا بالنِ سَبةِ  ِبالنِ سَبةِ   للث اني.  ِلأَلو 

َّ)فََِّقوُله ة(: لواََّعلى َحدِ  َقوِله َتَعالى:  االثَنين، و)ِفي( ِبمْعنى َمعَ  حاٌل ِمنَ  يَّطاِئف  }اْدخ 

  1{م َِّفيَّأ م َّ

 أي ُعلِ ق ِبَشرط أو ِصَفة أو ال.  :َّ)م طل قًا(َقوُله

لِ قَِّبشْرط(َقوُله:   َمعنى ُرِبط.  "ُعلِ ق" نَ م ِ َعلى، َأو ُض ( ِبَمعنى )الباءُ  )ِإنَّع 

َفة.  )ِبحسبَِّتكر ارَّالم عل قَِّبه(َقوُله:  ْرط والصِ   َأي وُهو الش 

ن بًا{وَقوُله: ) نت مَّج  ْنَّك  ْرط (2}واِ  َفة. (3َّ:َّ)}والز اِنية{وَقوُله ،ِمثاٌل للش   إلخ مثاٌل للصِ 

لىَّالمر ََّّالم عل قَّالم ذكور َََّّّل َّحم َّ)وي ََّقوُله:  رين ة (ع   وَذِلك كَقوِله َتعاَلى:  ةَّبق 

                                                                                               
وابن الصباغ؛ ومراد املصنف ابإلطالق ما سيذكره يف مقابله اْلاجة والنزم وضرورايت اإلنسان،كما قاله أبو إسحاق 

 .1/307من اخلالف ." تشنيف املسامع 
 [38]سورة األعراف اآلية:  1
 [6]سورة املائدة،اآلية:  2
 [3]سورة النور،اآلية  3
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. اِبْلَوْقفِ  َوِقيلَ 

 
 ُمْشتَ َركٌ  أَنَّهُ  مبَْعىَن  َوالتَّْكرَارِ  اْلَمرَّةِ  َعنْ ( اِبْلَوْقفِ  َوِقيلَ ) ِبَقرِيَنةٍ  التَّْكرَارِ  َعَلى َوحُيَْملُ  فَِلْلَمرَّةِ  اأْلَْمرُ  يُ َعلَّق ملَْ  َفِإنْ 
نَ ُهَما  نَ ْعرِفُهُ  َواَل  أِلََحِدمِهَا َأوْ  بَ ي ْ

 

لىَّالن اسََّّ}وللَِّ َّالب ْيِتََّّع  ج  بيال{َّإل يهََِّّم ْنَّاست طاع ََّّح  ريَفةُ  َفهِذه اآليةُ  1س  َقد ُعلِ ق ِفيَها  الش 

َلن ها ِفي َتقِدير َأن ُيقال:  ،َأو ِصفةٍ  ،َعلى َشرطٍ  -ِمن الَكَلم َأي ِصيغُته الُمسَتفاَدةُ  - اَلْمرُ 

ر االْسِتطاَعة، َلكن قاَمت ، َفقِضي تُ الُمسَتطيعُ  ، أو ِليُحج  َمن اْسَتطاع َفْليُحج   ر الَحج ِبَتكرُّ ها َتكرُّ

ال ةُ   .  2"أِلعاِمنا َهذا أْم لأَلَبد؟ َفقال اَل بْل ِلأَلبد"َعلى الَمر ة وِهي الَحديث: الَقريَنة الد 

لْلمر ة(َّ)ف ِإنَّل مَّي عل قَّاْل ْمر َّ: َقوُله َأو َفلْيس للتِ كَرار ِإال  ،اَلْولى َأن َيقول: فِلَطلب الماِهيةِ  ف 

 ة. للمر   ق يكونُ لم يعل   ه إنْ ق أن  ِللتِ كرار ِإْن عل   اَلْمرَ  ِبأن   َأن  القاِئلَ  َأن َيثُبَت 

قف(وُلهقَ  ل هما:َتحَته َقواَلن ِفي َمعناه ،  خاِمٌس  (/ظ251)ه/ُهو َقوٌل  3:َّ)وِقيلَّبالو   أ و 

ِمن  أن ه َحقيقًة ِفي أَحِدهما واَل َنعرُفه، وَظاهٌر أن  ُكَل   ثانيِهماالَمر ة والتِ كرار. و بينَ  كٌ أن ه ُمشترَ 

َعن الَقول ِبأن ه ِللمر ة أو ِللتِ كرار، أم ا َعلى الث اني َفلَعَدم ِعْلم الَموضوع َله،  الَوقَف  الَقوَلين ُينِتجُ 

ل َفأَلن    حمل َعلى َأحد َمعَنَيْيه إال  ِبَقريَنة.ال يُ  الُمشَتركَ  وأم ا َعلى الو 

                                 
 [97]سورة آل عمران، اآلية:  1
 .2/883صحيح مسلم، كتاب اْلج، ابب بيان وجوه اإلحرام ،  2
 : الوقت بدل الوقف ، وهو خطأ من الناسخ أو الطابع .1/307نيف املسامع يف تش 3

وقال الشوكاين :" واختلف يف تفسري معىن هذا الوقف، فقيل: املراد منه ال ندري أوضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق، وقيل 
وروي عن اجلويين." إرشاد الفحول  املراد منه ال يدري مراد املتكلم لالشرتاك بينها، وبه قال القاضي أبو بكر وُجاعة

،1/256. 
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 َوأَْمرِ  َواْلُعْمَرةِ  اْلَْج ِ  َكَأْمرِ   ِفيِهَما اْسِتْعَمالُهُ  اخلِْاَلفِ  َوَمْنَشأُ . ِبَقرِيَنةٍ  إالَّ  ِمن ُْهَما َواِحدٍ  َعَلى حُيَْملُ  َفاَل  قَ ْواَلنِ 
 ااِلْشرتَاكِ  ِمنْ  َحَذًرا َأَحِدمِهَا يف  َأوْ  اْلَِْقيَقةُ  االْسِتْعَمالِ  يف  اأْلَْصلَ  أِلَنَّ  ِفيِهَما َحِقيَقةٌ  ُهوَ  فَ َهلْ  َوالصَّْومِ  َوالزََّكاةِ  الصَّاَلةِ 
 اْلُمتَ يَ قَّنُ  أِلَن ََّها اْلَمرَّةُ  َأوْ  اأْلَْغَلبُ  أِلَنَّهُ  لِلتَّْكرَارِ  ُهوَ  َأوْ  نَ ْعرُِفهُ  َواَل 

 

 َخَبر ُمبَتدٍإ َمْحذوف، َأي ُهما َقواَلن ِفي َمعنى الَوْقف.  :)ق وال ن(َقوُله

ْنشأَّالِخالف(َقوُله:  ل الَمبَحث إَلى ُهنا.  )وم   َأي الَمْذكور ِمن أو 

َّوالع مرة(ََّقوُله:  أ مرَّالحجِ   ِمَثاٌل ِللمر ة. )ك 

وم(وَقوُله:  الةَّوالز كاةَّوالص   ِمثاٌل للتِ ْكرار.  )وأ ْمرَّالص 

َّفيِهما(َقوُله:  ة قيق  َّح  َّه و لَقول ُمشَتركًا، وَهذا ُهو ا َأي ِفي المر ة والتِ كرار َفيُكونُ  )ف هل

ل ِمن َقْول الَوْقف.   اَلو 

ِدِهماَّالخ(وَقوُله:   ُهو الث ِاني ِمن َقوَلي الَوقف.  )أْوَِّفيَّأح 

 وَمن مَعه.  1اُلسَتاذ َأي ُمطَلقًا، وَهذا َمْذَهبُ  )أوَّه وَِّللتِ كرار(َقوُله: 

ه ِبقوِله )وِقيل الَمر ة هذا هو القول الث اني ِفي َكَلم الُمصنِ ف  الُمشار لَ  :َّ)أوَّالم ر ة(َقوُله

 َمدلوُله(.

                                 
 .1/219أي مذهب أيب إسحق اإلسفراييين ،انظر شرح اللمع، 1
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نَ ُهَما اْلُمْشتَ َركِ  اْلَقْدرِ  يف  َأوْ   يِف  رتكر اِبمل اْلَقْولِ  َوَوْجهُ ؛  الرَّاِجحُ  اأْلَوَّلُ  َوُهوَ  َواْلَمَجازِ  ااِلْشرتَاكِ  ِمنْ  َحَذرًا بَ ي ْ
ْكمُ  ِبِعلِ يَِّتهِ  ُمْشِعرٌ  ذُِكرَ  مبَا الت َّْعِليقَ  َأنَّ  اْلُمَعلَّقِ   ُمْطَلًقا مَ ل  سُ  إنْ  ِحيَنِئذٍ  التَّْكرَارَ  َأنَّ  َضْعِفهِ  َوَوْجهُ  ِعلَِّتهِ  بَِتَكر رِ  يَ َتَكرَّرُ  َواْلُْ
.اأْلَْمرِ  ِمنْ  لَْيسَ  تَ ثْ ُبتْ  ملَْ  َأوْ  َخارِجٍ  ِمنْ  ِبهِ  اْلُمَعلَّقِ  ِعلِ يَّةُ  ثَ بَ َتتْ  إَذا ِفيَما َأيْ 

 

ك(َقوُله ْدرَّالم شت ر  لُ  1:)أ وَِّفيَّالق  رُ  َهذا ُهو الَقْول اَلو  َكما  ِبه ِفي َكَلم الُمصنِ ِف  الُمصد 

اِرح.   َقاله الش 

َّالت ْعليقَِّبماَّذ كر(َقوُله:   َأي ِمن َشرٍط َأو ِصفٍة. )ِإن 

فة.  شعرَِّبِعلِ ي ته(:َّ)م ََّقوُله رط والصِ   َأي ِبعلِ ية ما َذكر ِمن الش 

(َقوُله:  َّالتِ كرارَِّحين ِئذ   َأي ِحين الت عِليق.  )إن 

َّسل ََّقوُله:  َّم طل قًا()إْن رط َيعني ال ُنسلِ م أو اًل أن  الت عليقَ  م فة ،بالش  بالِعلِ ية  ُمشِعرٌ  ،أو الصِ 

َعليه الُمعل ق ِبه ِمن َخاِرج َنحو: "إْن َزَنى َزيٌد فاْجِلدوه"، ُمطَلقًا، َبل إن ما يْشعر ِبها إَذا َثبَتت 

هرُ َفِإن َلم َتثُبت ِعلِ ي تُ  فاْعِتق عبدًا ِمن الَعبيد" فالُمخَتار أن ه اَل َيقَتضي  ه ِمثل: "ِإذا َدَخل الش 

 َأي َسواًء  ،( ِبذِلك ُمْطلقاً /و252الت عِليق )ه/ ُثم إْن ُسلِ م ِإْشعارُ  ؛التِ كرار ِبِتكرار َما ُعلِ ق ِبه
                                 

وأفاد الشربيىن أن سبب الوقف هو القول ِبنه مشرتك أو أنه ألحدمها قال ألن من قال إنه مشرتك قال  قال السيناوين :" 1
لوقف اه. وزاد الناظم على املصنف قولْي أن املطلق ابلصفة يقتضي ألنه ال قرينة معه ألن الكالم يف األمر املطلق فوجب ا

التكرار دون املطلق ابلشرط قال يف شرح وارتضاه القاضي أبوبكر، الثاين أنه مشرتك بْي التكرار واملرة فيتوقف إعماله يف 
والَوْقُف واْشتَ رَاكه َسْبٌع تُ َعد ." األصل  ...أحدمها على قرينة فجملة األقوال حينئذ سبعة، فلذا قال:وقْيَل اِبلَوْصِف فَ َقْد 

 .1/113اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك ُجع اجلوامع ، 
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 ُمَرجِ حِ  اِلنِْتَفاءِ  اْلُعْمرِ  َزَمانِ  ِمنْ  مُيِْكنُ  َما َيْستَ ْوِعبُ  أِلََمِدهِ  بَ َيانَ  اَل  َحْيثُ  َوُمَواِفِقيهِ  اأْلُْسَتاذِ  ِعْندَ  التَّْكرَارُ  مُثَّ 
 يَ َتَكرَّرْ  ملَْ  إنْ  ِفيهِ  َواِبلتَّْكرَارِ  َأْوىَل  اَببِ  ِمنْ  ِبهِ  اْلُمَعلَّقِ  بَِتْكرَارِ  اْلُمَعلِ قِ  يف  اِبلتَّْكرَارِ  يَ ُقولُونَ  فَ ُهمْ  بَ ْعضٍ  َعَلى بَ ْعِضهِ 
 ُمْطَلًقا اْلُمَصنِ فُ  َقالَ  َفِلَهَذا اْلَمرَّةِ  َعَلى َقرِيَنةَ  اَل  َحْيثُ  ِبهِ  اْلُمَعلَّقُ 

رط َعليه الُمَعل قَثبَتت   فة ،ِبه ِمن َدليل َخارِجي َعن الش  َبل اْقَتصر َعلى  ،أو َلم َيْثُبت ،أو الصِ 

َبل إم ا ِمن الخاِرج أو الت عِليق الُمشِعر  ،َفهِمها ِمن الت عِليق َليس التِ كرار ُمسَتفادًا ِمن اَلمر

 ِبالِعل ية الُمقَتِضية ِلُوجود الَمعلول ُكل ما ُوِجدت ِعل ُته.

روَرة كاَلْكل والن وم.  :)ماَّي مِكن(هَقولُ   اْحَتَرز ِبذِلك َعن َأوَقات الض 

مَّي قول ون(َقوُله  وَمن َمَعه.  َأي اُلسَتاذُ  :َّ)ف ه 

ى الِكَتاب َضميرَ  َبعضِ  لُ َأي ِفي الُمَعل ق، َوجعْ  1)وِبالتِ كرارَِّفيه(َقوُله:  )فيه( لَما  َمن َحش 

 .يْمِكن ِمن َزَمان الُعمر َسهوٌ 

                                 
قال العطار:" )قوله: وابلتكرار فيه( أي يف املعلق حنو إن دخلت الدار فتصدق فيجب على هذا تكرار التصدق مبقتضى  1

ن األمر يقتضي التكرار عندهم مطلقا." حاشية العطار، األمر وإن مل يتكرر الدخول الذي هو املعلق به أل
1/483. 
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] َت راخ  َيُفيُدَفـ ْورًاَو ال  َ]اْل ْمُرَال 
َ

 َواَل ِلَفْوٍر ِخاَلًفا ِلَقْوٍم، َوِقيَل لِْلَفْوِر َأْو اْلَعْزِم، 

 
ِمن ُْهْم اْلَقائُِلوَن لِلتَّْكرَاِر )َوِقيَل َواَل ِلَفْوٍر ِخاَلًفا ِلَقْوٍم( يف قَ ْوَلِِْم إنَّ اأْلَْمَر لِْلَفْوِر َأْي اْلُمَباَدَرة َعِقَب ُوُروِدِه اِبْلِفْعِل وَ )

ِلْلَفْوِر َأْو اْلَعْزِم( يف اْْلَاِل 

 

 والَ  أيْ  (ورٍ فَ وال لِ )ه ولُ وقَ  (؛كرارٍ تِ لِ  الَ ) حِث البَ  لَ ه أو  ولِ لى قَ عَ  طفٌ عَ  1ر(فوَّلََِّّ)وال َّ :هولُ قَ 

، ةٌ ت  راخي سِ ور والت  ي الفَ فِ  والُ القْ فَ  ذٍ ينئِ ، وحِ نعَ مَ  نْ مَ َلفًا لِ ه اآلتي خِ ولِ ن قَ مِ  فادُ ستَ ما يُ راخ كَ تَ لِ 

 ة.ت  كرار سِ ة والت ِ ي المر  فِ  مةَ تقد ِ المُ  والَ القْ  ما أن  كَ 

ه مَ و قد  عل لَ لى الفِ مير عَ الض   دُ وْ م عَ توه  َل يُ ئَ ه لِ رَ وأخ   ،رةبادَ ق بالمُ ل ِ تعَ مُ  عل()بالفَِّ :هولُ قَ ] 

 روده. ب وُ قِ لى عَ عَ 

َّالق َّنه َّ)ومَِّه: ولُ قَ  َّبأن َّائَِّم َّلَِّلون ه أن  لون بِ ائِ القَ  ،ورلفَ ه لِ لين بأن  وم القائِ القَ  نَ ي مِ ( أَ كرارلت َِّه

مر نة العُ مِ أزْ  نْ ن مِ مكِ ا يُ ميع مَ ي جَ فِ  كرارَ الت ِ  ن  لَ  ،ورَ كرار الفَ الت ِ زام تلِ السْ  رٌ اهِ و ظَ وهُ  ،كرارلت ِ لِ 

 ل. الو   مانِ ها الز  تِ ملَ ن جُ ومِ 

 ر. رود المْ وُ  الَ ي حَ أَ  ال(يَّالح َّ:َّ)فَِّهولُ قَ 

                                 
؛ وشرح اللمع  102؛ وإحكام الفصول ص1/231انظر مسألة هل األمر يفيد الفور أو الرتاخي ؟ يف : الربهان  1

؛ وهناية السول  128؛ وشرح تنقيح الفصول ،ص  2/165؛ واإلحكام لآلمدي ،2/113؛ واحملصول  1/234
؛  2/213؛ وحاشية زكراي األنصاري ،1/413؛ وشرح الكوكب الساطع،  2/396ر احمليط ؛والبح 1/426

 . 1/113؛واألصل اجلامع  1/484وحاشية العطار 
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َوِقيَل ُمْشتَ َرٌك َواْلُمَباِدُر مُمَْتِثٌل ِخاَلًفا ِلَمْن َمَنَع َوَمْن َوَقفَ 

 

مُمَْتِثٌل ِخاَلًفا ِلَمْن َمَنَع( )ِل َعَلى اْلِفْعِل بَ ْعُد )َوِقيَل( ُهَو )ُمْشتَ َرٌك( بَ ْْيَ اْلَفْوِر َوالت َّرَاِخي َأْي التَّْأِخرِي )َواْلُمَباِدُر( اِبْلِفعْ 
ِل َوَعَدِمِه بَِناًء َعَلى قَ ْوِلِه اَل نَ ْعَلُم َأُوِضَع اأْلَْمُر لِْلَفْوِر أَْم اْمِتثَاَلُه بَِناًء َعَلى قَ ْوِلِه اأْلَْمُر لِلت َّرَاِخي )َوَمْن َوَقَف( َعْن ااِلْمِتثَا

ِللت َّرَاِخي 

 

 م. زْ بالعَ  قٌ تعل ِ مُ  (عللىَّالفَِّع َّ) : هولُ وقَ 

 ه. عدَ عل بَ لى الفِ ال عَ ي الحَ م فِ زْ ي العَ أَ  ،علف للفِ رْ ظَ َّ(عدب َّ) : هولُ وقَ 

 ،وراً يه فَ روع فِ ع الشُّ عل مَ الفِ  دادُ راخي امتِ بالت   رادَ المُ  أن   مَ وهُّ ه تَ ع بِ فَ ( دَ يرأخَّيَّالت َّ:َّ)أ َّهولُ قَ 

 قت.ل الوَ ي في أو  أَ 

ه ونِ كَ  حلُّ ط، ومَ قَ راك فَ تِ االشْ ول بِ ي القَ فِ  وال الَ قْ ميع الَ ي جَ فِ  جارٍ  ثل(مت َّرَّم َّباد َّ)والم ََّّ:هولُ قَ 

دت ي ِ ب ما قُ سَ حَ هي بِ ما فَ هِ دِ أحَ دت بِ ي ِ ن قُ فإِ  ،راخٍ وال تَ  رٍ فوْ ة بِ يغَ د الصِ  قي  م تُ ذا لَ رة إِ بادَ ثًَل بالمُ متَ مُ 

 ه. بِ 

َّلَِّ)خَّه: ولُ قَ  َّامتَِّالفًا َّمنع َّبَِّمن َّق ََّّناءَّثاله َّاْل َّولَِّعلى َّلَِّه ذ إِ  ،ودٌ ردُ ذكور مَ المَ  نعُ المَ  راخي(لت َّمر

 ،2ينرمَ و إمام الحَ  ،1و إسحاقاله أبُ ما قَ كَ  أحدٍ  دَ ه معتقَ ثالِ امتِ  عُ نْ مَ   (/ظ225)ه/يسلَ 

 معٌ ه جَ ح بِ ما صر  كَ  ،جوباوُ  وازًا الَ راخي جَ ه الت  رادوا بِ ما أَ راخي إن  لين بالت  القائِ  ، لن  3يرهماوغَ 

                                 
 .1/235انظر :شرح اللمع، 1
 .1/233انظر الربهان يف أصول الفقه، 2
 .399-2/398انظر البحر احمليط، 3
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ميَاِن َوأَْمِر اْلَْجِ  َوِإْن َكاَن الت َّرَاِخي ِفيِه َغي َْر وَ  اِجٍب فَ َهْل ُهَو َحِقيَقٌة ِفيِهَما َوَمْنَشُأ اخلِْاَلِف اْسِتْعَمالُُه ِفيِهَما َكَأْمِر اإْلِ
اِك َواَل نَ ْعرُِفُه أِلَنَّ اأْلَْصَل يف ااِلْسِتْعَماِل اْْلَِقيَقُة َأْو يف َأَحِدمِهَا َحَذرًا ِمْن ااِلْشرتَِ 

 

يه ف فِ وق  ل نتَ ه بَ ثالِ ع بامتِ قطَ نَ  ا الَ ين إن  ِقفَلة الوان غُ عَ  2 1رهانابن بُ  كى عم حَ قين، نَ حق ِ المُ  نَ مِ 

 . َشْيخ اِِلْسََلم 3."يرأخِ ة الت  رادَ مال إِ ل الحتِ الئِ هور الد  ى ظُ إلَ 

ذ ئِ ينَ ر حِ ظهَ يَ  ه الَ يه أن  فِ  (وازاً ي جَ راخِ ه الت  رادوا بِ أَ ما ي إن  راخِ لين بالت  ائِ القَ  لن  )ه ولُ قَ  :َّلتق َّ

 ك. شترَ ر المُ دْ لقَ ه لِ ول بأن  ول والقَ ذا القَ ين هَ بَ  رقٌ فَ 

َّ)استَِّهولُ قَ  َّفَِّعمال َّ: ور. لفَ ع لِ اجِ رَ  (انيم َّرَّاإلَّمَّْكأ )ه: ولُ راخي. وقَ ور والت  ي الفَ ي فِ أَ  ما(يهَِّه

 ي.راخِ ع للت  راجِ  (مرَّالحج َِّوأ َّ)ه: ولُ وقَ 

َّه َّ)ف َّ ه:ولُ قَ  َّح َّهل َّفَِّقيق َّو ليه شار إِ ف المُ صن ِ َلم المُ ي كَ ث فِ الِ الث   ولُ و القَ ذا هُ هَ  ما(يهَِّة

 . (كرَ شتَ و مُ يل هُ وقِ )ه: ولِ قَ بِ 

 قف. بالوَ  ولُ و القَ هُ  هماَّالخ(دَِّيَّأح َّ:َّ)أوَّفَِّهولُ قَ 

                                 
هو العالمة أْحد بن علي بن حممد الوكيل، املعروف اببن برهان، فقيه، شافعي، أصوِل، حمدث، كان حنبلي املذهب مث  1

صار شافعيا، من شيوخه القفال ، والغزاِل، والكيا الطربي. من مصنفاته: "الوجيز يف أصول الفقه" وغريها. تويف 
 . 6/30. انظر ترُجته يف طبقات الشافعية البن السبكي ،ه. وقيل غري ذلك518َرِْحَهُ هللاُ تَ َعاىَل  سنة 

 .1/427نقله عنه اإلسنوي يف هناية السول،  2
 .2/214حاشية األنصاري، 3
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ِك َأو الت َّرَاِخي أِلَنَُّه َيُسد  َعْن اْلَفْوِر خِبِاَلِف اْلَعْكِس اِلْمِتَناِع الت َّْقِدمِي َأْو يف اْلَقْدِر اْلُمْشتَ رَ  ،اأْلَْحَوُط َأْو ُهَو لِْلَفْوِر أِلَنَُّه 

نَ ُهَما َحَذرًا ِمْن ااِلْشرتَاِك َواْلَمَجاِز َوُهَو اأْلَوَُّل الرَّاِجُح َأْي طََلُب اْلَماِهيَِّة ِمْن غَ   .رْيِ تَ َعر ٍض ِلَوْقٍت ِمْن فَ ْوٍر َأْو تَ رَاخٍ بَ ي ْ

 

 . (َلفًا لقومخِ )ه ولِ ي قَ طوي فِ و المَ ( هُ ورلف َّوَّلَِّ:َّ)أوَّه َّهولُ قَ 

 نع. ن مَ مَ َلفًا لِ ه خِ ولِ ن قَ خوذ مِ أْ المَ  ولُ و القَ ( هُ يراخَّ:َّ)أوَّالت َّهولُ قَ 

 ه.نْ عَ  نوبُ ي يَ أَ  ور(نَّالف َّع ََّّد َّس َّهَّي َّ)ْلن َّه: ولُ قَ 

 رعًا. ت شَ قْ لى الوَ ي عَ أَ  يم(قدَِّناعَّالت َّتَِّ:)المَّْهولُ قَ  

 ،نبي  و المُ ان أَ يَ ن البَ ضاف مِ ذف المُ لى حَ ه عَ أن   ملُ يحتَ  (راخ َّأوَّت ََّّور َّنَّف َّتَّمَِّقَّْ)لو َّه: ولُ قَ 

ي راخِ والت   ورُ ذ الفَ إِ  ؛رظَ يه نَ وفِ  ،راخٍ و تَ أَ  ،ورٍ ن فَ قت مِ ال وَ حَ أو لِ  ،راخٍ و تَ أَ  ،وري فَ ن ذِ ي مِ أَ 

 سم.  1."جازيل المَ بِ لى سَ عَ  مان إال  ون الز  ة دُ قيقَ ي الحَ عل فِ لفِ فان لِ ْص وَ 

 

                                 
 .2/301اآلايت البينات، 1
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َي ْستـ ْلِزُمَاْلق ض اء [ َ]َاْل ْمُرَال 
َ

اأْلَْمُر َيْستَ ْلزُِم اْلَقَضاَء، َوقَاَل اأْلَْكثَ ُر اْلَقَضاءُ ِِبَْمٍر َجِديٍد،  :الرَّاِزي  َوالشِ ريَاِزي  َوَعْبُد اجْلَبَّارِ  مسألٌة :

 
ُد اجْلَبَّاِر( َقاَل أَبُو َبْكٍر )الرَّازِي ( ِمن اْْلََنِفيَِّة )َو( الشَّْيُخ أَبُو إْسَحاَق )الشِ ريَازِي ( ِمن الشَّاِفعِيَِّة )َوَعبْ  ) َمْسأََلةٌ (
ْشَعاِر اأْلَْمِر ِبَطَلِب اْسِتْدرَاِكِه أِلَنَّ )زَِلِة )اأْلَْمُر( ِبَشْيٍء ُمَؤقٍَّت ِمن اْلُمْعتَ  َيْستَ ْلزُِم اْلَقَضاَء( َلُه إَذا ملَْ يُ ْفَعْل يف َوْقِتِه إِلِ

اْلَقْصَد ِمْنُه اْلِفْعُل 

 

 ،نىعْ م المَ زِ لى الَ فظ عَ الل   ةُ اللَ ه دَ ن  عارًا لَ شْ إِ  اهُ م  وسَ  ،1[هَلمِ عْ ِلِ ]ي أَ (َّرَّمَّْاْل ََّّارَّشع َّ:َّ)إلَّهولُ قَ 

 اه. عنَ لى مَ ظ عَ فْ ة الل  اللَ دَ ة لِ سبَ الن ِ بِ  اءٌ فَ يها خَ فِ وَ 

 مْ ُص ") حوَ نَ  أن   2امالهمَ  ه ابنُ الَ ا قَ ك مَ لِ رح ذَ شَ قًا، وَ طلَ ي مُ أَ  عل(نهَّالفَِّمََِّّصد َّالق ََّّن َّ)ْل َّه: ولُ قَ 

ه واتِ فَ اني لِ ن الث  ز عَ جَ ذا عَ إِ فَ  ،ميسوم الخَ ه يَ ونُ كَ وَ  ،ومالص   زامُ تِ ان: الْ مرَ ضاه أَ قتَ مُ  (ميسوم الخَ يَ 

 صدُ والقَ  )وله:قَ ين بِ مرَ الَ  اءِ َض نع اقتِ مَ اب بِ وَ ى الجَ لَ إِ  ارحُ ار الش  شَ د أَ قَ وَ  3"موْ الص   اءُ َض ي اقتِ قِ بَ 

 سم. 4(."ل الخو  مر الَ ن الَ مِ 

                                 
 يف )ط( :إعالمه.  1
مث اإلسكندري، كمال الدين، املعروف اببن  هو العالمة حممد بن عبد الواحد بن عبد اْلميد ابن مسعود، السيواسي 2

اَلمام: إمام، من علماء اْلنفية.عارف ِبصول الدايَنت والتفسري والفرائض والفقه واْلساب واللغة واملنطق. من كتبه )فتح 
ة ، و زاد الفقري القدير  يف شرح اَلداية يف فقه اْلنفية، و )التحرير  يف أصول الفقه و املسايرة يف العقائد املنجية يف اآلخر 

 .8/127ه، انظر ترُجته يف:الضوء الالمع 861َمتصر يف فروع اْلنفية.تويف َرِْحَهُ هللاُ تَ َعاىَل ابلقاهرة سنة 
 .2/125انظر: ابن أمري اْلاج،التقرير والتحبري يف شرح التحرير البن اَلمام، 3
 .2/301اآلايت البينات، 4
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ا إَذا ذََكَرَها{. )َوقَاَل اأْلَْكثَ ُر اْلَقَضاُء ِِبَْمٍر َجِديٍد( َكاأْلَْمِر يف َحِديِث الصَِّحيَحْْيِ }َمْن َنِسَي الصَّاَلَة فَ ْلُيَصلِ هَ 

َواْلَقْصُد ِمْن اأْلَْمِر اأْلَوَِّل اْلِفْعُل  "،اإَذا َرَقَد َأَحدُُكْم َعْن الصَّاَلِة َأْو َغَفَل َعن َْها فَ ْلُيَصلِ َها إَذا ذََكَرهَ "َويف َحِديِث ُمْسِلٍم 

 ؛َسْهوٌ يف اْلَوْقِت اَل ُمْطَلًقا َوالشِ ريَاِزي  ُمَواِفٌق ِلْْلَْكَثِر َكَما يف لَُمِعِه َوَشْرِحِه َفذِْكرُُه ِمْن اأْلََقلِ  

 

لى عَ  (/و253)ه/ الٌّ دَ  1همال َّأو َّن: يْ يثَ دِ ر حَ كَ ذَ  ينَّالخ(حيح َّالص ََّّديثَّيَّح َّفََِّّمرَّاْل َّ:)ك َّهولُ قَ 

كم قى حُ بْ ان، ويَ سيَ ن الن ِ مِ  مُّ عَ ي أَ ي هِ تِ ة ال  فلَ قاد والغَ كم الرُّ لى حُ عَ  2مايهَِّنَِّوثا َّان، سيَ كم الن ِ حُ 

ع مَ  اءُ َض القَ  َب جَ ذا وَ إِ  3[هن  لى لَ وْ و أَ ل هُ ذكورات بَ لى المَ ياس عَ القِ بِ  فادٌ ستَ ه مُ عل  ولَ ، مدًا رك عَ الت  

 سم.  4."لىوْ ه أَ مِ دَ ع عَ مَ فَ ذر العُ 

ف َلَ ر خِ ذكُ د يَ ه قَ أن   دُ رِ َل يَ فَ  ،كلِ ذَ  فُ َلَ نه خِ ت عَ ثبُ م يَ لَ ي وَ أَ  (6هرحَّوش 5ََّّعهم َّيَّل َّ)فَِّه: ولُ قَ 

  .هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  سم 7."ماهِ يرِ ي غَ ك فِ لِ ذَ 

                                 
، ومسلم يف صحيحه، كتاب املساجد، ابب 2/597ة، ابب قضاء الصالة،أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الصال 1

 ، عن أيب هريرة.2/783قضاء الصالة،
 ، عن أنس بن مالك.2/790أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد، ابب قضاء الصالة، 2
 ما بْي معقوفْي ساقط من )ب(. 3
 .2/301اآلايت البينات، 4
 .16انظر :اللمع،ص: 5
 .1/250شرح اللمع، 6
 .2/301اآلايت البينات، 7
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ْجزاِءَ[ ْأموِرَي ْستـ ْلِزُمَاْلِ ْتياُنَِبْلم  َ]َا ْلِ
َ

ْجزَاءَ  تْ َياَن اِبْلَمْأُموِر ِبِه َيْستَ ْلزُِم اإْلِ َواأْلََصح  َأنَّ اإْلِ

تْ َياَن اِبْلَمْأُموِر ِبِه( َأْي اِبلشَّْيِء َعَلى اْلَوْجِه الَِّذي أُِمَر ِبِه )َيْستَ ْلزُِم اإْلِ   ْجزَاَء( لِْلَمْأيت ِ ِبِه ِبَناًء َعَلى أَنَّ )َواأْلََصح  َأنَّ اإْلِ
ُه إْسَقاُط اْلَقَضاِء جِلََواِز َأْن ْجزَاَء اْلِكَفايَُة يف ُسُقوِط الطََّلِب َوُهَو الرَّاِجُح َكَما تَ َقدََّم. َوِقيَل اَل َيْستَ ْلزُِمُه بَِناًء َعَلى أَنَّ اإْلِ 

اَل ُيْسِقَط اْلَمْأيت  ِبِه اْلَقَضاءَ 

 

 رُ شعِ يُ  صفِ بالوَ  كمِ الحُ  يقَ علِ تَ  ن  ي لَ عنِ يَ  ه(رَّبَِّمَِّأ َّيَّذَِّال ََّّهَِّجَّْلىَّالو َّع ََّّيءَّالش َّبََِّّيَّ)أ َّه: ولُ قَ 

 ات. د الذ  جر  ى مُ لَ ر إِ ظَ الن  بِ  الَ  ،صفُ الوَ  يثُ ن حَ ات مِ لى الذ  عَ  كمَ الحُ  ن  بَأ

َّال َّع َّ}ف َّى: عالَ ه تَ ولِ ي قَ ما فِ كَ  لِ امِ العَ  ويةِ تقْ لِ  (مالَل  وَ ) ،اءجزَ اِلبِ  قٌ عل ِ تَ مُ  ه(بََِّّيتأَّْلم َّ)لَِّه: ولُ قَ ] 

 3[.2{هديَّْينَّي َّماَّب َّقًاَّلَِّصد َِّ}م َّ 1{ريد َّماَّي َّلَِّ

 ةِ لَ سَأي المَ فِ  َلِف الخِ  اءُ نَ ه بِ اصلُ حَ  (بَّالخل َّوطَّالط َّق َّيَّس َّفََِّّة َّفاي َّالكََِّّزاء َّجَّْاإلََّّلىَّأن َّع ََّّاءَّن َّ)بَِّ :هولُ قَ 

 -4صرختَ المُ رح ي شَ ف فِ صن ِ ى المُ حت   -ه يرُ ه غَ الَ ذي قَ زاء، وال  جْ ير اِلِ فسِ ي تَ فِ  َلِف لى الخِ عَ 

ي ة فِ فايَ ر بالكِ س ِ ذا فُ ا إِ ضاء، أم  القَ  اطُ سقَ ه إِ اء بأن  جزَ اِلِ  يرِ فسِ لى تَ و عَ ما هُ ن  ا إِ يهَ فِ  َلَف الخِ  أن  

لى عَ  ةٌ عَ فر  مُ  لةُ سَأالمَ َلف، فَ َل خِ بِ  اءَ جزَ م اِلِ لزِ ستَ يَ  يانُ تْ فاِلِ  ،ارختَ و المُ ما هُ كَ ،ب لَ قوط الط  سُ 

 ،يرفسِ ذا الت  هَ ل بِ ائِ القَ  دَ نْ ي عِ أَ  (َلفَل خِ بِ )هم ولِ عنى قَ مَ  ن  بَأ بيرٌ خَ  نَت وأَ  ؛يلذا قِ كَ  ،عيٍف َض 

ل بَ  ،كلِ لى ذَ عَ  عةً ر  فَ مُ  ةُ لَ سَأالمَ  ِت يسَ لَ ير، فَ فسِ ك الت  ذلِ بِ  لِ ائِ ند القَ عِ  كَ ذلِ ه كَ ما أن  كَ 

                                 
 [16]سورة الربوج، اآلية :  1
 [ وغريها.31]سورة فاطر، اآلية: 2
 هذه الفقرة وردت بعد اليت تليها يف )ه( و )ب(. 3
 .2/553انظر :رفع اْلاجب، 4
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.ََثنًِيا َكَما يف َصاَلِة َمْن َظنَّ الطََّهاَرَة مُثَّ تَ بَ ْيََّ َلُه َحَدثُهُ ِبَِْن حَيَْتاَج إىَل اْلِفْعِل 

 

 . َشْيخ اِِلْسََلم 1."حُ ارِ الش   رهُ ر  ما قَ كَ  ،عاً ما مَ ليهِ عَ 

 هن أن  مِ  يقي  قِ الحَ  عناهُ مَ  الَ  ،انياً ة ثَ بادَ العِ  علُ فِ  اءِ َض بالقَ  رادُ ي فالمُ أَ  الخ(َّتاج َّنَّيحَّْأ )بَِّه: ولُ قَ 

 قت. الوَ  جَ ارِ ها خَ لَ عَ فَ 

                                 
 .2/218حاشية األنصاري، 1
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َأ ْمًراَِب َِبْْل ْمرََِاْْل ْمرَُ] َ[ِبش ْيءَل ْيس 
َ

َوَأنَّ اأْلَْمَر اِبأْلَْمِر اِبلشَّْيِء لَْيَس َأْمرًا ِبِه،

ِلَذِلَك اْلَغرْيِ  (اِبلصَّاَلِة{ )لَْيَس َأْمرًااِبلشَّْيِء( حَنْو }َوْأُمْر َأْهَلَك )َو( اأْلََصح  )َأنَّ اأْلَْمَر( ِلْلُمَخاَطِب )اِبأْلَْمِر( ِلَغرْيِِه ) 
)ِبِه( َأْي اِبلشَّْيِء َوِقيَل ُهَو أَْمٌر ِبِه َوِإالَّ َفاَل فَاِئَدَة ِلَغرْيِ اْلُمَخاَطِب. 

 

َّ)ل َّه: ولُ قَ   ير.ك الغَ ذلِ لِ  لِ و  ر الَ اآلمِ  نَ مرًا مِ أَ  يَس لَ  يْ أَ  (يرَّكَّالغ َّذلَِّمرًاَّلَِّأ ََّّيس 

 َلفِ الخِ  2[َذِلك]لى ني عَ نبَ ، ويَ ةِ ي  كِ الِ ر المَ عاشِ نا مَ بُ ذهَ ذا مَ هَ  ه(بََِّّمر َّأ 1ََّّ[وه َّ]يلَّ)وقَِّ :ولهقَ 

ء يْ ك الش  ذلِ بِ  مرٌ أَ  يءالش  بِ  مرِ الَ بِ  مرَ الَ  ول بأن  لى القَ َلته عَ لى َص ورًا عَ أجُ ي مَ بِ الص   ونُ كَ 

َشْيخ  د  اني، ورَ ول الث  لى القَ عَ  ةِ بادَ ى العِ لَ قط عَ ه فَ ينُ مرِ لك تَ ذَ  دةُ ائِ ل فَ جورًا، بَ أْ ه مَ ونِ م كَ دَ وعَ 

  (/ظ253)ه/ليه أن  عَ  مُ ه يلزَ أن  ه بِ بِ  مرٌ يء أَ الش  مر بِ الَ بِ  مرَ الَ  بأن   ولَ القَ  رِحَمه هللا اِِلْسََلم

ال و قَ ه لَ ده، وأن  ي ِ سَ  إذنِ  غيرِ بد بِ لعَ ه آمرًا لِ ونِ كَ لِ ، يًا د ِ تعَ مُ  ونُ كُ يَ  (كذاك بِ بدَ عَ  ْر مُ )ه: يرِ غَ لِ  لَ القائِ 

لك ن ذَ م مِ زِ الَل   يه أن  اهـ فِ  3."دك أحَ ذلِ ل بِ قُ لم يَ وَ  ،ضاً ناقُ تَ  كونُ يَ  (لفعَ تَ  الَ )كر: ما ذَ عدَ بَ  بدِ لعَ لِ 

 الَ )كر: ما ذَ عدَ بد بَ لعَ ه لِ ولَ قَ  ، وأن  ذنَ اِلِ  مُ لزِ ستَ لك يَ وذَ  ،هسانِ لى لِ ه وعَ دِ ي ِ طة سَ واسِ بد بِ العَ  رُ أمْ 

 ل. تأم  فَ  ،هلَ  خٌ و ناسِ هُ فَ  مرِ ن الَ عَ  ضرابٌ إِ  (لفعَ تَ 

ال َّ)و َّوله: قَ   خاطب المُ  رمْ ن أَ عَ  أُ نشَ د يَ ه قَ بأن   ُض عارَ د يُ قَ  ب(خاط َّيرَّالم َّغ َّيهَّلَِّفََِّّدة َّائَِّالَّف َّف ََّّا 

 

                                 
 .1/319زايدة من )ط( ،وهي موافقة ملا يف الشرح  1
 يف )ط( : هذا. 2
 .2/219حاشية األنصاري، 3
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َر اْلُمَخاَطِب َمْأُموٌر ِبَذِلَك الشَّْيِء َكَما يف َحِديِث الصَِّحيَحْْيِ  َأنَّ اْبَن ُعَمَر َطلََّق اْمرَأَتَهُ "َوَقْد تَ ُقوُم َقرِيَنٌة َعَلى َأنَّ َغي ْ

 "فَ ْليُ رَاِجْعَهاَوِهَي َحاِئٌض َفَذَكَر َذِلَك ُعَمُر لِلنَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل ُمْرُه 

 

 ه سم. الَ قَ  1."يرك الغَ لِ ذَ  ثالُ تِ يره امِ غَ لِ 

و ه هُ ونِ كَ لِ  الَ  لِ ر الو  ن اآلمِ غًا عَ بل ِ ب مُ اطِ خَ ون المُ كَ ة لِ قيقَ ي الحَ فِ  ثالُ تِ قال االمْ د يُ قَ  لت:ق َّ

حو ي نَ ثال فِ َلمتِ أدعى لِ اطب خَ ان المُ سَ لى لِ ه عَ ونُ عم كَ ل، نَ و  ر الَ اآلمِ  مرِ لَ  ثالُ تِ االمْ ر، فَ اآلمِ 

  .يبِ لص  ي لِ لِ الوَ  مرِ أَ 

مر الَ بِ  ورٌ أمُ ب مَ خاطَ المُ  يرَ غَ  ي أن  فِ  َلَف خِ  َلَ ذ فَ ئِ ينَ ي وحِ أَ  الخ(َّة َّرين َّومَّق َّق َّدَّت َّ)وق َّه: ولُ قَ 

 ل. و  الَ 

 3رَ مَ عُ  نُ كون ابْ يَ فَ  ب،لغائِ لِ  رٌ مْ ه أَ عها فإن  راجِ ليُ ه فَ ولُ نا قَ هُ  ةُ رينَ القَ  (2عهاراجَّلي َّف ََّّه َّرَّْ:َّ)م َّولهقَ 

 . َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ نه ورًا مِ أمُ ما مَ نهُ عَ  هللاُ  يَ رِض 

 

                                 
 .2/308اآلايت البينات، 1
 يف )ط( : فلرياجها ، وهو خطأ مطبعي. 2
 هو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما. 3
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َ]َُدُخوُلَاآلِمِرَبمل ْأموِر[
َ

،َوَأنَّ اآْلِمَر بَِلْفٍ  يَ تَ َناَوُلُه َداِخٌل ِفيِه 

 
َسَن إلَْيك. َوَقْد َأْحَسَن )َو( اأْلََصح  )َأنَّ اآْلِمَر( اِبْلَمدِ  )بَِلْفٍ  يَ تَ َناَولُُه( َكَما يف قَ ْوِل السَّيِ ِد ِلَعْبِدِه َأْكرِْم َمْن َأحْ 

َيْدُخُل ِفيِه ِلبُ ْعِد َأْن يُرِيَد اآْلِمُر نَ ْفَسُه َوَسَيْأيت  ُهَو إَلْيِه )َداِخٌل ِفيِه( َأْي يف َذِلَك اللَّْفِ  ِليَ تَ َعلََّق ِبِه َما أََمَر ِبِه َوِقيَل اَل 
 . َتْصِحيُحُه يف َمْبَحِث اْلَعامِ  ِِبََسِب َما َظَهَر َلُه يف اْلَمْوِضَعْْيِ

 

 . مرَ الَ  فظُ ك الل  لِ ذَ  ناولُ تَ ي يَ أَ  ه(ناول َّت َّي ََّّظ َّلفَّْ)بَِّوله: قَ 

 ه. ولِ فعُ ي مَ ه أَ قِ تعل ِ بار مُ اعتِ ي بِ أَ  فظ(كَّالل َّلَِّيَّذ َّيَّفَِّ)أ َّوله: قَ 

ن كَ وَ  خولِ لدُّ لِ  ةٌ ل  عِ اَّأمرَّبه(َّهَّم َّقَّبَِّعل َّيت َّ)لََِّّ:ولهقَ   ج.ارِ ب الخَ حسَ واًل بِ علُ ان مَ ا 

َّت َّأتَِّي َّ)وس َّ :ولهقَ  َّم َّصحيح َّي َّفي   فصن ِ لى المُ اض عَ رَ ن االعتِ عَ  ذارٌ اعتِ  الخ(َّام َِّالع ََّّثَّبح َّه

ل مْ ن حَ مِ  1عوانِ نع المَ ي مَ ف فِ صن ِ ه المُ جاب بِ ا أَ اه مَ أبَ يَ  ذارُ االعتِ ذا ه، وهَ يْ َلمَ ين كَ ض بَ ناقُ بالت  

 بيالن  كَ  غٍ ل ِ بَ ير مُ ن غَ مِ  رَ بَ والخَ  نشاءَ اِلِ  مُّ عُ ا يَ لى مَ ناك عَ ا هُ مَ قًا، وَ طلَ مُ  اءِ نشَ لى اِلِ نا عَ ا هُ مَ 

ن يه مِ ا فِ ى مَ خفَ يَ  والَ ":يُّ شِ ركَ ال الز  ير، قَ مِ ن الَ عَ  يرِ زِ الوَ ن هللا، وَ عَ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ 

لى نا عَ ا هُ ل مَ مْ حَ ما بِ هُ ينَ مع بَ و جَ ال: ولَ قَ  ،يهاعان فِ جتمِ ي يَ تِ ة ال  ورَ ي الصُّ ه فِ رودِ ع وُ مَ  ِف عسُّ الت  

َّ}إن َّحو: ه نَ لُ شمَ يَ  الَ  طاٍب لى خِ اك عَ نَ ا هُ ل مَ مْ وحَ  "ذاكَ ر بِ يأمُ  هللاَ  ن  إِ  "حو:ه نَ لَ  لٍ امِ شَ  طاٍب خِ 

َّب َّح َّب َّذَّْت ََّّنَّأ ََّّم َّك َّر َّيأم ََّّللا َّ  بأن   1يُّ رماوِ ه البِ يذُ لمِ له تِ شكَ تَ واسْ  (/و254)ه/ ى،لَ وْ ان أَ كَ  2{ةًَّر َّق َّوا

                                 
 (.1/311(،وانظر "التشنيف")503-502انظر معناه يف "منع املوانع" )ص 1
 [67]سورة البقرة،اآلية:  2
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.َلَها ُهَو َوَقْد تَ ُقوُم َقرِيَنٌة َعَلى َعَدِم الد ُخوِل َكَما يف قَ ْوِلِه ِلَعْبِدِه َتَصدَّْق َعَلى َمْن َدَخَل َدارِي َوَقْد َدخَ 

 

ن عَ  رَ ذَ ما واعتَ هُ يَ نافِ تَ  حُ ارِ م الش  ل  ذا سَ لِ َلف، فِ الخِ  ل ِ حَ ن مَ ليس مِ ه فَ ًَل لَ ن شامِ كُ م يَ ذا لَ إِ  طاَب الخِ 

ما ف بِ صن ِ ن المُ ح عَ ارِ ذار الش  ي اعتِ فِ  ه أن  اصلُ . وحَ َشْيخ اِِلْسََلماهـ  2."رهكَ ما ذَ ف بِ صن ِ المُ 

ن ه أَ ى لَ لَ وْ الَ  ع، وأن  وانِ ع المَ نْ ي مَ ره فِ كَ ا ذَ مَ ي بِ نافِ ن الت  ف عَ صن ِ واب المُ جَ  د ِ لى رَ ارة إِ شَ ر إِ كَ ذَ 

ما َلفًا لِ خِ  -مراً برًا أو أَ ي خَ أَ  -قًا طلَ ل مُ دخُ يَ  ه الَ أن   دُ مَ عتَ والمُ  ،ذاهَ  .3حارِ ره الش  كَ ما ذَ يب بِ جِ يُ 

 ضًا.ام أيْ العَ  ِث بحَ ي مَ ا فِ مَ نا وَ هُ 

َّفَِّ)ك َّ :ولهقَ  َّق َّما َّي َّالخ(صد َّت 4ََّّ[هعبدَِّلَِّ]وله  و الَ وهُ  ،مليكٌ ق تَ صدُّ الت   ن  أيه فِ  ةُ رينَ القَ  ق

 ه. دِ يَ ـــه كَ بدِ عَ  ويدُ  ،هفسَ ك نَ ملِ يَ  الَ  كُ الِ إذ المَ  ،ق بهتصد  ما يَ ك لِ الِ ي المَ ور فِ َص يتَ 

 
 

 

                                                                                               
قال الربماوي :" ووقع يف ُجع اجلوامع اختالٌف يف املوضعْي،فقال هنا أن اآلمر يدخل يف عموم متعلق أمره، ويف ابب  1

العموم أنه ال يدخل إال إذا كان خربا ال أمرا أي وال هنيا؛ وملا استشكل عليه ذلك أجاب يف منع املوانع مبا ال خيلص عن 
تكون شاملة للمتكلم فليس حمل اخلالف وإن كانت شاملة له فاْلكم كما سبق  اإلشكال... إن الصيغة إذا مل ميكن أن

 .2103-5/2102من التفصيل بْي اخلرب وبْي األمر والنهي." الفوائد السنية يف شرح األلفية،
 .221-2/220حاشية األنصاري، 2
صحح يف كل من املوضعْي ِبسب ما  وعلق عليه السيوطي قائال :"وأما الشيخ جالل الدين فإنه كرر التناقض وقال إنه 3

 .1/418ظهر له ." شرح الكوكب الساطع 
 .1/320زايدة من )ط( ، وهي موافقة ملا يف الشرح  4
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َ]َُدخوُلَالنِّي اب ِةَيفَاْلم ْأموِرَ[
َ

 .َوَأنَّ النِ َياَبَة ُتْدِخُل اْلَمْأُموَر إالَّ ِلَمانِعٍ 

 
 ،َبَدنِياا َكاْلَْجِ  ِبَشْرِطِه )إالَّ ِلَماِنٍع( َكَما يف الصَّاَلةِ  )َو( اأْلََصح  )َأنَّ النِ َياَبَة ُتْدِخُل اْلَمْأُموَر( ِبِه َماِلياا َكالزََّكاِة َأوْ 

 

يضًا، رعًا أَ ع شَ قَ قًَل ويَ ك عَ لِ وز ذَ جُ ي يَ أَ  ورَّالخ(أم َّلَّالم َّدخَّت ََّّة َّياب َّالن ََِّّأن ََّّصح َّ:َّ)واْل َّهولُ قَ 

ح ارِ الش   َلمُ وكَ  .يهَلف فِ خِ  ه الَ فإن   ،يالِ ون المَ ي دُ دنِ ي البَ ة فِ لَ عتزِ ين المُ نا وبَ ينَ بَ  َلَف الخِ  ن  م إِ ثُ 

 صح  الَ  ى أن  عنَ لى مَ عَ  وعِ جمُ ى المَ لَ ر إِ ظَ الن  ه بِ يهُ وجِ ن تَ مكِ ، ويُ ي ِ دنِ والبَ  ي ِ الِ لمَ لِ  لٌ امِ ف شَ صن ِ والمُ 

ه دَ ورَ ا أَ مَ  عُ فِ ندَ ذا يَ هَ وبِ  ،ةي  الِ المَ بِ   ولخُ الدُّ  ص  من خَ َلفًا لِ خِ ، قًا طلَ ه مُ بِ  ورِ أمُ ة المَ يابَ الن ِ  ولُ خُ دُ 

 سم.  1."ناهُ  الُ مَ الكَ 

 . 2عجزُ و الي وهُ أَ  ه(شرطَّ:َّ)بَِّولهقَ 

ى فَ ذا انتَ إِ ي فَ أَ  ،عمانِ ال لِ ع إِ قَ ك ويَ لِ وز ذَ جُ ي يَ أَ ، وف حذُ ن مَ نى مِ ثْ ستَ مُ  ع(مانَِّلََِّّال َّ)إَِّوله: قَ 

م وهُ ، ع انِ المَ  دمَ واز عَ لجَ ط لِ رِ شتَ حن نَ نَ فَ  ،لةزِ عتَ ون المُ نا دُ ندَ عِ  ورةٍ رُ ون َض دُ ت بِ ازَ جَ  عُ انِ المَ 

 ة. رورَ ه الض  طون لَ رِ شتَ يَ 

 ة يابَ اة الن ِ نافَ و مُ كون هُ أن يَ  حُّ ِص يَ  والَ  ،يهاع فِ انِ ن المَ ي ِ بَ م يُ لَ  الة(يَّالص َّماَّفَِّ)ك َّوله: قَ 

 

 
                                 

 .2/309اآلايت البينات، 1
 يف )ه( : اجلزء . 2
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َا ُهَو ِلَقْهِر الن َّْفِس وََكْسرَِها ِبِفْعِلِه َوالنِ َياَبُة تُ َنايف َذِلَك إالَّ َوَقاَلْت اْلُمْعَتزَِلُة اَل َتْدُخُل اْلَبَدينَّ  أِلَنَّ اأْلَْمَر ِبِه إمنَّ

.ِلَضُروَرٍة َكَما يف اْلَْجِ  قُ ْلَنا اَل تُ َناِفيِه ِلَما ِفيَها ِمْن َبْذِل اْلُمْؤنَِة َأْو حَتَم ِل اْلِمنَّةِ 

 

ح ر  د َص وقَ  ،طلقاً مُ  ي ِ دنِ ي البَ فِ  ةِ زلَ عتَ المُ  ةُ ج  و حُ ذا هُ هَ  لن   ،هاهرِ فس وقَ الن  ر سْ ن كَ ود مِ قُص لمَ لِ 

 ل  ما دَ وه كَ جُ ل الوُ كمَ ى أَ لَ عَ ]هر سر والقَ ود الكَ قُص ون المَ كَ  عُ انِ المَ  لَ جعَ يُ  نْ ن أَ مكِ عم يُ نَ  .هارد ِ بِ 

ن حَ ة يابَ ع الن ِ ل مَ حُص يَ  ك الَ لِ وذَ  ،رعف الش  صرُّ ليه تَ عَ   2[هرسر والقَ الكَ  1[قُ طلَ ها مُ عَ مَ ] لَ َص وا 

 سم.  3."لأم  تَ فليُ 

 .(يدنِ ل البَ دخِ تُ  الَ )ه: ولِ ن قَ مِ  اءٌ ثنَ استِ  ة(رور َّض َّلََِّّال َّ)إَِّوله: قَ 

 ار. ئجَ االستِ بِ  ةُ يابَ ت الن ِ انَ ن كَ أي إِ  ة(ؤن َّلَّالم َّذَّْنَّب َّيهاَّمَِّاَّفَِّم َّ)لَِّ :ولهقَ 

 ة. جرَ ر أُ غيْ ت بِ انَ أي إن كَ   (/ظ425)ه/ (ةحملَّالمن َّأوَّت َّ:) 4[ولهوقَ ]

 

                                 
 يف )ب( : مع. 1
 ساقطة من )ه(. 2
 .310-2/309اآلايت البينات، 3
 زايدة من )ط( . 4
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ِهَ[ َ]َه ِلَاْل ْمُرَِبلشاْيِءَنـ ْهي َع ْنَِضدِّ
َ

ِه اْلُوُجوِديِ    َمْسأََلة:ٌ قَاَل الشَّْيُخ َواْلَقاِضي: اأْلَْمُر الن َّْفِسي  ِبَشْيٍء ُمَعْيٍَّ نَ ْهٌي َعْن ِضدِ 

 
ين  )اأْلَْمُر الن َّْفِسي  ِبَشْيءٍ  َمْسأََلة:ٌ ) ٍ  قَاَل الشَّْيُخ( أَبُو اْلََْسِن اأْلَْشَعِري  )َواْلَقاِضي( أَبُو َبْكٍر اْلَباِقالَّ إجَيااًب أَْو  (ُمَعْيَّ

( حَتْرميًا َأْو َكرَاَهًة َواِحًدا َكاَن الضِ د  َكِضدِ  ال ِه اْلُوُجوِديِ  س ُكوِن َأْي التََّحر ِك َأْو َأْكثَ َر َكِضدِ  اْلِقَياِم َنْداًب )نَ ْهٌي َعْن ِضدِ 
 َأْي اْلُقُعوِد َوَغرْيِِه.

 

 الَ وَ  ،يِ هْ الن  وَ  رِ مْ ي الَ ومَ هُ فْ ر مَ ايُ غَ في تَ  َف َلَ خِ  الَ  هُ ن  لى أَ عَ  هِ بِ ه ِ نب  " َ  ن(ي َّع َّم ََّّء َّيَّ)بش َّه: لُ وْ قَ 

 نْ عَ  يٌ هْ نَ  رُ مْ الَ  كَ لِ ل ذَ هَ فَ  بهِ  رَ مِ ا أُ ذَ إِ  نَ ي  عَ المُ  ءَ يْ الش   ن  ي أَ فِ  لْ ، بَ دُ عْ ه بَ رُ كُ ذْ يَ ا سَ مَ ا كَ مَ هِ يْ ظَ فْ ي لَ فِ 

 نْ عَ  يٌ هْ نَ  هُ ن  ه أَ يْ لَ ق عَ دُ ْص يَ  لْ هَ  يٌّ سِ فْ نَ  رٌ أمْ  هُ ن  ه أَ يْ لَ عَ  قُ دُ ْص ا يَ مَ  ن  ى أَ نَ عْ مَ بِ  ؟ هُ م لَ زِ لْ تَ سْ مُ  وْ ه أَ د ِ ِض 

 .َشْيخ اِِلْسََلمه الَ قَ  1"ه؟م لَ زِ لْ تَ سْ و مُ ه أَ د ِ ِض 

ا مَ ن  ا ِ ات، وَ احدًا بالذ  ا وَ انَ كَ  نْ ا ِ وب وَ جُ الوُ  ونَ اب دُ يجَ اِلِ بِ  يرَ بِ عْ ر الت  آثَ  (باًَّدَّْن ََّّوَّابًاَّأ َّيج َّ)إَِّ :هلُ وْ قَ 

 هتُ افَ ث إَض يْ ن حَ مِ وَ   اب،يجَ اِلِ نه بِ ر عَ ب  عَ ل يُ اعِ فَ لْ ه لِ تُ افَ إَض  ثُ يْ ن حَ مِ  بُ لَ الط  ارًا، فَ بَ ان اعتَ لفَ ختَ يَ 

ك لِ ذَ ار بِ شَ ون أَ كُ يَ  نْ ن أَ كِ مْ يُ ل، وَ و  م الَ سْ ن القِ ا مِ نَ ب هُ لَ ن الط  وْ كَ لِ  ،وبجُ الوُ ه بِ نْ ر عَ ب  عَ ول يُ عُ فْ لمَ لِ 

وب جُ الوُ  رُ مْ يل أَ قِ وَ )ي ه اآلتِ لِ وْ ي قَ وب فِ جُ الوُ ه بِ يرِ بِ عْ ي تَ ف فِ ن ِ َص ى المُ لَ ك عَ رُّ وَ ى الت  ضًا إلَ يْ أَ 

 ،لاعِ الفَ ه بِ قِ لُّ عَ تَ يه لِ فِ  ورٌ ظُ نْ ا مَ نَ ب هُ لَ الط   ن  ن أَ مِ  مَت لِ ا عَ مَ اب لِ يجَ اِلِ ه بِ يرُ بِ عْ تَ  َب اسِ نَ المُ  ن  ا ِ وَ  (،الخ

 ا.نَ يخُ ر شَ ر  ا قَ ذَ كَ 

  د  الضِ   ن  لَ  يِ  ودِ جُ الوُ بِ  د ِ يد الضِ  قيِ لتَ  ةَ اجَ حَ  ال: الَ قَ يُ  نْ يه أَ فِ  ]َّ(ي َّودَِّج َّهَّالو َّد َِّنَِّضَّ)ع َّ :هولُ قَ 

                                 
 .2/522حاشية األنصاري ،  1
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.....................

 

يرًا ثِ ذ كَ إِ  ،مهُّ وَ الت   عُ فْ دَ  ىول َّاْل : 3ينتَ دَ ائِ ه فَ قييد بِ لت  لِ  ن  َأبِ  2يبجِ أُ ر. وَ ر  قَ ا تَ مَ كَ  1[يُّ ودِ جُ الوُ  مرُ الَ  وَ هُ 

ه يْ لَ قًا عَ فَ ت  س مُ يْ يًا لَ ودِ جُ وُ  ون إال  كُ يَ  د الَ الضِ   نُ وْ كَ  لْ بَ  ،ازاً جَ و مَ لَ وَ  يِ  ودِ جُ ير الوُ غَ  د ِ اد بالضِ  رَ ا يُ مَ 

ى لَ عَ  -يِ  ودِ جُ بالوُ  يْ أَ  -ه بِ  دٌ ي  قَ مُ  -د  الضِ   يْ أَ -ه ن  ع أَ ، مَ َشْيخ اِِلْسََلم لُ وْ ه قَ فيدُ ا يُ مَ كَ 

 د ِ ى رَ إلَ  ةُ ارَ اِلشَ  ة:اني َّالث َّر. كِ ذُ ا مَ ه بِ عِ فْ دَ لِ  اجُ تَ حْ يُ ور فَ كُ ذْ المَ  مُ هُّ وَ ى الت  وَ قْ ا يَ ذَ هَ اهـ. وبِ  4."ورهُ شْ المَ 

ي ذِ ه ال  د ِ ن ضِ  عَ  يٌ هْ ء نَ يْ الش  بِ  رَ مْ الَ  ن  اع أَ زَ الن ِ  لُّ حَ س مَ يْ لَ فَ  ": الُ مَ الكَ  الَ قد قَ فَ  ،5اجهَ نْ ي المِ ا فِ مَ 

ن ي مِ اِض ه القَ بِ  ل  دَ تَ ا اسْ مَ بِ  هيْ لَ عَ  ال  دِ تَ سْ اج مُ هَ نْ ي المِ ه فِ يْ لَ ب إِ هَ ا ذَ مَ فًا لِ َلَ ء خِ يْ ك الش  لِ ذَ  كُ رْ تَ  وَ هُ 

ث يْ حَ اهـ. وَ  6."نمُّ َض الت  ك بِ لِ ى ذَ لَ عَ  لُّ دُ ه يَ يْ لَ عَ  الُّ الد  فَ  ،ابيجَ اِلِ  ومِ هُ فْ مَ  ءُ زْ ك جُ رْ الت   نَ ع مِ نْ المَ  ن  أَ 

، ةٌ وعَ منُ ه مَ يْ ة إلَ اجَ الحَ  مُ دَ ى عَ وَ عْ دَ فَ  (/و255)ه/ نيْ تَ م  هِ ن المُ يْ تَ دَ ائِ ين الفَ اتَ ى هَ لَ يد عَ يِ قْ ل الت  مَ اشتَ 

  ةُ ارَ بَ عِ ، وَ 7َشْيخ اِِلْسََلما لِ مَ از كَ رَ تِ َلحْ لِ  ع الَ اقِ ان الوَ يَ بَ ه لِ ونِ ى كَ وَ عْ ا دَ ذَ كَ وَ 

                                 
 ساقطة من )ه( و)ب(. 1
 .2/311اجمليب هو ابن قاسم العبادي يف اآلايت البينات ، 2
 يف )ه( و)ب( : فائدَن. 3
 .2/225حاشية األنصاري،  4
،اعتىن به وعلق عليه مصطفى شيخ مصطفى، دمشق، مؤسسة 23منهاج الوصول إىل علم األصول، البيضاوي، ص:  5

 ،.1/2006الرسالة َنشرون، ط
 .312-2/311، انظر: اآلايت البينات، 7/30الدرر اللوامع ، 6
 .2/226حاشية األنصاري، 7
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َسْْيِ ،َوَعَلْيِه َعْبُد اجْلَبَّاِر  ،وعن اْلَقاِضي يَ َتَضمَّنُهُ  َمامُ  ،َوأَبُو اْلُْ .  ،َواإْلِ َواآْلِمِدي 

 

َماُم( الرَّاِزي  )َواآْلِمِدي ( (آِخرًا أَنَُّه )يَ َتَضمَُّنُه َوَعَلْيهِ )َوَعن اْلَقاِضي(  َسْْيِ َواإْلِ  ،َأْي َعَلى التََّضم ِن )َعْبُد اجْلَبَّاِر َوأَبُو اْلُْ
ٌن لِلن َّْهِي َعْن التََّحر ِك َأْي َطَلِب اْلَكف ِ  َعْنُه أَْو ُهَو نَ ْفُسُه مبَْعىَن َأنَّ الطََّلَب  َفاأْلَْمُر اِبلس ُكوِن َمَثاًل َأْي َطَلُبُه ُمَتَضمِ 

 إىَل َشْيٍء قُ ْراًب َوِإىَل آَخَر َواِحٌد ُهَو اِبلنِ ْسَبِة إىَل الس ُكوِن أَْمٌر َوِإىَل التََّحر ِك نَ ْهٌي َكَما َيُكوُن الشَّْيُء اْلَواِحُد اِبلنِ ْسَبةِ 
بُ ْعًدا. 

 

ه ن  ه لَ يِض قِ ة نَ مَ رْ م حِ زِ لْ تَ سْ يَ  يءِ الش   وبُ جُ وُ  :ةسَ امِ الخَ " ه ولُ ي قَ هِ  الُ مَ ا الكَ هَ ار لَ شَ ي أَ تِ اج ال  هَ نْ المِ 

 . َرِحَمه هللا سم اهـ،1."نمُّ َض الت  ا بِ هَ يْ لَ عَ  لُّ دُ ه يَ يْ لَ عَ  الُّ الد  وَ  ،هزؤُ جُ 

ه تِ ارَ بَ ي عِ ع فِ اقِ الوَ  ذور إِ كُ ذْ المَ د يْ القَ بِ  2[ال] د ِ الضِ  ير بِ بِ عْ الت  بِ  اجنهَ ي المِ ا فِ ى مَ لَ عَ  دُّ الر   لت:ق َّ

 .دُّ الضِ   يض الَ قِ الن  

د نْ ة عِ وفَ رُ عْ المَ  ةُ يَ نِ مُّ َض ة الت  لَ الَ الد   الَ  ،امُ زَ لْ تِ ن االسْ مُّ َض بالت   ادُ رَ المُ  3ه(ن َّم َّض َّت َّي ََّّه َّن َّأ) :هولُ قَ 

 . يءُ جِ يَ ا سَ ى مَ لَ ة عَ قَ اطِ نَ المَ 

 ين. ولَ ى القَ لَ عَ  عٌ ر  مفَ  ونَّالخ(ك َّبالس ََّّمر َّاْل َّ)ف َّه: ولُ قَ 

 يبًا رِ ي قَ أَ  ،ةٌ رَ اهِ ظَ  ةٌ حَ امَ سَ يه مُ فِ  ربًا(يءَّق َّىَّش َّةَّإل َّسب َّاحدَّبالن َِّيءَّالو َّونَّالش َّك َّاَّي َّم َّ:َّ)ك َّهولُ قَ 

  

                                 
 .312-2/311اآلايت البينات ، 1
 ساقطة من )ب(. 2
 . 1/411انظر التلخيص ،  3
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ِه َكاَن َطَلُبُه َطَلًبا ِللْ  َكفِ  َأْو ُمَتَضمِ ًنا ِلطََلِبِه َوَدلِيُل اْلَقْوَلْْيِ أَنَُّه َلمَّا يَ َتَحقَُّق اْلَمْأُموُر ِبِه ِبُدوِن اْلَكفِ  َعْن ِضدِ 
التََّضم ِن ِفيِه َعْن اأْلَوََّلْْيِ َوِإْن َكاََن ِمن اْلُمْعَتزَِلِة َوِلَكْوِن الن َّْفِسيِ  ُهَو الطََّلُب اْلُمْستَ َفاُد ِمن اللَّْفِ  َساَغ ِلْلُمَصنِ ِف نَ ْقُل 

اْلُمْنِكرِيَن ِلْلَكاَلِم الن َّْفِسيِ  

 

 . عدٍ ا بُ ذَ وَ  ٍب رْ ا قُ و ذَ أَ  ،يداً عِ بَ وَ 

ء يْ ى الش  لَ ء عَ يْ ف الش  قُّ وَ تَ  ن  ى أَ فَ خْ يَ  الَ وَ  ،دوجَ ي يُ أَ  ،هلِ و  تح أَ فَ بِ  ق(ق َّح َّت َّمَّي َّاَّل َّم َّهَّل َّن َّأ)ه: ولُ قَ 

ا مَ ة كَ ي  نِ يْ ون العَ ن دُ مُّ َض ه بالت  نْ عَ  رَ ب  عَ المُ  امَ زَ لْ تِ ج االسْ تِ نْ ا يُ مَ إن   ورُ كُ ذْ المَ  يلُ لِ الد  ة، فَ ي  رِ يْ الغَ ن بِ ذِ ؤْ مُ 

 م.ل  سَ يُ  الَ  فِ  لكَ بًا لِ لَ ه طَ بُ لَ ان طَ ه كَ ولُ قَ ل، فَ م  َأن تَ مَ لِ  رٌ اهِ ظَ  هوَ 

َّ)و َّهولُ قَ    1ارب  الجَ  بدِ ن عَ ف عَ ن ِ َص ة المُ ايَ كَ ى حِ لَ عَ  اضٍ رَ تِ اعْ  ابُ وَ و جَ هُ  الخ(َّي َّفِسَّالن َّونَّك َّلَِّ:

 ي ِ فسِ م الن  َلَ كَ ين للْ رِ كِ نْ ة المُ لَ زِ تَ عْ المُ  نَ ا مِ مَ هُ وَ  ،ي ِ سِ فْ ر الن  مْ ي الَ فِ  مَ َلَ الكَ  ن  لَ  2ينسَ ي الحُ بِ أَ وَ 

ر مْ الَ  ادُ فَ و مَ ي هُ ب الذ  لَ ي الط  م فِ َلَ الكَ  ن  اب أَ وَ ا الجَ ذَ هَ  لُ اِص حَ ه. وَ رِ يْ غَ وَ  رِ مْ ى الَ م إلَ سِ قَ نْ المُ 

ي ان فِ فَ لِ تَ خْ ا مُ مَ هُ ن  أَ  إال    -ةَ لَ زِ عتَ المُ وَ  ةِ ن  السُّ  هلَ ي أَ نِ عْ أَ  -ان ريقَ ه الفَ تُ بِ ثْ ب يُ لَ ك الط  لِ ذَ وَ  ،ي ِ ظِ فْ الل  

  الَ  ةُ ادَ اِلرَ  هُ ون إن  ولُ قُ ة يَ لَ زِ عتَ المُ ، وَ يُّ فسِ م الن  َلَ ه الكَ إن  ون ولُ قُ ة يَ ن  السُّ  هلُ َأب، فَ لَ ك الط  لِ ة ذَ يقَ قِ حَ 

 

 
                                 

-1/96ه (، 436)املتوىف:  انظر رأي القاضي عبد اجلبار ، يف املعتمد يف أصول الفقه أليب اْلسْي الَبْصري املعتزِل 1
 . 1403/ 1،حتقيق خليل امليس،  دار الكتب العلمية ، بريوت، ط97

 .97-1/96املعتمد يف أصول الفقه، أبو اْلسْي البصري  ،  2
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َوَقاَل إَماُم اْلََْرَمْْيِ َواْلَغزَاِل  اَل َعي ُْنُه َواَل يَ َتَضمَُّنُه، 

ِليِل مَمُْنو ) َعٌة جِلََواِز َأْن اَل حَيُْضَر الضِ د  َحاَل َوقَاَل إَماُم اْلََْرَمْْيِ َواْلَغزَاِل ( ُهَو )اَل َعي ُْنُه َواَل يَ َتَضمَُّنُه( َواْلُماَلَزَمُة يف الدَّ

اأْلَْمِر َفاَل َيُكوُن َمْطُلوَب اْلَكفِ  ِبِه 

 

 ار.َص اختِ سم بِ  1."هون بِ ولُ قُ يَ  الَ م هُ ن  لَ  يُّ سِ فْ الن   مُ َلَ الكَ 

 طلوب َّكونَّم َّالَّي َّمرَّف َّاْل ََّّال َّح ََّّحضرَّالضد َّي ََّّنَّال َّوازَّأ َّةَّلج َّوع َّمن َّليلَّم َّةَّفيَّالد َّم َّز َّال َّالم َّ)و َّ :هولُ قَ 

ن عًا عَ ر  فَ ون مُ كُ ا يَ مَ ء إن  يْ ب الش  لَ طَ  ن  َأه بِ نْ اب عَ جَ يُ  نْ ن أَ مِ  عُ انِ ا المَ : مَ الُ قَ يُ  دْ قَ  به(َّف َّالك َّ

 انا كَ ا إذَ ف مَ َلَ خِ بِ  د ْص بالقَ  2[َله]وبًا لُ طْ ان مَ ا كَ ه إذَ نْ ول عَ هُ ع الذُّ مَ  يلُ حِ تَ سْ يَ ه وَ تِ ظَ حَ َلَ مُ 

ك رْ ى تَ لَ ف عَ ق  وَ تَ ء يَ يْ الش   لَ عْ فِ  ن  إِ فَ  ،انَ ا هُ مَ ه كَ يْ لَ د عَ ْص وب بالقَ لُ طْ ف المَ قُّ وَ تَ ة لِ ي  عِ بَ ه بالت  وبًا لَ طلُ مَ 

 وَ ف هُ ق ِ وَ تَ ه المُ د ِ ك ِض رْ ف تَ َلَ خِ بِ  يٌّ دِ ْص ه قَ ن  ل لَ عْ ة الفِ ظَ حَ َلَ ى مُ لَ ف عَ ق  وَ تَ ل يَ عْ الفِ  بُ لَ طَ ه، فَ د ِ ِض 

د، ْص القَ وب بِ لُ طْ المَ  ةُ ظَ حَ َلَ يه مُ ي فِ فِ كْ ل يَ ه بَ تِ ظَ حَ َلَ ى مُ لَ ه عَ بُ لَ ف طَ ق  وَ تَ يَ  الَ    (/ظ525)ه/يهلَ عَ 

" ، "امنَ ل  سَ "ه ولِ قَ ه بِ بَ ق  عَ  م  ابًا ثُ وَ ر جَ كَ ه ذَ إن  فَ  ،لكد ذَ ي ِ ؤَ ا يُ مَ  4يدِ نْ في الهِ ة الص  ايَ هَ نِ  3[يفِ ] تُ يْ أَ رَ  م  ثُ 

  5[والً فُ غْ مَ ]ه نِ وْ كَ  عَ ه مَ ودُ جُ ه وُ يْ لَ ف عَ ق  وَ تَ ا يَ مَ رًا بِ مْ ء أَ يْ الش  بِ  رُ مْ ون الَ كُ يَ  نْ از أَ ا جَ م  ن لَ كِ لَ 

                                 
 .313-2/312اآلايت البينات، 1
 زايدة من )ط(. 2
 يف )ه( و )ب( : من. 3
، حتقيق :د.صاح بن 3/994بد الرحيم األرموي اَلندي، هناية الوصول يف دراية األصول ، صفي الدين حممد بن ع 4

 سليمان اليوسف ، و د.سعد بن سامل الشويح ، املكتبة التجارية، مكة املكرمة.
يف )ه( : مفعوال ، ويف اآلايت البينات : معقوال، واملثبت من النسخ األخرى وهو أصوب ملوافقته ما عند صفي الدين  5

 اَلندي األرموي.
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َوِقيَل َأْمُر اْلُوُجوِب يَ َتَضمَُّن فَ َقْط، 

 
لضِ دَّ ِفيِه اَل خَيْرُُج ِبِه َعْن )َوِقيَل أَْمُر اْلُوُجوِب يَ َتَضمَُّن فَ َقْط( َأْي ُدوَن َأْمِر النَّْدِب َفاَل يَ َتَضمَُّن الن َّْهي َعْن الضِ دِ  أِلَنَّ ا

مَّ َعلَ  َل ى الت َّْرِك َواقْ َتَصَر َعَلى التََّضم ِن َكاآْلِمِديِ  َوِإْن مشََ َأْصِلِه ِمْن اجلََْواِز خِبِاَلِف الضِ دِ  يف أَْمِر اْلُوُجوِب اِلْقِتَضاِئِه الذَّ
 : قَ ْوُل اْبِن اْْلَاِجبِ 

 
نْ ه وَ د ِ ن ِض يًا عَ هْ نَ  ءِ يْ الش  ر بِ مْ ون الَ كُ يَ  نْ وز أَ جُ يَ  م الَ لِ فَ  ،هنْ عَ   مَ لِ  2.امنَ ل  سَ  ؟هنْ عَ  1والً فُ غْ ان مَ كَ  ا 

 اهـ سم. 3."لم  َأتَ يُ لْ ور؟ فَ عُ ط الشُّ رْ شَ ه بِ نْ عَ  يٌ هْ ه نَ ال إن  قَ يُ  نْ وز أَ جُ يَ  الَ 

 ورَ عُ شُ  ا الَ مَ  بُ لَ ه طَ نْ مِ  رُ و  َص تَ يُ  ان الَ سَ اِلنْ  ن  ي لَ أَ  به(َّف َّوبَّالك َّطل َّونَّم َّك َّالَّي َّ)ف َّ ه:ولُ قَ 

ار بَ تِ االعْ  ورُ ُض اد حُ رَ ن يُ أَ  إال   م  هُ الل   ،عارِ ر الش  يْ غَ  رِ مْ ي أَ ر فِ و  َص تَ ا يُ مَ ا إن  ذَ هَ  ن  ى أَ فَ خْ يَ  الَ ه، وَ ه بِ لَ 

 ن.هْ ي الذ ِ فِ  ورُ ُض الحُ  الَ 

ه ولُ قَ يه. وَ ه فِ وعِ قُ وُ بِ  يْ أَ  (جَّبهخر َّي ََّّال َّ)ه ولُ قَ ب. وَ دْ مر الن  ي أَ ي فِ أَ  فيه(َّد َّنَّالضِ َّ)ْل  :هولُ قَ 

 از. وَ الجَ  نَ ه مِ ولِ ل بقَ ْص ن الَ ي  بَ وَ ،  د ِ ل الضِ  ْص ي أَ أَ َّ(صلهنَّأ َّع َّ)

ن)و َّه: ولُ قَ   ول مُ ل الشُّ مِ تَ حْ ه يَ مَ َلَ كَ  ن  لَ  ،ولَ مُ ل الشُّ مَ تَ ي احْ أَ  4ب(اجَّابنَّالح ََّّملَّقول َّش ََّّا 

 

                                 
 مفعوال. يف )ه( : 1
يف هناية الوصول :"سلمنا : سالمته عن هذا النقض، لكن ملا ال جيوز أن يقال إنه هنى عنه بشرط الشعور به."  2

3/994. 
 .2/312اآلايت البينات ،  3
وعبارته يف املختصر : " واختيار اإلمام والغزاِل أن األمر بشيء معْي ليس هنيا عن ضده وال يقتضيه ... مث منهم من  4

 .2/85الوجوب دون الندب ." َمتصر ابن اْلاجب  خص
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أَْيًضا َأْخًذا اِبْلُمَحقَِّق َواْحتَ َرَز ِبَقْوِلِه ُمَعْيٍَّ َعن اْلُمب َْهِم ِمْن َأْشَياءَ  عْيَ الْ  "ِمن ُْهْم َمْن َخصَّ اْلُوُجوَب ُدوَن النَّْدبِ "

 ه. مَ دَ عَ وَ  ورَ كُ ذْ المَ 

َّخ ََّّنَّمَّم َّ:َّ)منه َّهولُ قَ   ب . اجِ الحَ  ول ابنِ قُ ا مَ ذَ هَ دب(َّونَّالن َّوبَّد َّج َّالو ََّّص 

 مل. ول شَ عُ فْ مَ  (العين َّ)ه ولُ قَ وَ 

 ن. مُّ َض ل الت  مَ ا شَ مَ كَ ي أَ  (يضاًَّأ َّ)ه ولُ قَ وَ 

 قِ ق  حَ ذًا بالمُ خْ أَ  فُ ن ِ َص ه المُ الَ ا قَ ن مَ وْ كَ  هُ جْ وَ ، وَ (رَص اقتَ )ه ولِ قَ لِ  ةٌ ل  عِ  (قق َّذًاَّبالمح َّخ َّأ َّ)ه ولُ قَ وَ 

م لَ ة فَ ي  نِ يْ ا العَ م  أَ ، وَ 3باجِ الحَ  وابنِ  2يدِ اآلمِ  نَ مِ  لٌّ وب كُ جُ الوُ  رِ مْ أَ  ي ه فِ بِ  1[القَ ]ن مُّ َض الت   ن  أَ 

ة، ي  نِ يْ ف العَ َلَ خِ ه بِ يْ لَ ا عَ قَ فَ د ات  قَ  نُ مُّ َض الت  ا، فَ هَ ه لَ مِ َلَ ول كَ مُ ى شُ لَ عَ  اءً نَ ب بِ اجِ الحَ  ابنُ  ا إال  ل بهَ قُ يَ 

ه، يْ لَ ق عَ فَ ت  المُ  قِ ق  حَ المُ بِ  حُ ارِ الش   ادَ رَ أَ ه، فَ يْ لَ ق عَ فَ ت  م يُ ا لَ م  ى مِ وَ قْ ه أَ يْ لَ عَ  قَ فَ ت  المُ  ن  ي أَ فِ  اءَ فَ خَ  الَ وَ 

 ن  ب أَ اجِ م ابن الحَ َلَ ال كَ مَ تِ حْ ي الِ أَ "  : هص  ا نَ مَ ق بِ ق  حَ المُ ذًا بِ خْ ح أَ ارِ ل الش  وْ قَ  ةُ مَ َل  ر العَ ر  قَ وَ 

 مرَ أَ  صُّ خُ ن يَ ين مَ الصولي ِ  نَ مِ  ن  أَ ا، وَ نَ ا هُ ي مَ اوِ سَ يُ فَ ( ن من خص الخ مُّ َض الت  ين بِ لِ ائِ ن القَ مِ )

 اهـ.  4 ."قق  حَ المُ ف بِ ن ِ َص ذ المُ خَ َأفَ  ،نمُّ َض الت  ين وَ ل العَ مَ شْ يَ فَ  ،فَلَ الخِ ا ذَ هَ وب بِ جُ الوُ 

                                 
 يف )ه( و)ب( : قاله . 1
 .3/393اإلحكام، اآلمدي ، 2
 .2/85َمتصر املنتهى، ابن اْلاجب  ، 3
 .2/313اللقاين، نقال عن اآلايت البينات ،  4
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ًنا َلُه َقْطًعا َواِبْلُوُجوِديِ  َعْن اْلَعَدِميِ  َأْي  هفَ َلْيَس اأْلَْمُر ِبِه اِبلنََّظِر إىَل َماَصَدقِ  ِه ِمن َْها َواَل ُمَتَضمِ  نَ ْهًيا َعْن ِضدِ 

ْلزَاِم تَ ْرِك اْلَمْأُموِر ِبِه َفاأْلَْمُر نَ ْهٌي َعْنُه َأْو يَ َتَضمَُّنُه َقْطًعا َوالتََّضم ُن ُهَنا يُ َعب َُّر َعْنهُ اِباِلْستِ 

 

و هُ وَ  ،هومِ هُ فْ ى مَ ر إلَ ظَ ن الن  ه عَ ز بِ رَ احتَ ن وَ ي  عَ ي فرده المُ أَ  ه(قَِّد َّاص َّىَّم َّرَّإل َّظ َّ)بالن َّه: ولُ قَ 

لك ا تِ دَ ا عَ و مَ ي هُ ذِ ال   د ِ الضِ   نِ عَ  يٌ هْ نَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  رَ مْ الَ  1[إن  فَ ] ،اءيَ شْ ك الَ لْ ن تِ يْ ر بَ ائِ د الد  حَ الَ 

 سم. 2."اءشيَ الَ 

 الَ قَ  (ه الخنْ عَ  يٌ هْ ه نَ ر بِ مْ الَ فَ ، )ه ور بِ أمُ ك المَ رْ ي تَ أَ  (ي َّمَِّد َّالع َّنَّع ََّّي َّودَِّج َّبالو َّ)و َّ :هولُ قَ 

 ق إال  ل  عَ تَ يَ  يفًا الَ لِ كْ ه تَ نِ وْ كَ ي لِ هْ الن   ن  يه أَ فِ ل، وَ عْ م الفِ دَ و عَ ي هُ ذِ ال   كِ رْ الت   نِ ي عَ أَ "ة: مَ َل  العَ 

 يد.دِ سَ  يرُ سم غَ  ابُ وَ جَ اهـ. وَ  3."لٍ عْ فِ بِ 

ْيء َيْسَتْلِزم الن ْهَي  ]َّ(/و256(َّ)ه/نهرَّع َّب َّع َّاَّي َّن َّنَّه َّم َّض َّالت َّ)و َّه: ولُ قَ  َأي َفُيَقال اَلْمُر ِبالش 

ه.[ ه َبَدل َقْوِلِهم َيَتَضم ن الن ْهي َعن ِضدِ  دِ   4ََعن ضِ 

  5[ن وْ كَ وَ ]، ازٌ جَ مَ  امَ زَ لْ تِ االسْ وَ  ةٌ يقَ قِ ن حَ مُّ َض الت   ن  ي أَ ِض تَ قْ يَ " ة: مَ َل  ال العَ قَ  (امَِّلز َّاالستَِّبَِّ)َقوُله : 

                                 
 يف )ه( و)ب( : فإن كان. 1
 مبعناه. 2/314اآلايت البينات ، 2
 .2/314البينات ، اللقاين ، نقال عن اآلايت  3
(، وقد نقلها البناين عن حاشية َشْيخ 190( ، وهي مثبتة يف )ه( و )ب( و البنهاوي )ق/300ُجلة ساقطة من )ط/ 4

 .2/230اإِلْساَلم ،
 يف اآلايت البينات ، لكون. 5
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.َأمَّا اللَّْفِظي  فَ َلْيَس َعْْيَ الن َّْهِي قطًعا َواَل يَ َتَضمَُّنُه َعَلى اأْلََصح ِ  

 
 اللَّْفِظيِ  َقْطًعا )َواَل يَ َتَضمَُّنُه َعَلى اأْلََصحِ (  (اِلْسِتْلزَاِم اْلُكلِ  لِْلُجْزِء. )أَمَّا( اأْلَْمُر )اللَّْفِظي  فَ َلْيَس َعْْيَ الن َّْهيِ 

 

 ءٌ زْ جُ  عًا الَ طْ ر قَ مْ ة الَ يقَ قِ ن حَ عَ  جٌ ارِ خَ  يُ هْ ذ الن  إِ  ،رظَ يه نَ فِ وَ  ،رمْ ى الَ م  سَ في ضمن مُ ي هْ الن  

 اهـ.  1."ي ازِ جَ ه مَ إن  ن فَ مُّ َض ف الت  َلَ خِ بِ  يٌّ يقِ قِ حَ  يرٌ بِ عْ ام تَ زَ لْ تِ االسْ فَ  ،اهَ نْ مِ 

 ادٍ رَ مُ س بِ يْ لَ ، وَ رِ مْ ى الَ نَ عْ مَ  ءُ زْ جُ  د ِ الضِ   نِ ي عَ هْ الن   ن  أَ  امٌ يهَ يه إِ فِ  زء(للج 2ََّّ[ل َّالك َّ]امَّلز َّ)الستَِّه: ولُ قَ 

ن  وَ  ه،د ِ ِض  نْ عَ  يَ هْ الن   نم  َض تَ ء يَ يْ الش  ر بِ مْ الَ  ن  َأل بِ ائِ قَ لْ لِ  ه نْ عَ  رب  عَ ه وَ لَ  مٌ زِ ه الَ ن  ه أَ ادُ رَ ا مُ مَ ا 

 يٌّ نِ بْ ه مَ ل  ا كُ ذَ هَ  م  . ثُ َشْيخ اِِلْسََلم 3."هني ضمود فِ جُ وْ ة المَ لَ نزِ ى مَ نَ عْ م المَ زِ ا لَ مَ يًَل لِ زِ نْ ن تَ مُّ َض بالت  

ر مْ ن الَ مُّ َض و تَ هُ ن وَ تْ ي المَ ور فِ كُ ذْ ن المَ مُّ َض ا الت  نَ ن هُ مُّ َض الت  ه: وَ ولِ قَ اد بِ رَ ح أَ ارِ الش   ن  ى أَ لَ عَ 

 نْ ي عَ هْ ر بالن  مْ ن الَ مُّ َض ه تَ اد بِ رَ ه أَ ن  از أَ وَ جَ لِ  مٍ زِ الَ  رُ يْ ك غَ لِ ذَ ي وَ ودِ جُ الوُ ]  هد ِ ن ِض عَ  يَ هْ الن  

ام زَ لْ تِ ه السْ ولُ ح قَ ِض ت  ا يَ ذَ ى هَ لَ عَ الخ. وَ  ي ِ مِ دَ العَ  نِ عَ  يِ  ودِ جُ الوُ ه: وبِ ولِ قَ ور بِ كُ ذْ المَ  ي ِ مِ دَ العَ  4 [هد ِ ِض 

ا م  ذًا مِ خْ أَ  يٌّ يقِ قِ حَ  ذٍ ئِ ينَ ن حِ مُّ َض الت  ير بِ عبِ الت   إن  فَ  ،مد ِ قَ تَ ة المُ مَ َل  العَ  اُض رَ اعتِ  طسقُ يَ ء، وَ زْ جُ لْ لِ  ل ِ الكُ 

  5[كرْ الت   نَ ع مِ نْ المَ فَ ]ك، رْ ن الت  ع مِ نْ المَ ل وَ عْ ب الفِ لَ ن طَ ر مِ مْ ب الَ كُّ رَ ن تَ ر مِ ر  قَ تَ 

                                 
 .2/314اللقاين، نقال عن اآلايت البينات ،  1
 يف )ه( و)ب( : احملل. 2
 .2/230حاشية األنصاري، 3
 .2/315ساقطة من )ه(، وهي َثبتة يف اآلايت البينات  4
 ساقطة من )ه( و )ب( . 5
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قَُّق الس ُكوُن ِبُدوِن يَ َتَضمَُّنُه َعَلى َمْعىَن أَنَُّه إَذا ِقيَل اُْسُكْن َمَثاًل َفَكأَنَُّه ِقيَل اَل تَ َتَحرَّْك أَْيًضا أِلَنَُّه اَل يَ َتحَ َوِقيَل 

 اْلَكفِ  َعن التََّحر كِ 

 

 سم. 1."هانْ ج عَ ارِ ر خَ مْ أَ  ه الَ تِ قيقَ ي حَ فِ  لٌ اخِ ا دَ ذَ ى هَ لَ عَ 

ود جُ ام الوُ زَ لْ تِ ى اسْ نَ عْ مَ ن بِ مُّ َض الت   ن  ى أَ ك إلَ لِ ذَ ار بِ شَ أَ  ىَّالخ(عن َّىَّم َّل َّنهَّع َّم َّض َّت َّيلَّي َّقَِّ)و َّ :ولهقَ 

 ه. د ِ ن ِض عَ  ف  ه الكَ ور بِ مُ أْ ق المَ قُّ حَ ام تَ زَ لْ تِ اسْ  2[ببَ سَ بِ ] ،يراً دِ قْ تَ 

                                 
 .2/315اآلايت البينات، 1
 يف )ه( : سبب. 2
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ِه[ َأ ْمًراَِبِضدِّ َ]النـاْهُيَع ِنَالشاْيِءَل ْيس 
َ

 .َفِقيَل أَْمٌر اِبلضِ دِ  َوِقيَل َعَلى اخلِْاَلفِ َوَأمَّا الن َّْهُي 

 
( َلُه إجَيااًب َأْو نَْداًب َقْطًعا بَِناًء َعَلى أَنَّ )الن َّْفِسي  َعْن َشْيٍء حَتْرميًا َأْو َكرَاَهًة )َفِقيَل( ُهَو  ()َوأَمَّا الن َّْهيُ  أَْمٌر اِبلضِ دِ 

َوِقيَل اَل َقْطًعا بَِناًء َعَلى َأنَّ اْلَمْطُلوَب ِفيِه اْنِتَفاُء اْلِفْعِل َحَكاُه اْبُن اْْلَاِجِب ُدوَن  اْلَمْطُلوَب يف الن َّْهِي ِفْعُل الضِ د ِ 
نَّ الن َّْهَي أَْمٌر اِبلضِ دِ  اأْلَْمِر َأْي إ اأْلَوَِّل َوتَ رََكُه اْلُمَصنِ ُف ِلَقْوِلِه إنَُّه ملَْ يَِقْف َعَلْيِه يف َكاَلِم َغرْيِِه )َوِقيَل َعَلى اخلِْاَلِف( يف 
َق َوالضِ د  إْن َكاَن َواِحًدا َكِضدِ  َأْو يَ َتَضمَُّنُه َأْو اَل َأْو نَ ْهُي التَّْحِرمِي يَ َتَضمَُّنهُ ُدوَن نَ ْهِي اْلَكرَاَهِة َوتَ ْوِجيُهَها َظاِهٌر ِلَما َسبَ 

 ،ْي اْلِقَياِم َوَغرْيِِه فَاْلَكاَلُم يف َواِحٍد ِمْنُه َأايا َكانَ التََّحر ِك فَ َواِضٌح َأْو َأْكثَ َر َكِضدِ  اْلُقُعوِد أَ 

 

َّالن َّم َّأ َّ:َّ)و َّهولُ قَ   فَ ل  كَ المُ  ن  أَ  قِ ابِ الس   1[هيرِ ظِ نَ ]ي فِ يه وَ فِ  ِف َلَ الخِ  ةُ دَ ائِ فَ "  الخ(َّفسي َّالن ََّّهي َّا

ي ط فِ قَ ه فَ نْ عَ  ي  هِ نْ عل المَ فِ بِ ر، وَ مْ ي الَ ط فِ قَ فَ  هبِ  ورَ مُ أْ ه المَ كِ رْ تَ بِ  ابَ قَ العِ  قُّ حِ تَ سْ ل يَ هَ  ،َف الَ ا خَ إذَ 

ن م مِ علَ ا يُ مَ كَ  يفٌ عِ ن َض ايُ بَ الت   نَ ه مِ رَ كَ ا ذَ ه مَ يْ لَ عَ  يُّ بنِ المَ وَ  ؟يضاً أَ  د ِ اب الضِ  كَ تِ ارْ و بِ أَ  ،هيالن  

 .َشْيخ اِِلْسََلم 2"."فعلبِ  يف إال  كلِ تَ  الَ "ة لَ سَأمَ 

 .يهم فِ د ِ قَ تَ ف المُ َلَ الخِ  انُ يَ رَ جَ  حٌ اِض ي وَ أَ  (ح َّاِضَّو َّ)ف َّ :هولُ قَ 

 رَ مْ الَ  ن  ن أَ مِ  ر  ا مَ ف مَ َلَ خِ بِ  3[مهُ ند مِ احِ ي وَ أَ "  انَّالخ(ًاَّك َّي َّنهَّأ َّمََِّّاحد َّيَّو َّفََِّّم َّال َّالك َّ)ف َّه: ولُ قَ  

ه ور بِ مُ أْ المَ بِ  انُ يَ تْ ى اِلِ ت  َأتَ يَ  ه الَ ن  ا لَ هَ ه كل ِ ادِ دَ ْض ن أَ ي عَ هْ د نَ احِ وَ  د ٍ ن ِض ر مِ ثَ كْ ه أَ ي لَ ذِ ء ال  يْ الش  بِ 

  إال  

                                 
 يف )ه( : نظره. 1
 .2/231حاشية األنصاري، 2
 .2/232يف )ط( و )ب( و)ه( : مبهم ، واملثبت من نسخة البنهاوي ، وهي موافقة ملا يف حاشية األنصاري  3
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..............................

 
 َوالن َّْهُي اللَّْفِظي  يُ َقاُس اِبأْلَْمِر اللَّْفِظي ِ 

 

 . َشْيخ اِِلْسََلم 1."هالِ  ا كُ نهَ عَ  ف  الكَ بِ 

َّالل َّالن َّ)و َّه: ولُ قَ  َّي َّفظَّهي َّالل َّاسَّباْل َّق َّي  نَ يْ س عَ يْ لَ  ي  ظِ فْ الل   يَ هْ الن   ن  ال إِ قَ يُ ي فَ أَ  ي(فظَّمر

 .ح  َص ى الَ لَ ه عَ نُ م  َض تَ يَ  الَ ي وَ ظِ فْ ر الل  مْ الَ 

                                 
 .2/232حاشية األنصاري، 1
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َو غ رْيَِاْلُمت عاِقبـ ْْيِ[ َ]م ْسأ ل ة :يفَاْل ْمر ْيِنَاملُت عاِقبـ ْْيِ
 

، َواَل َماِنَع ِمن التَّْكرَاِر، اأْلَْمرَاِن َغي ْرُ  :َمْسأَلَةٌ  ، َأْو ِبَغرْيِ ُمَتَماثَِلْْيِ َغي ْرَاِن واملتعاقبان مبَُتَماثَِلْْيِ  .ُمتَ َعاِقبَ ْْيِ

 
( ِبَِْن يَ تَ رَاَخى ُوُروُد َأَحِدمِهَا َعْن اآْلَخِر مبُِ  َر ُمتَ َعاِقبَ ْْيِ َلْْيِ َأْو ُمَتَخاِلَفْْيِ َتَماثِ )َمْسأََلٌة اأْلَْمرَاِن( َحاَل َكْوهِنَِما )َغي ْ

َغي ْرَاِن( فَ يُ ْعَمُل هِبَِما َجْزًما )واملتعاقبان )ِبِعْطٍف َأْو ُدوَنُه حَنْو اْضِرْب َزْيًدا َوَأْعِطِه ِدْرمَهًا  )أَْو( ُمتَ َعاِقبَ ْْيِ )ِبَغرْيِ ُمَتَماثَِلْْيِ(
   .لَِّقِهَما ِمْن َعاَدٍة َأْو َغرْيَِهامبَُتَماثَِلْْيِ َواَل َماِنَع ِمْن التَّْكرَاِر( يف ُمتَ عَ 

ير ََّقوُله:   . 1َحاٌل ِمن )اَلمَران( َعلى َرْأي ِسيَبَويه م تعاِقب ين(َّ)غ 

 ِب)اَلمَران(.   (/ظ256)ه/ُمتعلِ ٌق  )بمت ماِثل ين(وَقوُله : 

ين(ََّّوَقوُله:  َعطٌف َعَليه. )أوَّم تخاِلف 

 َعطٌف َعلى )َغير ُمتَعاِقَبين(.  )أوَّم تعاِقب ين(وَقوُله : 

 ُمتعلِ ق )بمَتعاِقَبين(.  )ِبع طف(وَقوُله: 

َّأن َّوَقوُله  ير   ( َخَبر )اَلمَران(. )غ 

زمًا(َقوُله  َأي اتِ فاقًا.  :َّ)ف يعم لَِّبِهماَّج 

يِرها(َقوُله ةَّأوَّغ   . َبَياٌن ِللَماِنع، َوَيدُخل ِفي الَعاَدة الت عِريف اآلِتي :َّ)ِمنَّعاد 
                                 

، وهي سبقت أن أشرُت  122/ 2مشهورة عن سيبويه؛ انظر الكتاب  أي جواز َميء اْلال من املبتدأ،وهي مسألة  1
 إليها يف هامش سابق.

قال العطار يف حاشيته يف هذا املوضع: فهو حال من املبتدأ ، ويصح أن جيعال حاال من الضمري يف غري أن ألنه مبعىن 
فمحتمل للضمري لكونه صفة مشبهة على أن منع َميء اْلال من املبتدأ حمله إذا مل يكن املبتدأ يف معىن الفاعل،  مغريان

واألمران هنا يف معىن الفاعل إذ التقدير تغاير األمرين، وعلة املنع عندهم أن االبتداء ضعيف فال يعمل الرفع يف املبتدأ 
 .1/493والنصب يف اْلال ."
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َأْرَجُح، َوِقيَل التَّْأِكيُد،  َوالثَّاين َغي ُْر َمْعُطوٍف ِقيَل َمْعُموٌل هِبَِما، َوِقيَل أَتِْكيٌد، َوِقيَل اِبْلَوْقِف، َويف اْلَمْعُطوِف التَّْأِسيسُ 
َم َوِإالَّ َفاْلَوْقفُ  َفِإْن ُرجح التَّْأِكيُد ِبَعاِديٍ  قُدِ 

لتَّْأِسيِس )َوِقيَل( الثَّاين َوالثَّاين َغي ُْر َمْعطُوٍف( حَنْو َصلِ  رَْكَعتَ ْْيِ َصلِ  رَْكَعتَ ْْيِ )ِقيَل َمْعُموٌل هِبَِما( َنَظرًا ِلْْلَْصِل َأْي ا)
َما. )َويف اْلَمْعطُوِف التَّْأِسيُس أَْرَجُح( ِلُظُهوِر َوِقيَل اِبْلَوْقِف( َعْن التَّْأِسيِس َوالتَّْأِكيِد اِلْحِتَماَلِِ ))أَتِْكيٌد( َنَظرًا لِلظَّاِهِر 

( َوَذِلَك يف اْلَعْطِف ِفيِه )َوِقيَل التَّْأِكيُد( َأْرَجُح لَِتَماثُِل اْلُمتَ َعلِ َقْْيِ )فَِإْن َرَجَح التَّْأِكيُد( َعَلى التَّْأِسيسِ  َغرْيِ   )ِبَعاِديٍ 
ْعرِيِف يِف يِن َماًء َوَصلِ  رَْكَعتَ ْْيِ َصلِ  رَْكَعتَ ْْيِ َفِإنَّ اْلَعاَدَة اِبْنِدفَاِع اْْلَاَجِة مبَرٍَّة يف اأْلَوَِّل َواِبلت َّ اْلَعْطِف حَنْو اْسِقيِن َماًء اْسقِ 

( َأْي َوِإْن ملَْ يُ َرجَّْح التَّْأِكيدُ ) الثَّاين تَ َرجََّح التَّْأِكيُد  َم( لَِتْأِكيِد ُرْجَحاِنِه )َوِإالَّ اِبْلَعاِديِ  َوَذِلَك يف اْلَعْطِف ِلُمَعاَرَضِتِه  قُدِ 
ِلْلَعاِديِ  بَِناًء َعَلى َأْرَجِحيَِّة التَّْأِسيِس َحْيُث اَل َعاِديَّ 

 

قف(َقوُله ِقيلَِّبالو   َطلب َركَعَتين ِفي اِلمثال المذُكور َوَيتوق ف ِفي اَلخريين.  1[َفُيفيد]َأي  :َّ)و 

(َقوُله الت عِريف وانِدَفاع الَحاَجة ِبمر ة ِفي ِمثاَلي  ِمن التِ كرار، ِمثلَ  َعادةً  ُيمَنعُ  َأي ِبأْمرٍ  :َّ)ِبع اِدي  

ارح اآلِتَيْين.  الش 

يرَّالع طف :َقوُله ارُح المسَأَلةَ  2[َصد ر]ِإن ما  ()وذ ِلكَِّفيَّغ   َلم ا َحكمَ  " لن هُ  ِبغْير الَعطِف  الش 

ِبُرْجحان الت ْأسيس ِفي المْعُطوف َوالمَتباَدر ِمنه أن ه ِبسَبب الَعطف ُعِلم أن  الَعطف ِمن 

ح ِللت أِكيد ِفي المعُطوف َيكون َغاَية َذِلك ُوجود  حات الت أِسيس، َفَعلى َتقِدير ُوجود ُمَرجِ  ُمرجِ 

ح ِلُكل ِمنُهما، وَمعُلوٌم َأن  َذِلك ِإن ما ُينا  سم.  3ِسُبه الت عاُرُض والت َوقُُّف ُدون َتقِديم الت أِكيد."ُمَرجِ 

(َقوُله:  يثَّال َّع ادي   ِحي ةَّالت أِسيسَّح  لىَّأ رج  َبَنْينا َعلى َأرَجِحي ة الت أكيد  4َأي وَأم ا ]َلو[ )ِبناًءَّع 
ِفي المعُطوف َحْيث اَل َعاِديٍ  ،َكما ُهو الَقول الث اِني ِفي المسَأَلة المشار ِإَليه ِبَقول 

                                 
 ( : فيقيد.يف )ه( و )ب 1
2 .  ويف )ط( : صو ر. ويف )ب( : صد 
 .2/317اآلايت البينات ،  3
 ساقطة من )ه( و )ب(. 4
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ِر َوالن َّْقِل حَنْو اُقْ ُتْل َزْيًدا اُقْ ُتْل َزْيًدا َأْو الشَّرِْع )فَاْلَوْقُف( َعْن التَّْأِسيِس َوالتَّْأِكيِد اِلْحِتَماَِلَِما َوِإْن َمَنَع ِمْنالتَّْكرَا

 .حَنْو اْعِتْق َعْبَدك َفالثَّاين أَتِْكيٌد َقْطًعا َوِإْن َكاَن ِبَعْطفٍ 

ح الت أِكيُد باُلوَلى َكما اَل َيخفى.   المَصنِ ف )وِقيل الت أكيد( ، َفََل َتعاُرض ِحيَنِئذ ، َبل َيَترج 

م َكما ِفي ِعباَرة الَعُضد )الْحِتماِلِهما(َقوُله:  ٌح آَخر َلحِدِهما َفيقد  ، 1َمحلُّه َما لَم ُيوَجد ُمرجِ 

ٌح ِللت أِسيس ِسَوى الَعطِف َواَل ِللت ْأكيد ِسَوى  ارح اقَتَصر  َعلى ُصوَرة َما ِإذا لَم ُيوَجد ُمرجِ  والش 

نَّم ِنعَِّمنَّ :ِلَكَلم المَصنِ ف.َقوُله 2ِجَبة ِللَوقف ]مجاراًة[الَعادِة، وِهي ُصوَرة الت عاُرض المو  )واِ 

 َمفُهوم َقوِله: )َواَل َماِنع ِمن التِ كرار(.  التِ كرارَّالع قل َّالخ(

َّ]اقتلَّزيدًا[َقوُله يدًا 3َّ:)ن ْحوَّاقت لَّز  َعقًَل َقْتل َمن ُقِتل ، ِلما ِفيه ِمن  َأي َفإن ه َيسَتحيلُ (

يين: " َواَل َيخَفى أن  ُحكَم الَعقلِ َتحِصيل الَحاِصل ِباالسِتحاَلة ِفي َذِلك  . وَقول َبعِض الـُمحشِ 

ال  َفُمجر ُد الَعقِل اَل ُيِحيُل َذِلك ِإذ ُيمِكن ]بالن َظر[ ِإَلى الُقدَرة اِِلَلِهي ة َأن ُتَرد   4ِبُمَلحَظة الَعاَدِة، َواِ 

وُح َبعد ُزُهوِقها ُثم  ُيقَتلَ م اهـ ُخروٌج َعن الَموُضوع.  5ر ة ُأخَرى، َلِكن  الَعاَدَة لَم َتْجِر ِبذِلك."الرُّ

وح َله ُثم  /و257َلن  الَكََلم )ه/ ( ِفي َتعلُّق الَقتل ِبه ِفي َحال َكوِنه َمقُتواًل اَل ِفي ِإمَكان َردِ  الرُّ

َّ.ََّلهَقْتله َوَعَدم ِإمكاِنه، َفقوُله: )َواَل َيخَفى الخ( اَل َمعنى 

                                 
 .177شرح العضد على َمتصر املنتهى األصوِل البن اْلاجب، ص : 1
 يف )ب( : َماز. 2
 ساقطة من )ه(. 3
 يف )ه( و )ب( : النظر. 4
 مل أقف على من قاله من احملشْي . 5
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 ]النـاْهُيَ:ت عريُفُ [

 الن َّْهُي: اْقِتَضاءُ َكفٍ  َعْن ِفْعٍل ال بَقوِل: ُكفَّ  
 

َكَما ،َفِإنَّ َما ُهَو َكَذِلَك أَْمٌر ، َودَْع ،َكَذْر :َوحَنْوُه ( ُكفَّ   ِبقولِ الن َّْفِسي  )اْقِتَضاُء َكفٍ  َعْن ِفْعٍل اَل  ( الن َّْهيُ )
 ؛تَ َقدَّمَ 

 

 شملُ يَ فَ  ،أنِ والش   ،رِ مْ حو الَ نَ  علِ الفِ بِ  رادَ المُ " ي أن  غِ نبَ يَ  الخ(َّعل َّنَّفَِّع ََّّف  َّاءَّك َّض َّ)اقتَِّ: 1ولهقَ 

 لُ ناوَ تَ ال يَ  هُ ن  لَ  امعٍ جَ  يرُ غَ  ورُ ذكُ المَ  دُّ الحَ  قالُ د يُ ها، وقَ يرَ وغَ  صدَ والقَ  وَف عرُ المَ  علَ والفِ  ولَ القَ 

ل عل بَ ن فِ عَ  فٍ  كَ  اءَ َض و اقتِ يس هُ ذ لَ إِ  ،ف  كُ تَ  نحو الَ نه بِ ر عَ عب  المُ  فِ  الكَ  2[نعَ ] فِ  الكَ  اءَ َض اقتِ 

 3[لفعَ تَ  الَ ]ى عنَ مَ  ن  ما أَ ، كَ ن الكفِ  عَ  الكفِ   لبُ طَ  ف  كُ تَ  ى الَ عنَ ، إذ مَ ن كفٍ  عَ  فٍ  كَ  اءَ َض اقتِ 

ي فِ  رةٌ اهِ ظَ  لةُ قابَ لنا: المُ قُ  ،شمل الكف  ا يَ عل مَ الفِ بِ  رادُ يل: المُ ن قِ ، فإِ علِ ن الفِ عَ  لب الكف ِ طَ 

 اهـ سم.  4."كلِ َلف ذَ خِ 

و ، أَ (حو كف  ير نَ غَ بِ ) ولَ قُ ن يَ يف أَ عرِ في الت   حَ وَض الَ  ى أن  لَ إِ  ةٌ شارَ إِ  ع(رَّود َّذ َّهَّك َّحوَِّ:َّ)ون َّولهقَ 

  صوَص خُ  رادُ يس المُ ن لَ ضوح أَ وُ لِ  يةً رورِ ت َض يسَ ها لَ تَ يادَ زِ  ى أن  لَ إِ  ةٌ ارَ شَ إِ 

                                 
؛ واحملصول  125؛ وإحكام الفصول ص 1/283؛ والربهان  1/168انظر تعريف النهي ومباحثه يف : املعتمد  1

؛ وهناية السول  2/94؛ وشرح العضد 168؛ وشرح تنقيح الفصول ص 2/187؛ واإلحكام لآلمدي  2/281
اَلامع ص  ؛ والغيث 1/316؛ وتشنيف املسامع  1/215؛ والتلويح  2/426؛ والبحر احمليط  1/433

، وحاشية العطار على شرح احمللي على  2/239؛ وحاشية زكراي األنصاري 1/324؛شرح الكوكب الساطع 258
 .189،وسلم املطالع لدرك الكوكب الساطع ص  1/496ُجع اجلوامع 

 يف اآلايت البينات : غري. 2
 يف )ب( : ال تكفوا. 3
 .2/322اآلايت البينات ،  4
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..............................

 
َكَما حُيَد  اللَّْفِظي  اِبْلَقْوِل الدَّالِ  َعَلى   ، اجْلَازِم َوَغرْيُه َوحُيَد  أَْيًضا اِبْلَقْوِل اْلُمْقَتِضي ِلَكفٍ  إَلَْ  َوتَ َناَوَل ااِلْقِتَضاءَ 

 .َما ذُِكَر َواَل يُ ْعتَ بَ ُر يف ُمَسمَّى الن َّْهِي ُمْطَلًقا ُعُلو  َواَل اْسِتْعاَلءٌ َعَلى اأْلََصحِ  َكاأْلَْمرِ 

 

 ك.لِ ي ذَ ه فِ كَ ارَ ا شَ ومَ  كفٌّ  رادَ المُ  ن أن  تعي  ية. فَ صوِص لخُ ه لِ جْ وَ  ذ الَ إِ  فٍ  كَ 

 (مازِ الجَ )و (،لناوَ تَ )ول فعُ مَ  (اءَض االقتِ ) ونَ كُ ن يَ أَ  حُّ ِص يَ  الجازم(َّ:)وتناولَّاالقتضاء َّولهقَ 

 وله. فعُ مَ  (مازِ الجَ )وَ  (اءَض االقتِ )ه اعلُ ون فَ كُ ن يَ أَ  صحُّ يف، ويَ عرِ مير الت  ه َض لُ اعِ وفَ  هُ عت لَ نَ 

َّبالقولَّالخ(َّحد َّ)وي َّوله: قَ   ي  فسِ الن   هيَ الن   ى أن  لَ ك إِ ذلِ شار بِ ي، وأَ فسِ الن   ولِ ي بالقَ أَ  أيضًا

ول القَ ه بِ ولِ ي قَ ول فِ لقَ لِ  اءِ َض االقتِ  ادُ سنَ ول، وا ِ بالقَ  حدُّ اء يُ َض د باالقتِ حَ ما يُ كَ  ي  فسِ مر الن  كالَ 

 اهر. و ظَ ما هُ كَ  ،ي جازِ مَ  ادٌ إسنَ  يضقتَ المُ 

 ضى. قتَ المُ ول و القَ اء أَ َض لى االقتِ ي عَ ( أَ كرلىَّماَّذ َّ)ع َّوله: قَ 

  ًا.ي  فظِ و لَ ان أَ كَ  يا  فسِ ي نَ أَ  قًا(طل َّ)م َّوله: قَ 
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َ]النـاْهُيَ:ق ِضيـاُت [
َ

َوامُ وَ  َما مَلْ يُ َقيَّْد اِبْلَمرَِّة،  قضيته الدَّ

 
َواِم( َعَلى اْلَكفِ  )َما مَلْ يُ َقيَّْد اِبْلَمرَِّة( فَِإْن قُ يِ َد هِبَا حَنْو اَل ُتَساِفْر اْليَ ْوَم    )َوَقِضيَُّة الدَّ

 
 
ال ثَ المتِ  زمٌ وام الَ ن الد  لَ ،  2[واملد  لِ ]و يس هُ لَ وَ "  1[وامه الد  مُ لزَ أي يَ ] وام(هَّالد َّت َّ)وقضي َّ وله:قَ 

 جود، والَ ي الوُ ر فِ فَ ية الس  اهِ ال مَ ن إدخَ ه مِ نعتَ د مَ قَ فَ  "رسافِ تُ  الَ "ك: يرِ غَ لِ  لَت ذا قُ ك إِ إن  هي، فَ الن  

زمًا ان الَ كَ فَ  ،اموَ بالد   رادُ و المُ وهُ  ،رفَ الس   ادِ فرَ ميع أَ ن جَ عَ ه اعِ نَ بامتِ  ال  ك إِ لِ ذَ  ثالُ ق امتِ تحق  يَ 

كان وام فَ لد  لِ  ومٌ لزُ هي مَ الن   ودُ قُص و مَ ذي هُ ال   الُ ثَ االمتِ ال، فَ ثَ ه االمتِ فائِ ي بانتِ فِ نتَ ثال يَ َلمتِ لِ 

ان ا كَ ذَ إِ " قال: د يُ . وقَ الُ مَ له الكَ ثْ ال مِ . وقَ َشْيخ اِِلْسََلم ،اهـ 3."ولهدلُ مَ  الَ  (/ظ825)ه/اهَض قتَ مُ 

ن رد مِ ل فَ ن كُ مِ  نعٌ و مَ هُ ه فَ م بِ رفتُ ما اعتَ كَ  جودِ ي الوُ عل فِ الفِ  يةِ اهِ ال مَ دخَ ن إِ نعًا مِ مَ  هيُ الن  

 ه الَ كما أن  رد، فَ ل فَ ن كُ نع مِ المَ بِ  ال  ود إِ جُ ي الوُ ها فِ الِ دخَ ن إِ نع مِ ر المَ و  تَص يُ  ها، إذ الَ ادِ فرَ أَ 

 ور إال  ذكُ المَ  نعُ ق المَ تحق  يَ  ك الَ لِ ذَ كَ  ،نهي عَ هِ نْ اد المَ فرَ يع أَ مِ ن جَ نع مِ المَ بِ  إال   الُ ثَ االمتِ  قُ تحق  يَ 

اه َض قتَ ان مُ كَ ود فَ جُ ي الوُ ية فِ اهِ ال المَ دخَ ن إِ مِ  نعِ لمَ لِ  مٌ زِ ال الَ ثَ َلمتِ لِ  مٌ زِ و الَ ما هُ كَ  وامُ فالد  ك، ذلِ بِ 

هي ي الن  َلم فِ الكَ  ن  نا لَ ر هُ صو  تَ تُ  ية الَ ضعِ الوَ  ةُ اللَ ذ الد  ، إِ ةً قلي  عَ  ةً اللَ ه دَ ولُ دلُ يضًا مَ ان أَ كَ وَ 

وله دلُ اه ومَ َض قتَ و مُ هُ  لبَ  وعٌ منُ مَ  (ولهدلُ مَ  اه الَ َض قتَ ان مُ كَ فَ )كم قولُ ه، فَ تِ يغَ ي ِص فِ  الَ  ي ِ فسِ الن  

 نهار مِ بادَ تَ ة يَ اللَ الد   ن  ة لَ اللَ الد  ير بِ عبِ ن الت  مِ  بُ نسَ اء أَ َض االقتِ ير بِ عبِ قال: الت  د يُ م قَ نعَ  .يعاً مِ جَ 

                                 
 ساقطة من )ب(. 1
 يف )ه( و )ب( : الدوام. 2
 .2/239حاشية األنصاري، 3
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.َوِقيَل ُمْطَلًقا   

 

َوامُ )إذ السََّفُر ِفيِه َمرَّةٌ ِمْن السََّفِر َكاَنْت َقِضي َُّتهُ  .)ُمْطَلًقا( َوالت َّْقِييُد اِبْلَمرَِّة َيْصرِفُُه َعْن َقِضيَِّتهِ  َوِقيَل( َقِضيَُّة الدَّ

ه فَ وقُّ ام وتَ وَ لد  ال لِ ثَ االمتِ  امَ لزَ م استِ سل ِ نُ  الَ  :ضاً قال أيْ د يُ ه قَ لى أن  نا، عَ هُ  ةٍ رادَ مُ  يرُ ي غَ وهِ  يةُ ضعِ الوَ 

ن اع عَ نَ االمتِ  لبُ اه طَ عنَ ق ومَ طلَ هي المُ ي الن  َلم فِ الكَ  ك لن  لِ ذَ  ،هيية الن  ِض ون قَ كُ ى يَ ت  ليه حَ عَ 

عل، ن الفِ عَ  اعٌ نَ ه امتِ أن  طع بِ لقَ ة لِ ملَ ي الجُ نه فِ اع عَ نَ االمتِ بِ  قُ تحق  عل يَ ن الفِ اع عَ نَ واالمتِ  ،علالفِ 

أن  ال  يه إِ َلم فِ يس الكَ وام، ولَ د بالد  قي  المُ  هيُ ه الن  فيدُ ما يُ وام فإن  الد  بِ  دُ قي  نه المُ عَ  اعُ نَ االمتِ ا وأم  

نه عَ  يُّ نهِ المَ ، فَ "د ضرباً توجِ  الَ "أو  "ربٌ نك َض مِ  1[كنيَ ] الَ " " :بضرِ تَ  الَ "عنى مَ  أن  جاب بِ يُ 

 مومَ م عُ لزِ ستَ اص يَ شخَ وم الَ مُ عُ  ن  ن أَ ي مِ أتِ ا يَ اة مَ راعَ ع مُ مَ  معُ تَ هي فَ و الن  في أَ ياق الن  ي سِ فِ  كرةٌ نَ 

  ه سم.الَ قَ  2."اعقَ ة والبِ نَ زمِ الَ ال وَ حوَ الَ 

ل حمَ أن يُ  إال   ،ةر  ن مَ ر مِ كثَ يه أَ ر فِ سافَ د يُ د قَ احِ الوَ  ومَ اليَ  ن  يه أَ فِ  فيهَّمرة(َّ)إذَّالسفر َّ وله:قَ 

 ه.ميعَ جَ  ومَ اليَ  قُ غرِ ستَ ر يَ فَ لى سَ ه عَ َلمُ كَ 

َّقضيت َّولهقَ  َّ)وقيل َّالدوام َّ: ول ذا القَ ين هَ رق بَ الفَ د، فَ قي  م يُ ة أو لَ المر  د بِ ي ِ أي قُ  3مطلقًا(َّه

                                 
 يف )ط( : يكون. 1
 ، بتصرف. 324-2/323اآلايت البينات ،  2
قال السيوطي : " وحكى يف ُجع اجلوامع قوال أنه للدوام مطلقا ، قال شراحه : وهو غريب مل نره لغريه ، فلذا حذفته ]  3

هم أنه للدوام مطلقا، والقصد هبا إمنا يفيد إذا ورد مطلقا ال مقيدا أي من النظم[، والظاهر أنه وجد يف عبارة بعض
. انظر 1/424،فظن أن املراد أنه ال خيرج عنه ولو قيد ْلكاه قوال وهو ظاهر الفساد." شرح الكوكب الساطع 

د وغريه ؛لكن الزركشي قال :" وقيل إنه يقتضي الدوام مطلقا وأطلق الشيخ أبو حام 258أيضا : الغيث اَلامع ص 
 .1/317اإلُجاع عليه." تشنيف املسامع 
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.....................

 

في  قُ تحق  ل تَ بَ  (،/و259)ه/ للى الو  وام عَ ي الد  فِ  رُ نحِص تَ  هي الَ الن   ةَ ضي  قَ  ن  ه أَ بلَ ي قَ ذِ وال  

 م إن  ه، ثُ تِ ي  ِض ن قَ فه عَ صرِ ة يَ المر  بِ  يدُ قيِ والت   ؛يانِ لى الث  وام عَ ي الد  ر فِ نحِص ها وتَ د بِ ي ِ قُ  ذاة إالمر  

 أن  " ك لِ ذَ  جهُ وَ ، وَ 1[قيلبِ ]ه لِ قابِ ة مُ كايَ ه، وحِ يمُ قدِ ك تَ ذلِ ر بِ شعِ ما يُ اني كَ ن الث  مِ  هُ جَ أوْ  لَ الو   ولَ القَ 

 َلمِ كَ  يحُ رِ و َص ما هُ كَ ة يغَ ى الصِ  معنَ بِ  الَ  ي ِ فسِ َلم الن  ى الكَ معنَ بِ  ي ِ فسِ هي الن  ي الن  َلم فِ الكَ 

و أَ  ،ردل فَ ن كُ نع عَ لمَ ل لِ امِ يه الش  نع فِ المَ  قِ طَلَ ِلِ  وامَ ضى الد  ما اقتَ ن  ه إِ ى أن  خفَ يَ  الَ ف، وَ صن ِ المُ 

إن هي، فَ مان الن  ب زَ حسَ ال بِ ثَ االمتِ وَ  نعُ المَ  ونُ كُ يَ ه، فَ يانُ م بَ قد  ا تَ لى مَ ه عَ ليَ ال عَ ثَ ف االمتِ وقُّ تَ لِ 

جه لى وَ ك عَ لِ ى ذَ َض وصًا اقتَ خُص و مَ ك، أَ ذلِ ال كَ ثَ وام واالمتِ لى الد  عَ  نعَ ضى المَ طلقًا اقتَ ان مُ كَ 

 اعُ فَ ر اندِ ظهَ نا يَ ن هُ ق، ومِ طَلَ لى اِلِ ه عَ يتِ قِض يس بِ لَ  ذٍ ينئِ حِ  وامُ الد  وام، فَ ى الد  لَ عَ  وص الَ ُص الخُ 

ِ ي الخَ ل فِ عمِ ذا استُ إِ  ام  لى العَ نا عَ ا هُ ياس مَ ن قِ هم مِ وَ تَ د يُ ا قَ مَ  ن ك عَ ذلِ ج بِ خرُ م يَ يث لَ حَ  اص 

 وعُ وُض مَ  مومَ العُ  ن  ك لَ لِ ال، وذَ عمَ ذا االستِ ي هَ نه فِ ف عَ رِ ن ُص فظ وا ِ ية الل  ِض قَ  ومِ مُ العُ  ونِ كَ 

 .هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  ه سمالَ قَ  2."كذلِ هي كَ الن   وعَ وُض يس مَ لَ  وامَ والد  ق، طَلَ لى اِلِ عَ  ام ِ العَ 

                                 
 يف )ه( و )ب( : يقبل. 1
 .2/325اآلايت البينات ، 2
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َ]َالنهي:َصيغت [
َ

  ،َواْلَكرَاَهةِ  ،َوَترُِد ِصيَغُتُه لِلتَّْحِرميِ 

 
ِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن{ َوَترُِد ِصيَغُتُه( َأْي اَل تَ ْفَعْل )ِللتَّْحِرمِي( حنو }َواَل تَ ْقرَبُوا الز ََِن{ )َواْلَكرَاَهِة( }َواَل تَ َيمَُّموا اخلَْ )

 

ُروَن، وِلَ  َوِخََلِف  :َلْم يُقل"1ََّّ(ةَِّراه َّك َّالَّْو ََّّريمَِّحَّْ)للت َّ :هقولُ   هُ ن  اْلَْوَلى، ِلَن ه مما َأْحَدثه اْلُمَتَأخِ 

 سم. 2".ِفي َمَعاِنيَها َواْلَكََلمِ  الن ْهيِ  الن ْدب اَل ِمْن ِصيَغةِ  ِمْن  َأَواِمرِ  ا ُيستفادُ مَ إن  

ْنَفاق الت َصدُّق، ديُء، الر   ِباْلَخِبيِث  اْلُمَرادُ ( 3{قون َّنفَِّت ََّّه َّنَّْمََِّّبيث َّخ َّمواَّالَّْ}والَّتيم َّ)قوله:  َوِباِلِْ

 هُ نُ سِ حْ تَ سْ ما يَ بِ  اِلنسانُ  قَ د  َص تَ يَ  نْ قوا ِبه، َبْل الِذي ُيْطَلب أَ صد  تَ تَ َأْي اَل َتْعَمُدوا ِإَلى الر ِديء فَ 

َتْأَلفُه َنْفسه َوَتَعاُفه، َكالت َصدُّق ِباْلُخْبز اْلَياِبس اْلَعِفن َوَترك الت َصدُّق  4 اَل بما ]ال[ هُ تارُ خْ يَ وَ 

اِلم  َّت ِحب ون َّ 5[اْلَغض  ]ِبالس  َِّمم ا وا َّت ْنِفق  ت ى َّح  َّاْلِبر  َّتنالوا اِرح ِبَنْحو ِفي ِمَثال  6{}لْن َوَأَتى الش 

ل اْخِتَصاًرا.الت ْحِريم ُدون َما َبْعَده لَلكتفاء بما ُفهِ   م من اْلَو 

                                 
كالنهي بعد اإلجياب يف قول   -وهي من زايديت –زاد السيوطي يف نظمه معىن )اإلابحة( ، وقال يف شرحه : "واإلابحة  1

 .1/425" شرح الكوكب الساطع ذكره العراقي يف شرحه ، والشيخ هباء الدين يف عروس األفراح.
كماأضاف معىن التهديد ،حيث قال : " والتهديد وهو من زايديت  ، ذكره يف تلخيص املفتاح ، كقولك ملن مل ميتثل أمرك 

 .1/426: ال َتتثل أمري ." شرح الكوكب الساطع  
 .2/325اآلايت البينات، 2
 [267] سورة البقرة، اآلية:  3
 ساقطة من )ه( و )ب(. 4
 يف )ه( و )ب( : النص. 5
 [92]سورة آل عمران، اآلية:  6
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ْرَشادِ    ، َوااِلْحِتَقارِ ،َوالت َّْقِليِل ،َوبَ َياِن اْلَعاِقَبِة ، َوالد َعاِء  ،َواإْلِ

 

ْرَشاِد( }اَل َتْسَأُلوا َعْن َأْشَياَء إْن تُ ْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم{ )َوالد َعاِء( }َرب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا َوبَ َياِن اْلَعاِقَبِة( }َواَل ) {)َواإْلِ

ًَ َبْل َأْحَياٌء{ َأْي َعاِقَبة اجلَِْهاِد اْْلََياُة اَل اْلَموْ  ُت )َوالت َّْقِليِل َوااِلْحِتَقاِر( }َواَل حَتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ أَْمَوا

نَ ْيَك إىَل َما َمت َّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمن ُْهْم{ ََتُدَّنَّ َعي ْ

 

َكَما يِشير إليه الت ْمِثيل باآلية ( /ظ259)ه/الفرُق َبْينه َوَبْين اْلَكَراَهة  )واإلرشاد(قوله: 

َمام اْلَحَرمين ْرَشاد ُدَنْيِوي ة، َوِفي اْلَكَراَهة  ن  أَ  1اْلَمْذُكوَرة َتَبًعا ِِلِ اْلَمْفَسَدَة اْلَمْطُلوب درُؤها ِفي اِلِْ

ِديِني ة، َنِظير َما َمر  ِفي اْلَفْرق َبْينه َوَبْين الن ْدب ِمْن َأن  اْلَمْصَلَحة اْلَمْطُلوَبة فيه ُدْنَيِوي ة َوِفي 

 الن ْدب ِديِني ة.

َّ)والت َّقوله :َّ َّواالحتقار اِرح "  ،اآلية (2{كعينيََّّْن َّد ََّّتم َّوال}قليل اَل يتعين أن يُكون الش 

َجَعلُهَما َشْيئين،  َبْل يُجوز أن يُكونَ  ؛4َشْيخ اِِلْسََلمو  3َجَعلُهَما َشْيًئا َواِحًدا َكَما َقال اْلَكَمالُ 

لى َأن ُهَما َقْد َتِصح   َوَلِكن ُه اْقَتَصَر َعَلى الت ْمِثيل باآلية َلُهَما ِإَشاَرة ِإَلى صَلحيتها لكلٍ  ِمْنُهَما، وا 

لى َأن  االْحِتَقار اَل   إرادُتهما معًا ِفي اْلَمْوِضع اْلَواِحد، وا 

                                 
 .1/1997، دار الكتب العلمية، بريوت، ط 1/110الربهان يف أصول الفقه، اجلويين ،  1
 [131] سورة طه ، اآلية :  2
؛ وقد نسب ابن قاسم هذا القول للمحشيْي : ومها الكمال ابن أيب شريف وَشْيخ 3/31،  الكمال  ،الدرر اللوامع 3

 .326اإِلْساَلم زكراي األنصاري ، انظر اآلايت البينات ،
قال زكراي األنصاري:"حاصل ما سلكه ]أي الشارح[ أنه جعل التقليل واالحتقار شيئا واحدا بناء على تالزمهما غالبا"  4

 .2/242،حاشية األنصاري
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..............................

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

] َعْنُه أْو  1يتعين أن يتعلق ِباْلَمْنِهي ]فقط َكَما اقتضاه َكََلم البرماوي، َبْل َقْد يتعلق ِباْلَمْنِهي 

، وحينئذ يندفع َعْنُه اْعِتَراض الِبرماوي َعَلى َجْعلُهَما شيئًا َواِحًدا ِبَقْوِلِه : " َفَمْن َيْجَعلُهَما ِبُمَتَعل ِقهِ 

َواِحًدا َوُيَمثِ ل لهما باآلية، َكاَلْرَدِبيِلي ِ 
ي ِ شِ كَ رْ الز   رِ دْ ا البَ نَ وشيخِ  2

اهـ سم.  5."4"دي ِ جَ بِ  َس يْ لَ فَ  ،3

 مِ ي ة َواْلِمْقَدار، َواالْحِتَقار يُكون ِفي اْلَكْيِفي ة َواْلَقْدر. َوالت ْقِليل يُكون ِفي اْلكِ 

ْم(َّقوله:  َأْي َأْصَناًفا.)أزواجًاَِّمْنه 

                                 
 ساقطة من )ب( . 1
هو فرج بن حممد األردبيلي، نسبة إىل أردبيل من قرى تربيز، َترج ابجلاربردي مث قدم دمشق والزم األصفهاين شارح  2

املنهاج،كان فاضال، مشتغال ابلعلم، ذا مهة عالية يف الطلب، درس ابلظاهرية والناصرية، من مؤلفاته : "شرح 
ت، وشرح املنهاج للبيضاوي وامسه حقائق األصول يف شرح منهاج الوصول ، مات شهيدا املنهاج" للنووي يف َملدا

، الدرر 10/380، طبقات ابن السبكي 1/175ه ودفن بدمشق ، انظر طبقات األسنوي 749ابلطاعون عام 
 .8/58، معجم املؤلفْي 3/312الكامنة 

للمنهي عنه، كقوله تعاىل )والَتدن عينيك إىل ما متعنا  قال الزركشي يف التشنيف :"سادسها : التقليل واالحتقار، أي 3
، 1/2000، ط1/370به( فهو احتقار للدنيا، قاله يف )الربهان( ، وفيه نظر، بل هو للتحرمي." تشنيف املسامع، 

 دار الكتب العلمية ،بريوت.
}ال تعتذروا قد كفرمت بعد ، ونصه فيها كما يلي: " السادس : االحتقار حنو  6/2132شرح األلفية للربماوي،   4

إميانكم{ اآلية، واملراد حتقري شأن املخاطب هبذا النهي؛ السابع : التقليل، كقوله تعاىل }ال َتدن عينيك إىل ما 
متعنا به أزواجا منهم{ أي أن ذلك قليل ال يلتفت إليه، وهذا غري التحقري السابق فإن ذلك لتحقري املخاطب وهذا 

ب به، فمن ميثل هبذه اآلية للتحقري فليس ِبيد ، وكذا من جيعلهما واحدا وميثل هبا َلما  التحقري شيء يف املخاط
كما فعل األردبيلي يف شرح منهاج البيضاوي ووافقه شيخنا بدر الدين الزركشي يف شرح "ُجع اجلوامع" وشرحهما 

 فيه على أهنما واحد..."
 .2/326اآلايت البينات ، 5
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رَاَدِة َوالتَّْحِرمِي َما يف اأْلَْمرِ  .َواْلَيْأِس، َويف اإْلِ

 

اقْ َتَصَر َعَلى ااِلْحِتَقاِر َجَعَلُه اْلَمْقُصوَد يف اآْلَيِة وَِكَتابَُة اْلُمَصنِ ِف الت َّْقِليُل َأْي فَ ُهَو َقِليٌل َحِقرٌي خِبِاَلِف َما ِعْنَد اَّللَِّ َوَمْن 
رَاَدِة َوالتَّ   اأْلَْمِر( ِمْن ْحِرمِي َما( تَ َقدََّم )يف اْلَمْأُخوُذ ِمْن اْلبُ ْرَهاِن اِبْلَعْْيِ َسْبُق قَ َلٍم )َواْلَيْأِس( }اَل تَ ْعَتِذُروا اْليَ ْوَم{ )َويف اإْلِ
أَن ََّها َحِقيَقٌة يف التَّْحِرمِي َوِقيَل  اخلِْاَلِف َفِقيَل اَل َتُدل  الصِ يَغُة َعَلى الطََّلِب إالَّ إَذا أُرِيَد الدَّاَلَلُة هِبَا َعَلْيِه َواجْلُْمُهوُر َعَلى

 .رِفُهُ يف اْلَكرَاَهِة َوِقيَل ِفيِهَما َوِقيَل يف َأَحِدمِهَا َواَل نَ عْ 

ِباْلَقاف َلِكن  اْلُمَصنِ ف َسَها َفَكَتَبُه  -َوُهو اْلُبْرَهان  -َأْي َأن  الِذي ِفي أصله قَّقلم()سبَّْ :قوله
 ِبالَعْيِن. 

اليأس(َقوله:  َذِلَك  ه َلُهم، اَل َأن  َوَتْحِصيلُ  اْلَيْأسِ  ، َأْي ِإيَقاعُ ياُس ِبه اِلِ  َكاَن اْلُمَرادُ  )و 

ال َلْم  َحاِصل َلُهم َكَما ُهَو َمَفاد الت ْعِبير ِباْلَيْأس، ِلَن ه َلْم َيُكن َحاِصًَل َلُهم َوْقت االْعِتَذار، وا 

 َيُكن ِلَلْعِتَذار َمْعَنى.

م(َقْوله:  د  َّت ق  َّم ا َّو الت ْحِريم ة ر اد  َّاإلِْ ل ِإَلى َما َذَكرُه ِفي اْلَْمر )وفي  ِبَقْوِلِه : َأَشار ِباْلَو 

اَلَلة ِبالل ْفظ َعَلى الط َلب (، َوِبالث اِني ِإَلى َما َذَكرُه ِفيه ِبَقوْ  ِلِه )َواْعَتَبَر َأُبو َعِلي  وابنه ِإَراَدة الد 

اِرح )َوالجمهور َعَلى  :)َواْلُجْمُهور َعَلى َأن ه َحِقيَقة ِفي اْلُوُجوب الخ(. ُثم  اَل يخفى َأن  َقْوَل الش 

اِبَقة ِفي اْلَْمر، ِإْذ ِمْنَها َأن ه َحِقيَقة أَ  ن َها َحِقيَقة ِفي الت ْحِريم الخ( َلْم يستوِف َجِميع اْلَْقَوال الس 

، َفَقْول اْلُمَصنِ ف )َما ِفي اْلَْمر( َأْي ِفي اْلُجْمَلة، ِلَعَدم  ِفي اْلَقْدر اْلُمْشَتَرك َوَغْير َذِلَك مما َمر 

( ِبُمََلَحَظة َما َتَقد م /و260يع َما َمر  ِفي اْلَْمر ُهَنا، َبْل َبْعضه َكَما ُهَو َظاِهر )ه/اْعِتَبار َجمِ 

 َوَما ُهَنا.
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د َ[ َ]َا لنـاْهُيَع ْنَو اِحد َو ع ْنَُمتـ ع دِّ
َ

ٍد َُجًْعا َكاْلَْرَاِم اْلُمَخريَِّ َوف َ وَ  َزَعاِن َواَل يُ فَ َقا  رْ َقْد َيُكوُن َعْن َواِحٍد َوُمتَ َعدِ   ،قُ رَّ َكالن َّْعَلْْيِ يُ ْلَبَساِن َأْو يُ ن ْ

 
ٍد َُجًْعا َكاْلَْرَاِم اْلُمَخريَِّ( حنو اَل تَ فْ ) َعْل َهَذا َأْو َذاَك فَ َعَلْيِه َوَقْد َيُكوُن( الن َّْهُي )َعْن َواِحٍد( َوُهَو َظاِهٌر )َو( َعْن )ُمتَ َعدِ 

َقا َكالن َّْعَلْْيِ تُ ْلَبَساِن أَْو رْ َوف َ ) َُمَاَلَفَة إالَّ ِبِفْعِلِهَما فَاْلُمَحرَُّم َُجُْعُهَما اَل ِفْعُل َأَحِدمِهَا فَ َقْط تَ ْرُك َأَحِدمِهَا فَ َقْط َفاَل 
َزَعاِن َواَل يُفرَّ  نَ ُهَما بِلُْبِس َأْو نَ زِْع إْحَدامهَُا فَ َقْط فَ ُهَو َمْنِهي  َعْنهُ  (قُ تُ ن ْ بَ ي ْ

 

د، وكذا اْلَقْول ِفي َقْوله:  ا(عًَّ)جمَّْ ه:قولُ  ل عن اْلُمَضاف َأْي َعْن َجْمع ُمَتَعدِ  َتْمِييز ُمَحو 

د َوَعن َجِميعه. قوله: )َكالحرام اْلُمَخي ر( َأْي اْلُمَخي ر  )َوَفْرقًا َوَجِميًعا( اْلَْصل َوَعن َفْرق ُمَتَعدِ 

ْهَدة الن ْهي، فَل منافاة ِفي َوْصف اْلَحَرام ِباْلُمَخي ر ِلَن  ِفيما َيْتُرك ِمْن َأْفَراده لَيْخُرج ِبَتْرِكِه َعْن عُ 

َبْينَها  ُمَتَعل ق الت ْخِيير ِإْفَراد اْلَمْنِهي َعْنُه، َوُمَتَعل ق اْلِحْرَمة اْلَمْنِهي َعْنُه الِذي ُهَو اْلَقْدر اْلُمْشَتَرك

م مثُل َهذ  .1هُ عْ ا ِفي اْلَواِجب اْلُمَخي ر فراجِ َوُهو َأَحدَها اَل ِبَعْيِنِه َوَقد َتَقد 

 .ثٌ ن  ؤَ مُ  لُ عْ الن  وَ  نِ يْ لَ عْ الن   نَ مِ  حالٌ  (سانَّب َّلَّْ)ت َّ قوله:

  .فريقِ لت  لِ  (وهُ ) ميرُ َض  (ه َّنَّْع ََّّيٌَّّهَِّنَّْم ََّّو َّه َّ)ف َّ :هقولُ 

 
 
 

                                 
 انظر مبحث الواجب املخري ، ص: .. 1
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يًعا َكالز ََِن َوالسَّرِقَةِ   .َوُجَِ

 
يًعا َأْو لَِيْخَلعْ  يًعا{ َأْخًذا ِمْن َحِديِث الصَِّحيَحْْيِ }اَل مَيِْشَْيَّ َأَحدُُكْم يِف نَ ْعٍل َواِحَدٍة ِليُ ْنِعْلُهَما ُجَِ ُهَما ُجَِ

نَ ُهَما يف َذِلَك اَل اجلَْ  يًعا َكالز ََِن َوالسَّرَِقِة( )ْمِع ِفيِه فَ َيْصُدُق أَن َُّهَما َمْنِهي  َعن ُْهَما لُْبًسا َأْو نَ ْزًعا ِمْن ِجَهِة اْلَفْرِق بَ ي ْ َوُجَِ
ٍد َوِإْن َكاَن َيْصُدُق ا لنََّظُر إىَل ُكلٍ  ِمن ُْهَما أَنَُّه َعْن َفُكل  ِمن ُْهَما َمْنِهي  َعْنُه فَ َيْصُدُق اِبلنََّظِر إَلْيِهَما َأنَّ الن َّْهَي َعْن ُمتَ َعدِ 

 َواِحدٍ 

َّمَِّهقولُ  ا مَ هُ عَ لَ خْ يَ لِ  وْ ميعًا أَ ا جَ مَ هُ لَ عَ نْ يَ لِ ): هُ لُ وْ قَ  ذِ خْ الَ  ل  حَ مَ  الخ(1َّنَّيَّْيح َّحَّالص ََّّديِثَّح ََّّنَّ:)أخذًا

 سم.2." هِ د ِ ِض  نْ عَ  هيٌ نَ  يءِ الش  بِ  رَ مْ الَ  لن   (جميعاً 

 ما. هُ نْ ي عَ فِ  ميرِ الض   نَ مِ  مييزانِ تَ  ا(عًَّزَّْن ََّّوَّسًاَّأ َّبَّْ)ل َّ قوله:

  .عِ زْ الن  وَ  سِ بْ ي اللُّ فِ  أيْ (َّك َّلَِّيَّذ َّ:َّ)فَِّهقولُ 

َّالخ(م َّهَِّيَّْل َّإََِّّرَّظ َّالن َّبََِّّق َّد َّيْصَّ)ف َّ قوله: ِرَقةَ قالُ ا يُ عم   َجَوابٌ  ا منهيٌّ َعْن ُكلٍ   : ِإن  الزنا َوالس 

ِمْنُهَما َعَلى حدته َفَأْين الن ْهي َعْنُهَما َجِميًعا؟ َوَحاِصل اْلَجَواب َأن  الن ْهَي َلم ا َكاَن َعْن ُكلٍ  

ن َنَظر ِإَلى كلٍ  ِمْنُهَما َعَلى ِحدته  د، وا  ِمْنُهَما فإْن َنَظر إليهما معًا َصَدق َأن  الن ْهي َعْن ُمَتَعدِ 

 ن  الن ْهَي َعْن َواِحد.َصَدق أَ 

                                 
يًعا، َأْو »هو ما رواه أَِبو ُهرَيْ رََة، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  1 اَل مَيِْش َأَحدُُكْم يف نَ ْعٍل َواِحَدٍة، لِيُ ْنِعْلُهَما ُجَِ

يًعا ؛ ومسلم يف 7/154تاب اللباس،ابب ال ميشي يف نعل واحدة،أخرجه البخاري، اجلامع الصحيح، ك« لَِيْخَلْعُهَما ُجَِ
 .3/1660صحيحه، كتاب اللباس، ابب إذا انتعل فليبدأ ابليمْي وإذا خلع فليبدأ ابلشمال ،

 .2/328اآلايت البينات، 2
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َ]َالنـاْهُيَاملُْطل ُقَلِْلف س اِد[
 َوُمْطَلُق نَ ْهِي التَّْحِرمِي، وََكَذا الت َّْنزِيُه يف اأْلَْظَهِر ِلْلَفَساِد َشْرًعا، 

 
ااِلْعِتَداِد اِبْلَمْنِهيِ  َعْنُه إَذا َوُمْطَلُق نَ ْهِي التَّْحِرمِي( اْلُمْستَ َفاُد ِمْن اللَّْفِ  )وََكَذا الت َّْنزِيُه يف اأْلَْظَهِر لِْلَفَساِد( َأْي َعَدِم )

َوَقَع )َشْرًعا( إْذ اَل يُ ْفَهُم َذِلَك ِمْن َغرْيِ الشَّرِْع 

 

َأْي الِذي َلْم يقي د بما َيُدل  َعَلى فساٍد أْو ِصحٍة َكَما ُيْؤَخذ  (ريمَِّحَّْالت ََّّيَّهَّْن ََّّق َّطل َّ)وم ََّّ:قوله

اِرح.   مما َيْأِتي ِللش 

 ِباْلَجر  نعٌت لنهِي الت ْحِريم، َوِبالر ْفع َنْعٌت ِلُمْطَلق.  )المستفاد(َقْوله: 

ادَّالخ(َّ) قوله: مَّاالْعِتد  ر اْلَفَساد ِبََلِزم تَ أ ْيَّع د  اِبق ِفي ِخَطاب اْلَوْضع، " فس  ْفِسيره الس 

ْرَع ِلَن ه اْلَمْقُصوُد ِمن اْلُحْكم ِباْلَفَساد" ، َشْيخ اِِلْسََلمَقاله  1َوُهو ُمَخاَلَفة اْلِفْعل ِذي اْلَوْجهين الش 

الِذي ُهَو محلُّ النِ َزاع :" ولنه اْلَمْقُصود ِباْلَبْحث ُهَنا، وَ هللُا َتَعاَلى. َقال سم َرِحَمُه 2َوِمْثله ِلْلَكَمال

َعْنُه اَل ُيَخاِلف ِفي َأن  الن ْهي َيُدل  َعَلى ُمَخاَلَفة اْلَمْنِهي َعْنُه  هللُا َتَعاَلىِلَن  َأبا َحِنيَفة رضي 

اِرح َرِحَمُه  ْرع َأْخًذا ِمْن َقْول الش  َرِحَمُه ِفي "الصحة َواْلَفَساد" ِفي َقْول اْلُمَصنِ ف  هللُا َتَعاَلىِللش 

َوُيَقاِبلَها اْلُبْطََلن َوُهو اْلَفَساد ِخََلًفا لبي َحِنيَفة رضي هللا َعْنُه َما  ( /ظ260)ه/،هللُا َتَعاَلى

ه ِفي َقْوله )مُ  ْرع ِبَأن َكاَن خالفَ َنص   ة َما َذَكر الش 
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 َوِقيَل لَُغًة، َوِقيَل َمْعىًن ِفيَما َعَدا اْلُمَعاَماَلتِ 

 

َا يُ ن َْهى َعْنهُ لَُغًة( ِلَفْهِم أَْهِل الل َغِة َذِلَك ِمْن َُمَرَِّد اللَّْفِ  )َوِقيَل َمْعىًن( َأْي ِمْن َحْيُث اْلَمْعىَن َوُهَو َأنَّ )َوِقيَل  الشَّْيَء إمنَّ

َها ممَّا َلُه َُثََرٌة َكَصاَلِة الن َّْفِل اْلُمْطَلِق يِف إَذا اْشَتَمَل َعَلى َما يَ ْقَتِضي َفَساَدُه )ِفيَما َعَدا اْلُمَعاَماَلِت( ِمْن ِعَباَدٍة َوَغريِْ 

 اأْلَْوَقاِت اْلَمْكُروَهةِ 

اْلَمْعَنى َأْي اْلَعْقل اَل يتصور ِفي اْلَفَساد  1[أو]َمْنِهي ا َعْنُه الخ(، َوِلَن  اْلَقْول ِبَأن  اْلَفَساد ِباللَُّغة  

اِبق الِذي ُهَو ُمَخا ْرَع َكَما اَل يْخَفى.ِباْلَمْعَنى الس   2"َلَفة ِذي اْلَوْجهين الش 

ل َيْمَنعُه ِبَأن  َمْعَنى ِصيَغة الن ْهي لغًة إنما ُهَو الز ْجر  الخ(َّةًَّغ َّل ََّّ:)وقيل َّقوله اْلَقاِئل بالو 

 عن اْلِفْعل اَل َعَدم االْعِتَداد. 

ْعنًى(َقْوله ِقيلَّم   َأْي َعْقًَل.  :َّ)و 

َّلهَّث م ر ة(قوله :" َلَك أن تقوَل َما َفاِئَدته ِإْذ ُكل  َما َشْيخ اِِلْسََلمَبَيان ِلْلَغْير؛ َقال  :)مما

اهـ. "ويمكن أن ُيجاب ِبَأن  اْلُمَراد ِبالث َمَرِة شيٌء ُيْقَصد ُحُصوُله من اْلَمْنِهيِ   3ينهى َعْنُه له َثَمَرة"

ُحُصول َذِلَك من   4 ِبه حصوُل الن َسب، ]َفَيْنَتِفي[َعْنُه َفَيْنَتِفَي ُحُصوله، َكاْلَوْطء ،َحْيُث ُيْقَصد 

ْطََلق فأيُّ َشْيء ُيْقَصد حصوُله   اْلَوْطء زنًا وهذا غيُر ُمَتَحقِ ق َعَلى اِلِْ
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 ُمْطَلًقا

 

ُهَنا يف ُُجَْلِة الش ُموِل اِبأْلَْظَهِر وََكاْلَوْطِء زًَِن َفاَل َتِصح  َكَما تَ َقدََّم َعَلى التَّْحِرمِي وََكَذا الت َّْنزِيُه يف الصَِّحيِح اْلُمَعب َُّر َعْنُه 

َرَجَع  َفاَل يُ ْثِبُت النََّسَب )ُمْطَلًقا( َأْي َسَواءً 

 سم. 2."لْ م  َأتَ يُ لْ ه فَ حصولُ  1[ِمْن ُشْرب اْلَخْمر أْو ُلْبس َأَحد الن ْعلين َمَثًَل ]فينتفي

 .(الخ كروهَ المَ  لُ ناوَ تَ  يَ اَل : ) رِ مْ الَ  قِ طلَ مُ  ةِ لَ َأسْ ي مَ فِ  يْ أَ َّ(م َّقد َّاَّت َّم َّ)ك ََّّ:هقولُ 

َّج َّ)فََِّّ:هقولُ  ُهَو َقْول اْلَمْتن: وكذا الت ْنِزيه، ِإْذ ُهَو َشاِمل ِللن ْهي َعْن "  (مولَّالش ََّّةَِّل َّمَّْي

 .هاِب الش ِ  هِ خِ يْ شَ  نْ سم نقًَل عَ  3"َصََلة الن ْفل اْلَمْذُكوَرة َوَغْيرَها.

َّل َّطَّْ:)م َّهقولُ  َّالخ(فََِّّي َّهَّْالن ََّّع َّج َّر ََّّواءَّس ََّّيَّأ َّقًا َّذكر َمة: يما "إذا تأم لَت َتْفِسيَر  َقال اْلَعَل 

ْطََلق َوالت ْفِصيَل اْلَمْذُكور ِفي اْلُمَعاَمََلت َوَجدتُهَما ِمْتَساِويين ِفي اْلَمْعَنى، فَل َمْعَنى  اِلِْ

َشْيخ اهـ. " َوَقد َسَبقه ِإَلى َهذا ]اِليراد الكماُل و  4ِلْْلِْطََلِق ِفي محلٍ  َوالت ْفِصيِل ِفي آخر."

يَهام اْلَمْذُكور ِلَن ه َلْم  6 مع ِزَياَدة، ولعله إنما اْرَتَكَب هذا[ 5اِِلْسََلم  الط ِريق مع اِلِْ
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ََلميتضح له ُشُمول َكََلم اْبن َعْبد   َلقِ طْ اِلِ ]ن عَ  2[رازِ تِ االحْ بِ ] اطَ تَ احْ فَ  َلِت عامَ المُ  رِ يْ غَ لِ  1الس 

يَهام ِلُظُهور اتِ َجاه الت ْسِوَيِة َبْينُهَما، َوَقد يقال:  3[ِفي ََلم، َوَلْم يباِل ِبَهَذا اِلِْ َكََلِم اْبن َعْبد الس 

ْطََلق  َقِضي ةَ اْلَفْصل اْلَمْذُكور اَل ُيفيد َذِلَك االْحِتَراز فإن  ْطََلق ُشُمول اِلِْ ُمَقاَبَلة الت ْفِصيل ِباِلِْ

ُخول، فالحقُّ َعَدمُ   َشْيخ اِِلْسََلماْنِدَفاع االْعِتَراض ِبَهَذا الط ِريق فلُيَتَأم ْل. َوَأم ا َقْول  اِلْحِتَمال الدُّ

ََلم" فإنه َزادَها  َرِحمُه هللا: "ويجاب ِبَأن ه إنما َفَصلَها َعم ا عداها ِبالن َظر ِإَلى ِزَياَدة اْبن َعْبد الس 

اِرح، َلِكن النسَب حينئذ الت ْعِبيُر ِفي اْلُمَعاَمََلت  ِفي اْلُمَعاَمََلت َفَقط َكَما َفِهمُه اْلُمَصنِ ف َوالش 

ُمَجر د َهذا الت ْعِبير ب"مطلقًا"، وفيما عداها ِبَقْوِلِه )إن َرَجع ِإَلى َنْفسه أْو اَلِزمه( ففيه َنَظر، ِلَن  

ََلم فلُيَتَأم ل/و261اَل يِفيد ُحْكم ِزَياَدة اْبن َعْبد )ه/   سم. 4."( الس 

 اهـ سم. 5."يِ هْ الن   ةُ ل  عِ  هِ يْ لَ إِ  جوعِ رْ بالمَ  رادُ المُ ": هابُ الش ِ  الَ قَ "  الخ(َّع َّج َّر ََّّاءَّو َّ:)س َّهقولُ 

                                 
هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي الدمشقي عز الدين امللقب بسلطان العلماء ،  له مصنفات منها  1

ه. انظر ترُجته يف وفيات األعيان  660: القواعد الكربى، واإلمام يف بيان أدلة االحكام ، تويف رْحه هللا سنة 
 .5/80، وطبقات الشافعية 1/287

 يف )ط( : االحتزار. 2
 يف )ط( : إطالق يف. ويف اآلايت البينات : إطالق كالم. 3
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َوِفيَها إْن َرَجَع َقاَل اْبُن َعْبِد السَّاَلِم َأْو اُْحُتِمَل رُُجوَعهُ إىَل أَْمٍر َداِخٍل 

 

  تَ َعاىَل هللُا ِبِه َعْن ِضَياَفِة  الن َّْهُي ِفيَما ذُِكَر إىَل نَ ْفِسِه َكَصاَلِة اْْلَاِئِض َوَصْوِمَها َأْو اَلزِِمِه َكَصْوِم يَ ْوِم النَّْحِر ِلْْلِْعرَاضِ 
زَِمِة ََلَا ِبِفْعِلَها ِفيَها.  َم وََكالصَّاَلِة يف اأْلَْوَقاِت اْلَمْكُروَهِة ِلَفَساِد اأْلَْوقَاِت الالَّ َأْي يف اْلُمَعاَماَلِت  ()َوِفيَهاَكَما تَ َقدَّ

َأْي َما يف اْلُبطُوِن ِمْن اأْلَِجنَِّة اِلْنِعَداِم اْلَمِبيِع َوُهَو  )إْن َرَجَع( الن َّْهُي إىَل أَْمٍر َداِخٍل ِفيَها َكالن َّْهِي َعْن بَ ْيِع اْلَماَلِقيحِ 
َقاَل اْبُن َعْبِد السَّاَلِم َأْو اُْحُتِمَل ُرُجوَعُه إىَل أَْمٍر َداِخٍل( ِفيَها تَ ْغِليًبا َلُه َعَلى اخْلَارِِج )رُْكٌن ِمْن اْلَمِبيِع 

 

ِبالرُُّجوع ِإَلى َنْفسه َما َيْشَمل الرُُّجوع ِإَلى  ُيرادَ  نْ ي أَ غِ بَ نْ يَ فَ "  (ضَّائَِّح َّالََّّْةَِّال َّص َّك ََّّهَِِّسَّفَّْىَّن َّل َّ)إَِّ ه:قولُ 

 ه سم.قالَ  1"اْلُجْزء.

ْعَراُض، َوُكل ما ُوِجد َّمه(زَِّال ََّّمَّْ:)أ َّهقولُ  ْوُم ُوِجد اِلِْ َأْي اْلُمَساِوي ِبَمْعَنى َأن ه ُكل ما ُوِجد الص 

ْعَراُض َأْي ِبِني ة ُوِجد ا ْمَساك ِبِنية، َفالت ََلُزم من اْلَجاِنبين.اِلِْ ْوم َأْي اِلِْ  لص 

 َأْي اْلَفَساد الِذي اْشَتَمَلت َعَليه اْلَْوَقات. )لفسادَّاْْل ْوق ات(َّقوله:

اَّفيها(َقْوله:  ََلة ِفي اْلَمَكان اْلَمْنِهيِ  َعْنُه ِلَن ه  )الالزمةَّلهاَِّبِفْعِله  ة الص  ِبَهَذا فارُق ِصح 

 َلْيَس بَلزٍم لها ِلَجَواز اْرِتَفاع الن ْهي َعْنُه َقْبل ِفْعلَها فيه، كأن َجَعل اْلَحَمام َمْسِجًدا.

امَّالمبيع(قوله:  ال َفُهو َمْوُجود اْحتِ  )َّاِلْنِعد   َمااًل. َأْي اْنِعَدام َتَيقُّنه وا 

اِرج(قوله:  ل ىَّاْلخ   َأْي لما فيه ِمْن َحْمل َلْفظ الن ْهي َعَلى َحِقيَقته َكْنهيِه  )تغليبًاَّلهَّع 
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)ِإَلى َأْمر  هللُا َتَعاَلىَمُه َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم  َعْن َبْيع الط َعام َقْبل َقْبضه. َوَقْول اْلُمَصنِ ف َرحِ 

كلٌّ ِمن )َرَجع( َو)ُرُجوع(، وأْعَمل الوَل فصح  عطُف )الزم( َعَلى  1[فيها " َيَتَناَزعهُ ]َداِخل( 

َهاب ، وكأن َغَرضُه ِبَهَذا االْحِتَراز َعْن َتَعلُّق االْحِتَمال هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  2َقْوله )َداخل(" َقاله الشِ 

ال َفاْلَعْطف ِفي َنْفسه صحيٌح مع ِإْعَمال الث اِني." ِزم َأْيًضا، وا  َقاله سم   3ِبُصَوَرة الرُُّجوع ِلَل 

 . هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه 

: اِرح ِفي َقْول اْلُمَصنِ ف )أْو الزم أْو َرَجع ِإَلى َأْمر اَلِزم( يدلُّ ِلما َقاله  قلت  َوَتْقِدير الش 

َياَدة  ِزَمة ِلْلَعْقد ِبَسَبب اْشِتَراطَها فيه، َوَقد ُيقال الزِ  ْرط( َأْي الَل  َهاب. َقْوله )الَلزمة ِبالش  الشِ 

َياَدة َبْل ليست َخاِرَجًة ِلَن َها ِمْن ُجْمَلة ا ْلَمْعُقود َعَليه، ِإال  أن يجاب ِبَأن  َمْرِجع الن ْهي َلْيَس الزِ 

االْشِتَمال َعَليَها َكَما ُهَو الظ اِهر ِمْن َكْونه َمْدُخول اَلم الت ْعِليل، َواالْشِتَمال ُيوَصف ِباللُُّزوم 

َياَدة ِبَمْعنَ  ْرط، ُثم  رأيُت ِعَباَرة اْلَْسَنِوي  مشيرًة ِباْعِتَبار َأن  ُمَتَعل قه الِذي ُهَو الزِ  ى المزيد اَلِزم ِبالش 

ْرَهم  َياَدِة َكْون َأَحد الِعوضين َزاِئًدا َحْيُث َقال: "ِلَن  الن ْهي َعْن َبْيع الدِ  ِإَلى َأن  اْلُمَراد ِبالزِ 

َياَدة، َوَذلك أمٌر َخاِرج َعْن َنْفس  اْلَعْقد  بالدرهمين إنما ُهَو لْجِل الزِ 

                                 
 يف )ب( : فيه تتنازعه. 1
 .2/331انظر اآلايت البينات ،  2
 .2/331اآلايت البينات ، 3
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َأْو اَلزٍِم َلا ِوَفاقًا ِلْْلَْكَثِر، 

 

زِ  َمِة اِبلشَّْرِط )ِوفَاًقا ِلْْلَْكَثِر( ِمن )أَْو( َرَجَع إىَل أَْمٍر )اَلزٍِم( َكالن َّْهِي َعْن بَ ْيِع ِدْرَهٍم ِبِدْرمَهَْْيِ اِلْشِتَماِلِه َعَلى الز اَِيَدِة الالَّ
ِه َكَما تَ َقدََّم لِْلَفَساِد ِفيَما ذُِكَر َأمَّا يف اْلِعَباَدِة َفِلُمَناَفاِة الن َّْهِي َعْنُه أِلَْن َيُكوَن ِعَباَدًة َأْي َمْأُمورًا بِ  اْلُعَلَماِء يف َأنَّ الن َّْهيَ 

َْي ِمْن َغرْيِ َنِكرٍي َعَلى َفَساِدَها اِبلن َّْهِي َعن َْها، يف َمْسأََلِة اأْلَْمِر اَل يَ تَ َناَوُل اْلَمْكُروَه. َوأَمَّا يف اْلُمَعاَمَلِة َفاِلْسِتْداَلِل اأْلَوَّلِ 
َم َفَظاِهرٌ   .َوَأمَّا يف َغرْيِمِهَا َكَما تَ َقدَّ

 

 2."ِمْن َأْوَصافه لكن ه اَلِزم 1ِلَن  اْلَمْعُقود َعَليه ِمْن َحْيُث ُهَو َقاِبل ِلْلَبْيع، َوَكْونه َزاِئًدا أْو َناِقًصا

 . هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  3اهـ قاله سم

ََّوَقْوله  ْرط( َِّبالش  ال َفَأي َشْرط ِفي َقْوله )الالزمة ْرط ِبَحَسب اْلَمْعَنى، وا  َلَعل  اْلُمَراد الش 

ْرط؟  ْرَهمين فيقول َقِبلت( َمَثًَل. َبِقَي أْن يقال: ِلَم َعب َر ِبالش  ْرَهم بهذين الدِ  )بعُتك َهذا الدِ 

ِزَمة ِباْلَعْقد َعَليَها فلُيتأمل." ق ( /ظ261)ه/وهَل    َقاله َأْيًضا سم.  4ال: الَل 

َلف رضي  )فاِلستداللَّاْلولين(َقْوله:   َعْنُهْم.  هللُا َتَعاَلىَأْي ِمْن ُعَلَماء الس 

ْيرهم ا(قوله:  أ م اَِّفيَّغ   َأْي َغْير اْلِعَباَدة واْلُمَعاَمََلت.  )و 

. )فظاهر(َوَقْوله :   َأْي َفَظاِهر َفَساده ِلَعَدم َتَرتُّب َثَمَرته َعَليه َكَما َمر 

 

                                 
 من أوصافه ... وصفيف هناية السول : أو َنقصا،  1
 .179هناية السول شرح منهاج الوصول ،األسنوي ، ص: 2
 .2/331اآلايت البينات ، 3
 .2/331اآلايت البينات،  4
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َماُم يف اْلِعَباَداِت فَ َقْط، َفِإْن َكاَن خِلَارٍِج  َوَقاَل اْلَغزَاِل  َواإْلِ

 

َماُم( الرَّازِي  لِْلَفَساِد )يف اْلِعَباَداِت فَ َقْط( َأْي ُدوَن الْ ) ُمَعاَماَلِت فَ َفَساُدَها ِبَفَواِت رُْكٍن َأْو َشْرٍط َوقَاَل اْلَغزَاِل  َواإْلِ
َم فَ َفَساُدهُ ُعِرَف ِمْن َخارٍِج َعْن الن َّْهِي َواَل ُنَسلِ ُم َأنَّ اأْلَوََّلْْيِ اْسَتَدل وا مبَُجرَِّد الن َّْهِي َعَلى َفَساِدَها وَ  ُدوَن َغرْيَِها َكَما تَ َقدَّ

اَن( ُمْطَلُق الن َّْهِي )خِلَارٍِج( َعْن اْلَمْنِهيِ  َعْنهُ َأْي َغرْيِ اَلزٍِم َلُه َفِإْن كَ )ِمْن َخارٍِج أَْيًضا 

 

ْكن(قوله:  ْرط(َأْي َكاْنِعَدام المبيع ِفي َبْيع اْلَمََلِقيح، َوَقْوله  )بفواتَّر  َأْي َكاْنِعَدام َطَهاَرة  )أْوَّش 

 المبيع.

ي ِ الِ الغز  وَ  1مامِ اِلِ  َلمِ كَ  ةِ م  تِ تَ  نْ مِ َّالخ(َّين َّلَِّو َّاْل ََّّن َّأ ََّّم َّل َِّس َّ)والَّن ََّّ:قوله
لين  2 َأْي اَل ُنَسلِ م َأن  الو 

 استدل وا ِبُمَجر د الن ْهي، َبْل مع َفَوات ركٍن أْو شرٍط ُعِرف ِمْن َخاِرج َعْن الن ْهي.

ْيره ا(َّ:)ودون َّقوله  .  (َعْطف َعَلى َقْوله )ُدون اْلُمَعاَمََلت غ 

ََّّ)فإنَّقوله: ان  َّالخ("َّك  اِرج  َهذا قسيُم َقْوله )ُمْطلقًا ِفيما َعَدا اْلُمَعاَمََلت(. م ْطل قَّالن ْهيَِّلخ 

 سم.  3)َأْمر َداِخل أْو اَلِزم( ِفي اْلُمَعاَمََلت ."  :َوَقْوله

ِزم(َقْوله:  ْيرَّال  ِزم اْلُمَساِوي  اَل ُمْطَلق  )أ ْيَّغ  ِزم العم ، َفاْلَمْنِفي الَل  َأْي مساٍو، َوُهو الَل 

ِزم.   الَل 

                                 
 .2/291احملصول ،   1
 .2/44املستصفى ،   2
 .2/331اآلايت البينات ،  3
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َكاْلُوُضوِء مبَْغُصوٍب مَلْ يُِفْد ِعْنَد اأْلَْكَثِر َوَقاَل َأْْحَُد يُِفيُد 

 

ْتاَلِف َماِل اْلَغرْيِ اْْلَاِصِل ِبَغرْيِ  اْلُوُضوِء أَْيًضا وََكاْلبَ ْيِع َوْقَت ِنَداِء اجْلُُمَعِة ِلتَ ْفِويِتَها اْْلَاِصِل )َكاْلُوُضوِء مبَْغُصوٍب( إِلِ
َم )ملَْ يُِفْد( َأْي الْ  َفَساَد )ِعْنَد اأْلَْكَثِر( ِمْن ِبَغرْيِ اْلبَ ْيِع أَْيًضا وََكالصَّاَلِة يف اْلَمَكاِن اْلَمْكُروِه َأْو اْلَمْغُصوِب َكَما تَ َقدَّ

َماُم )َأْْحَُد( ُمْطَلُق الن َّْهِي )يُِفيدُ اْلُعَلَما اْلَفَساَد  (ِء أِلَنَّ اْلَمْنِهيَّ َعْنُه يف اْْلَِقيَقِة َذِلَك اخْلَارُِج. )َوقَاَل( اإْلِ

 

ْتََلف َخاِرٌج  )إلتالفَّم الَّاْلغ ْير(َقْوله:  َتْعِليل ِللن ْهي عن اْلُوُضوء ] ِباْلَماء اْلَمْغُصوب، فإن اِلِْ

َراَقة. 1اْلُوُضوء[ عن   َغْير اَلِزم له ِلُحُصوله ِبَغْيِرِه َكاِلِْ

َتْعِليٌل ِللن ْهي عن اْلَبْيع َوْقت ِنَداء اْلُجُمَعة، َوالت ْفِويُت اْلَمْذُكوُر َخاِرٌج  )لتفويتهاَّالخ(قوله: 

 .َعْن َماِهَية اْلَبْيع َغْيُر اَلِزم له ِلُحُصوله ِبَغْيِرِه َكالن ْوم َمَثًَل 

 ل. بِ اِلِ  نِ اطِ عَ مَ وَ  امِ م  الحَ كَ  2[َأيْ ]َّ(روهَِّكَّْم َّالََّّْانَّك َّيَّالم َّ)فََِّّ:هقولُ 

ال ِفي )َلْم ُيِفْد(. اد(َّس َّالف ََّّيَّ)أ َّ: هُ قولُ  اِرح َلْفَظة )َأْي( ِحْرًصا َعَلى َبَقاء ُسُكون الد   َزاد الش 

(َقْوله:  ان  َّأْوَّك  اِرج  ر  ِفي َتْقِديم َعَدم َكْونه ِلَخاِرج َوَتْأِخيره ِفي َقْول  )سواًءَّل ْمَّيكنَِّلخ  السِ 

 َأِبي َحِنيَفة اآلتي َأن ه َأْوَلى ِباْلُحْكم ُهَنا اَل هناك، بل اْلَْوَلى ِباْلُحْكم هناك ُهَو 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
 ساقطة من )ط(. 2
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ُمْطَلًقا َوَلْفظُُه َحِقيَقٌة، َوِإْن انْ تَ َفى اْلَفَساُد ِلَدِليٍل، 

 

َخارِِج ِعْنَدُه قَاَل َواًء ملَْ َيُكْن خِلَارٍِج َأْو َكاَن َلُه أِلَنَّ َذِلَك ُمْقَتَضاُه فَ ُيِفيُد اْلَفَساَد يف الص َوِر اْلَمْذُكوَرِة لِلْ )ُمْطَلًقا( َأْي سَ 

)َوَلْفُظُه َحِقيَقٌة َوِإْن انْ تَ َفى اْلَفَساُد ِلَدلِيٍل( 

 

ر ِفي َمَحل اْلُمَبا َلَغة َبَلو، َفالن ْهي ِلَغْير َخاِرج َأْوَلى ِبِإَفاَدة اْلَفَساد ِمْن الن ْهي اْلَخاِرج، فإن اْلُمَؤخ 

ر اْلَْدَون ُحْكًما ِفي ُكل  َقْول ليكون ِفي َمَحل اْلُمَباَلَغة ِب)لو(.   ِلَخاِرج َفُيَؤخ 

ْذك ور ة(َقْوله  َّاْلم  ر و  َّالص  َداء اْلُجُمَعة،  ِهَي اْلُوُضوء ِبَمْغُصوب، َواْلَبْيع َوْقت نِ  :)في

ََلة ِفي اْلَمَكان اْلَمْكُروه أْو اْلَمْغُصوب   َوَقْوله )للخارج( ُمَتَعلِ ق ِباْلَمْذُكوَرِة.  .َوالص 

ة(قوله:  ِقيق  ( ِمْن َكََلم /و262َأْي ِفي َمْدُلوله من اْلَكف  َواْلَفَساد َكَما ُيْعَلم )ه/ )ولفظهَّح 

اِرح اآلتي." اِرح اآلتي قوَله )ِلَن ه َلْم َيْنَتِقل  اِِلْسََلمَشْيخ َقاله  1 الش  َرِحمُه هللا، وأراد ِبَكََلم الش 

َعْن َجِميع موجبه من اْلَكف  َواْلَفَساد(، َأْي َبْل َعْن َبْعض موجبه َوُهو اْلَفَساد الِذي اْنَتَفى 

ُكوَرة َنَظر ِلَن ه فيها َغْير ُمْسَتْعَمل ِفي ِبَدِليل، َلِكن ِفي ِإْطََلق َهذا الت ْفِسير مع اْلُمَباَلَغة اْلَمذْ 

 سم.  2."َجِميع موجبه ِبَدِليل الت ْعِليل اْلَمْذُكور َحت ى يُكون َحِقيَقة

                                 
 .2/252حاشية األنصاري،  1
 .2/334اآلايت البينات ،  2
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..............................

 

َم  يِع ُموِجِبِه ِمْن اْلَكفِ  َواْلَفَساِد فَ ُهَو َكاْلَعامِ  أِلَنَُّه ملَْ ،َكَما يِف َطاَلِق اْْلَاِئِض ِلْْلَْمِر مبُرَاَجَعِتَها َكَما تَ َقدَّ يَ ن َْتِقْل َعْن ُجَِ

 ،الَِّذي ُخصَّ 

 

ا(قوله:  ع ِته  َأْي َفاْلَْمر ِبُمَراَجَعِتَها َدِليل َعَلى اْنِتَفاء اْلَفَساد َعْن َطََلقَها اْلَمْنِهي  )للمرَِّبم ر اج 

 م ا احتيج ِإَلى ُمَراَجَعتَها. َعْنُه ِإْذ لو َلْم َيِصح  طَلُقها لَ 

ِميعَّموجبه(قوله:  ْنَّج  ْنت ِقلَّع  َأْي ِلَن  َلْفظ الن ْهي َلْم َيْنَتِقل َحْيُث َيْنَتِفي اْلَفَساد  )ِْل ن هَّل ْمَّي 

؛ "َوِفيه ِلَدِليل َعْن َجِميع مقتضاه َوَمْدُلوله ِمْن اْلَكف  َواْلَفَساد، َبْل َعْن َبْعضه َفَقط ، وهو اْلَفَساد

ح]َبْحٌث، ِلَن  َهذا الت ْوِجيه اَل  كونه مجازًا، ِلَن  َحاِصله َأن ه  2[ح  ِص يَ ] ة بلْ يقَ قِ نه حَ وْ كَ  1[ُيَصحِ 

ُمْسَتْعَمل ِفي َبْعض موجبه، َوَبْعض موجبه َلْيَس ُهَو َمْعَناُه اْلَمْوُضوع له َبْل جزُء َمْعَناُه، 

َمْعَناُه مجاٌز بَل ِإْشَكال، َوَأم ا َتْنِظيره ِباْلَعام  اْلَمْخُصوص ففيه َبْحث  َواْسِتْعَمال الل ْفظ ِفي ُجْزءِ 

ِلُظُهور اْلَفْرق ِبَأن  ذاك ُمْسَتْعَمٌل ِفي َجِميع َمْعَناُه، غايُة َما ِفي اْلَباب َأن  اْلُحْكم َغْير َشاِمٍل 

ن َلْم ِلَجِميع َمْعَناُه وهذا اَل َيْقَدح ِلَن  َمَدار َكْون ال ل ْفظ َحِقيَقة َعَلى اْسِتْعَماله ِفي َتَمام َمْعَناُه وا 

 .هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  سم هُ قالَ  3."يتعل ق اْلُحْكم ِبَتَمام َمْعَناهُ 

                                 
 )ط( وهو موافق ملا يف اآلايت البينات. يف )ه( و )ب( : يصح، واملثبت من 1
 يف اآلايت البينات ، يصحح. 2
 .2/334اآلايت البينات ،  3
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َوأَبُو َحِنيَفَة: اَل يُِفيُد ُمْطَلًقا، نَ َعْم اْلَمْنِهي  ِلَعْيِنِه َغي ُْر َمْشُروٍع فَ َفَساُدُه َعَرِضي ، 

 

 َفِإنَُّه َحِقيَقٌة ِفيَما َبِقَي 
َ
ا َسَيْأيت. )َو( َقاَل )أَبُو َحِنيَفَة( ُمْطَلُق الن َّْهِي )اَل يُِفيُد( اْلَفَساَد )ُمْطَلًقا( َأْي َسَواًء َكاَن ، مل

ُه )ِلَعْيِنِه( َكَصاَلِة اْْلَاِئِض َوبَ ْيِع اْلَماَلِقيِح )َغي ُْر خِلَارٍِج ملَْ َيُكْن َلُه ِلَما َسَيْأيت يف إفَاَدتِِه الصِ حََّة قَاَل )نَ َعْم اْلَمْنِهي ( َعنْ 
َمْشُروٍع فَ َفَساُدُه َعَرِضي ( َأْي َعَرَض لِلن َّْهِي َحْيُث اُْستُ ْعِمَل يف َغرْيِ اْلَمْشُروِع 

 

َّب َّيم َّفَََِّّّة َّقيق َّح ََّّه َّن َّإَِّ)ف ََّّ:قوله ْطََلق  (ي َّقَِّا فيه أن يقال: ِإن  اْلَباِقي من اْلَعام  ُجْزِئي ات له َواِ 

اْلَعام  َعَلى جزئياته َحِقيِقي ِبِخََلف َما ُهَنا، فإن اْلَباِقي ُجْزء اَل ُجْزِئي، َواْلُكل  اَل ُيْطَلق َعَلى 

 ه. لَ  هَ جْ  وَ اَل  ام ِ العَ بِ  2[ظيرُ نْ الت  فَ ]ازًا جَ  مَ إال   1 [ُجْزئه]

ْيء يَ  ي(تَِّأَّْي َّاَّس َّم َّ)لَِّ: 3[هقولُ ]  ي ِإْمَكان ُوُجوده.عِ دْ تَ سْ َأْي ِمْن َقْوله ِلَن  الن ْهي عن الش 

ْنِهيَّالخ(َقْوله :  ٍر تقديُره َأن  َأبا َحِنيَفة يقول: ِإن  الن ْهي  )ن ع مَّاْلم  اْسِتْدَراك َعْن سؤاٍل مقد 

ََلة اْلَحاِئض َوَبْيع اْلَمََلِقيح اْلَمْنِهي َعْنُهَما. فأجاب ِبَأن  اَل يِفيد اْلَفَساد مع َأن ه َقاِئل ِبَفَساد َص 

 اْلَفَساد َلْيَس من الن ْهي َبْل َعَرض ِللن ْهي َحْيُث اسُتعمل َمَجاًزا َعْن الن ْفي.

وع(قوله:  ْيرَّم ْشر  ا  )غ  َأْي َغْير َمْوُجود َشْرًعا، َأْي ُمنتٍف َشْرًعا، اَل يتصور َشْرًعا َبْل ِحس 

 َفَقط. 

                                 
 يف )ب( جزئيه. 1
 ذا( .يف )ه( : فإذا التنظري ، ويف )ب( : فإذا فالتنظري ، لكن مت شطب )فإ 2
 ساقطة من )ب(. 3
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مُثَّ َقاَل: َواْلَمْنِهي  ِلَوْصِفِه 

 

ُهَو ِمْن ِجْنِس اْلَمْشُروِع أَمَّا ََمَازًا َعن الن َّْفِي الَِّذي اأْلَْصُل َأْن ُيْستَ ْعَمَل ِفيِه إْخَبارًا َعْن َعَدِمِه اِلْنِعَداِم حمَِلِ ِه َهَذا ِفيَما 
)ِلَوْصِفِه( َكَصْوِم يَ ْوِم النَّْحِر َغي ْرُُه َكالز ََِن اِبلزَّاِي فَالن َّْهُي ِفيِه َعَلى َحاِلِه َوَفَساُدُه ِمْن َخارٍِج. )مُثَّ َقاَل َواْلَمْنِهي ( َعْنُه 

ِبِدْرمَهَْْيِ اِلْشِتَماِلِه َعَلى الز اَِيَدِة ِلْْلِْعرَاِض ِبِه َعْن الضِ َياَفِة َوبَ ْيِع ِدْرَهٍم 

 

الن ْهي ِللن ْفي ِبَجاِمع اْنِتَفاء َعَدم اْلِفْعل ِفي  ( /ظ262)ه/َأْي استعير )مجازًاَّعنَّالن ْفي(َقْوله: 

ن َكاَن اقتضاء الن ْهي اْلَعَدم ِمْن ِجَهة  ، وا   واقتضاء النفي العدم من الصل.  1[اْلَقْيد]ُكلٍ 

َّيستعملَّفيه(َنْعت )للنفي(، َوَقْوله  )الذيَّاْْل ْصلَّالخ(ْوله: قَ  َّأ ن  ُمْبَتَدأ َوَخَبر  )اْلصل

 )إخبارًا(ِصَلة الِذي َوَضِمير يستعمل يُعود ِللن ْفي، َوَضِمير فيه يُعود ِلَغْير اْلَمْشُروع. ُوُقوله: 

 وع. ِعل ة لقوله: يستعمل فيه، َوَضِمير َعَدمه ِلَغْير اْلَمْشرُ 

َّمحل ه(َوَقْوله:  ِعل ة ِلَعَدمه من َقْوله ِإْخَباًرا َعْن َعَدمه، َواْلُمَراد بالمحل  اْلَبَدن  )النعدام

 الظ اِهر والمبيع ِفي اْلِمَثالين اْلَمْذُكورين. 

اِرج(َقْوله:  ادهَِّمْنَّخ  ف س  الهَّو  ل ىَّح  اَِّبالز ايَّف الن ْهيَّفيهَّع  اِلز ن  " َلَعل  َهذا إنما  )أ م اَّغ ْيرهَّك 

َجاز عن الن ْفي، ُيَفاِرق َما ُهَو ِمْن ِجْنس اْلَمْشُروع ِمْن ِجَهة َأن  الن ْهي ُهَنا َعَلى َحاله َوُهَناك مَ 

 سم.  2."اْلَفَساد ِمْن َخاِرج َفُهو فيهما َوَأم ا َكْون 

                                 
 يف )ه( و )ب( : العبد. 1
 .2/336اآلايت البينات ،  2
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    .يُِفيُد الصِ حََّة 

 

ُه أِلَنَّ الن َّْهَي َعْن الشَّْيِء َيْسَتْدِعي إْمَكاَن ُوُجوِدِه َوِإالَّ َكاَن الن َّْهُي َعْنُه َلْغًوا َكَقْوِلك لَ ( )يُِفيُد( الن َّْهي ِفيِه )الصِ حَّةَ 

َم  ِلْْلَْعَمى اَل تُ ْبِصْر فَ َيِصح  َصْوُم يَ ْوِم النَّْحِر َعْن نَْذرِِه َكَما تَ َقدَّ

 

 عًا. رْ شَ  يْ أَ  (هَِّجودَِّو ََّّكان َّمَّْيَّإَِّعَّدَّْت َّسَّ)ي َّه: قولُ 

 نِ ـابْ كَ  قونَ ق ِ حَ المُ  نهُ عَ  جاَب أَ وَ  ،عُ نَ تَ مْ يُ أي عبثًا فَ "( واًَّغَّْل ََّّه َّنَّْع ََّّي َّهَّْالن ََّّان ََّّك َّال َّا َِّ)و َّه: قولُ 

ذا هَ  يرِ غَ بِ  هُ صيلُ حْ تَ  يمتنعُ  لِ اِص الحَ كَ  ،2[هِ  بِ اَل ] عِ نْ ا المَ ذَ هَ  غيرِ بِ  عُ نَ تَ مْ ا يُ مَ ن  ه إِ ن  َأبِ  1ِب اجِ الحَ 

 . َشْيخ اِِلْسََلم 3."ه بِ اَل  صيلِ حْ الت  

 هُ بلَ ا قَ مَ وَ  اس  حِ  نُ كِ مْ  يُ ا اَل يمَ فِ  هُ ن  ِلَ  ،هُ ا قبلَ مَ لِ  4تنظيرٌ "  بصر(ىَّالَّت َّم َّعَّْْل َّلََِّّك َّلَِّوَّْق َّ:َّ)ك َّقوله

 . َشْيخ اِِلْسََلم 5."عاً رْ شَ  نُ كِ مْ  يُ ا اَل يمَ فِ 

 . (ةَ ح  الصِ   فيدُ يُ ) هِ لِ وْ ى قَ لَ عَ  فريعٌ تَ (َّح َِّصَّي َّ:َّ)ف َّقوله

                                 
 .1/688َمتصر منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل ،ابن اْلاجب،  1
 يف حاشية األنصاري : ألنه ، ولعل ما ورد يف حاشية البناين أصوب لو اعتمده حمقق حاشية زكراي األنصاري يف حتقيقه. 2
 .2/255حاشية األنصاري،  3
 يف حاشية األنصاري : نظري. 4
 .2/255حاشية األنصاري،  5
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..............................

 

زِِم خِبِاَلِف الصَّاَلِة يف اأْلَْوَقاِت اْلَمْكُروَهِة فَ َتِصح  ُمْطَلًقا أِلَ  نَّ الن َّْهَي َعن َْها خِلَارٍِج اَل ُمْطَلًقا ِلَفَساِدِه ِبَوْصِفِه الالَّ

 

 .هِ رِ يْ غَ وَ  هِ رِ ذْ نَ  نْ عَ  يْ ( أَ قاًَّل َّطََّّْم َّ:َّ)ال َّهقولُ        

َوَأَشار ِبَهَذا ِإَلى َأن  َقْول َأِبي َحِنيَفة  (،طلقاً مُ  اَل ) هِ لِ وْ قَ لِ  ةٌ ل  عِ  (هَِّفَِّْصَّو َّبََِّّهَِّادَِّس َّلف َّ)َّه:وقولُ  

َحة هللُا َتَعاَلىرضي  ة ِلْلَمْنِهي َعْنُه 1َعْنُه َواْلَمْنِهي َعْنُه ِلَوْصفه يِفيد الصِ  ح  ، َمْعَناُه يِفيد الصِ 

؛" وهذا َمْعَنى  2َوْصفه، فإن ه مع َوْصفه َفاِسد َكَما صر ح ِبَذلك اْلَعُضدِبُدون َوْصفه، اَل مع 

ِليل َعَلى َذِلَك أْو ُأْطِلق الن ْهُي َصِحيٌح  َقْول اْلَحَنِفي ة: ِإن  اْلَمْنِهي َعْنُه ِلَوْصفه ِبَأن  دل  الد 

 سم.  3."ِبَأْصِلِه، َفاِسٌد ِبَوْصِفِه ُمَعاَمَلة أْو ِعَباَدة

 .اَل  مْ أَ  ْت رَ ذَ نَ  يْ أَ  قًا(ل َّطَّْم ََّّح َِّصَّت َّ:َّ)ف َّهقولُ 

 . ةِ روهَ كْ المَ  قاتِ وْ ي الَ فِ  َلةِ ن الص  عَ  يْ أَ  ا(ه َّنَّْع ََّّي َّهَّْالن ََّّن َّ:)ِْل هقولُ 

ْمس اْلَحاِصل ِبَغْيِرَها َأْيًضا. )لخارج(َقْوله:   َأْي َغْير اَلِزم َوُهو الت ْشِبيه ِبَعب اد الش 

  

                                 
ه (، 761انظر : حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد، خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي )املتوىف:  1

 ،حتقيق: د. إبراهيم حممد السلفييت، دار الكتب الثقافية ، الكويت.90ص:
 .2/574شرح َمتصر املنتهى األصوِل، العضد ،   2
 .2/337اآلايت البينات ،  3
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..............................

 
ِفيُد اِبْلَقْبِض اْلِمْلَك اخْلَِبيَث  َكَما تَ َقدََّم َوَيِصح  اْلبَ ْيُع اْلَمْذُكوُر إَذا ُأْسِقَطْت الز اَِيَدُة اَل ُمْطَلًقا ِلَفَساِدِه هِبَا َوِإْن َكاَن يُ 

َم َواْحتَ َرَز اْلُمَصنِ ُف مبُْطَلِق الن َّْهيِ   .َعْن اْلُمَقيَِّد مبَا َيُدل  َعَلى اْلَفَساِد َأْو َعَدِمِه فَ يُ ْعَمُل ِبِه يف َذِلَك اتِ َفاًقا َكَما تَ َقدَّ

 

م(َقْوله:  د  م اَّت ق   ( ُمْطَلق اْلَْمر اَل َيَتَناَول اْلَمْكُروه. /و263َأْي ِفي َمْسَأَلة )ه/ )ك 

ْذك ور(َّقوله:  َّاْلب ْيعَّاْلم   َفاَدة الن ْهي اْلَفَساد. َأْي ِلَعَدم إِ )ويصح 

ا(قوله:  ْرَهم الث اِني ِفي اْلِمَثال اْلَمْذُكور. )لفسادهَِّبه  َياَدِة َوِهي الدِ   َأْي ِلَفَساد اْلَبْيع ِبالزِ 

َّيِفيدَّالخ(قوله:  ان  نَّك  ْبض(الواو ِلْلَحال َوَضِمير َكاَن ِلْلَبْيع، َوَقْوله  )وا  َأْي اَل  )يفيدَِّباْلق 

 . ِبَنْفِسهِ 

َياَدة. )الملك(َوَقْوله   َأْي ملك  الزِ 

َأْي اْلَحَرام اْلَواِجب الر د  ِلَعَدم َجَواز االْنِتَفاع ِبه فالمفيد ِلَلْعِتَداد اْلَقْبض  بيث()الخ ََّوَقْوله:  

 اَل اْلَبْيع. 

(َّلَِّبهَِّم َّعَّْي َّ)ف ََّقْوله :   َأْي ِفي اْلَفَساد َوَعَدمه. ِفيَّذ ِلك 
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َاْلق ُبوِل[َ]َم ف اُدَنـ ْفيَِ
َ

َعْنُه اْلَقُبوَل، َوِقيَل َبْل الن َّْفُي َدلِيُل اْلَفَسادِ  يَ فِ َوِقيَل إْن نُ 

 
 

)َوِقيَل َواِب ُدوَن ااِلْعِتَداِد )َوِقيَل إْن نَ َفى َعْنُه اْلَقُبوَل( َأْي نَ ْفُيُه َعْن الشَّْيِء يُِفيُد الصِ حََّة َلُه ِلُظُهوِر الن َّْفِي يف َعَدِم الث َّ 
 .َبْل الن َّْفُي َدلِيُل اْلَفَساِد( ِلُظُهورِِه يف َعَدِم ااِلْعِتَدادِ 

 

َلْيَس َهذا ِمْن َتَمام َما َقْبله َعَلى َما ُيوِهُمُه َكََلُمه، "  ول(ب َّق َّالََّّْه َّنَّْىَّع َّف َّن ََّّنَّإََِّّيل َّقَِّ:َّ)و َّهقولُ 

ْيء  اِرح ِبَقْوِلِه: )َأْي َنْفيه َعْن الش  ِلَن ه نفٌي َوَما َقْبله نهٌي، َفُهو حكٌم ُمْسَتِقلٌّ َكَما َأَشار له الش 

َحة له الخ( َحْيُث اْسَتْأَنَف  أن ُيَعبِ ر بما يِفيد  2[ِباْلُمَصنِ ف]َلى ، َفَكان اْلَوْ 1[الت ْقِدير]يِفيد الصِ 

َحة، َوِقيل َدِليل اْلَفَساد  . َشْيخ اِِلْسََلم 3."َذِلَك كأن يُقول: َأم ا َنْفي اْلَقُبول َفِقيل َدِليل الصِ 

:"من َأَتى َعر اًفا ( ِمَثاُله َقْوله َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم اِبَّو َّالث ََّّمَِّد َّيَّع َّفََِّّيَّفَّْالن ََّّورَّه َّظ َّ:َّ)لَِّهقولُ 

قه َلْم َيْقَبل هللا له َصََلَة َأْرَبعين َيْوًما  . 4"فَسَأَله َعْن َشْيء فصد 

 . دادِ تِ االعْ  مِ دَ عَ  ونَ دُ  يْ أَ  (ادَِّد َّتَِّاالعََّّْون َّ:)د َّهقولُ 

                                 
 يف حاشية األنصاري: التقرير. 1
 يف )ط( للمصنف. 2
 .2/257حاشية األنصاري ،  3
ن رواه مسلم يف صحيحه عن صفية عن بعض أزواج رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم عنه ، ابب حترمي الكهانة وإتيا 4

 .4/1751الكهان ، 
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َ[زاءَِجَْالََِيَِفَْنَـ َادَُفَ مَ ]
ْجزَاِء َكنَ ْفِي اْلَقُبوِل،  َونَ ْفُي اإْلِ

 
ْجزَاِء َكنَ ْفِي اْلَقُبوِل( يف أَنَُّه يُِفيُد اْلَفَساَد َأْو الصِ حََّة قَ ْواَلِن ِبَناًء ِلْْلَوَِّل َعَلى) ْجزَاَء اْلِكَفايَُة يف ُسُقوِط  َونَ ْفُي اإْلِ َأنَّ اإْلِ

اَل ُيْسِقُطُه ِبَِْن حَيَْتاَج إىَل اْلِفْعِل ََثنًِيا َقْد َيِصح  َكَصاَلِة  الطََّلِب َوُهَو الرَّاِجُح َولِلثَّاين َعَلى أَنَُّه إْسَقاُط اْلَقَضاِء فَِإنَّ َما
َفاِقِد الطَُّهوَرْيِن. 

 

 . ادِ سَ فَ الْ  ةِ ادَ فَ إِ  يْ أَ  (لَّو َّْل َّلََِّّناءَّ)بَِّه: قولُ 

 . ةِ ح  الصِ   ةِ ادَ فَ إِ  يْ أَ  ي(انَِّلث َّلَِّ:َّ)و َّهقولُ 

ُتُه ِإْن َحَصلت فِمن َخاِرج، فَل يِفيدَها  ": ةُ مَ َل  العَ  قالَ  الخ(َّح َِّصَّي ََّّدَّْ)ق َّقوله:  َقْد ُيقال: ِصح 

َعى." ْجَزاء َكَما ُهَو الُمد  ْجَزاء ِبَمْعَنى ِإْسَقاط اْلَقَضاء اَل  1نفُي اِلِْ اهـ. َوَحاِصله َأن  َنْفي اِلِْ

ََلة َغْير ُمْجِزَئة، ِبَمْعَنى َغيْ  ِة. فإذا ِقيل َهذه الص  ح  ر ُمْسِقَطة ِلْلَقَضاء َلْم يكن ِإْشَعار له ِبالصِ 

اِرح َبْل َذِلَك َظاِهر ِفي َعَدم  ََلة َكَما ُهَو ُمد عى اْلُمَصنِ ف َوالش  ة ِتْلَك الص  َهذا مفيدًا ِلِصح 

ة، ِإْذ ُهَو اْلُمَتَباَدر ِمْن َعَدم ِإْسَقاط  ح  ْجَزاء ِبمَ  ؛2[اْلَقَضاء]الصِ  ْعَنى وبالجملة فَل َداَلَلة ِلَنْفي اِلِْ

ة إن كانت َفِمْن َخاِرج وهذا من اْلُوُضوح ِبَمَكان، وال  ح  ة، َوالصِ  ح  ِإْسَقاط اْلَقَضاء َعَلى الصِ 

ْعف  ِسَيما ِفي َجَواِبه الث اِني  .هُ عْ راجِ فَ  3 يخفى َما ِفي َجَواب سم من اْلُبْعد َوِمن الض 

اِرح َرِحَمُه  ن(يَّْور َّه َّالط ََّّدَِّاقَِّف ََّّةَِّال َّص َّ)ك ََّّ:هقولُ   َوُهو َقْول  هللُا َتَعاَلىَهذا َعَلى َمْذَهِب الش 

                                 
 .2/338اللقاين ، نقال عن اآلايت البينات ، 1
 (194يف )ه( و )ب( : الصحة. واملثبت من )ط( و )البنهاوي / 2
قال ابن قاسم يف جوابه الثاين:" وقد جياب أيضا بظهور نفي إسقاط القضاء وهو معىن نفي اإلجزاء على هذا القول يف  3

 .2/338يتأمل وهللا أعلم." اآلايت البينات ،حصول الصحة أو ِبشعاره بذلك،فل
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 َوِقيَل َأْوىَل اِبْلَفَسادِ 

 

ْهِن َوَعَلى ا ْلَفَساِد يف اأْلَوَِّل َحِديُث )َوِقيَل( ُهَو )َأْوىَل اِبْلَفَساِد( ِمْن نَ ْفِي اْلَقُبوِل ِلتَ َباُدِر َعَدِم ااِلْعِتَداِد ِمْنُه إىَل الذِ 

اَرُقْطيِنِ  َوَغرْيِِه الصَِّحيَحْْيِ }اَل يَ ْقَبُل اَّللَُّ َصاَلَة َأَحدُِكْم إَذا َأْحَدَث َحَّتَّ يَ تَ َوضََّأ{ َويف ال اَل ُِتْزُِئ }ثَّاين َحِديُث الدَّ

{.َصاَلٌة اَل يَ ْقَرأُ الرَُّجُل ِفيَها ِِبُمِ  اْلُقْرآنِ 

ِعيد، َقال ِفي 1َضِعيف ِعْندَنا ََلِة َوَقَضاِئَها معًا ِبَعَدم اْلَماء َوالص  ، َواْلُمْعَتَمد ُسُقوُط الص 

  2"َضاُؤَها ِبَعَدِم ماٍء َوَصِعيٍد.اْلُمْخَتَصر: "وتسقط صَلٌة َوقَ 

ر اْلَفَساد ِبه ِفيما َسَبق.  يْ أَ  (ادَِّد َّتَِّاالعََِّّْمعد ََّّرَّباد َّت َّ)لَِّه: قولُ   اْلَمْقُصود من اْلَفَساد، ولذا فس 

 .ادِ سَ فَ ى الْ علَ  اءَ جَ وَ  يْ أَ (َّادَِّس َّف َّىَّالَّْل َّع َّ:َّ)و َّهقولُ 

 . بولِ القَ  يِ فْ نَ  يْ أَ َّ(لَّو َّيَّاْْل َّ:)فَِّهقولُ 

 .اءِ زَ جْ اِلِ  يِ فْ نَ  يْ أَ  ي(انَِّيَّالث َّفَِّ:َّ)و َّهقولُ 

 

 
 
 

َ]تـ ْعريُفَاْلع اّم[
                                 

 .1/160انظر : الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ، النفراوي،  1
، 25ه (، ص: 776َمتصر العالمة خليل، خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري )املتوىف:  2

 م .2005ه /1426اْلديث/القاهرة الطبعة: األوىل، حتقيق أْحد جاد،الناشر: دار 
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َ
لف  َيْستَ ْغرُِق الصَّاِلَح َلهُ  (م  لعااَ )

 
َلْفٌ  )َيْستَ ْغِرُق الصَّاِلَح َلُه( َأْي يَ تَ َناَولُهُ  لعام  اَ 

 
 ونَ دُ  اللفاظِ /ظ( 263)ه/ ضِ وارِ ن عَ مِ  العمومَ  بأن   لِ وْ على القَ  بناءً  )لفظَّالخ( 1:لهُ وْ قَ 

 ه من عوارضِ لى القول بأن  وأما عَ  ،ةَ ثم   حُ ارِ عليه الش   هَ ب  نَ فيما يأتي، وَ  حهُ ي على ما رج  المعانِ 

 لفظٌ  لِ على الو   ذ من كَلم الشارح اآلتي، والمرادُ ؤخَ الخ كما يُ  شاملٌ  ه أمرٌ عرف بأن  المعاني فيُ 

 .دةٍ متعد ِ  على معانٍ  الةُ الد  ة دَ المتعد ِ  اللفاظُ  لتخرجَ  واحدٌ 

 ، فإن  ُض والرْ  ماءُ ر والس  والقمَ  فيه الشمُس  فتدخلُ  ،ه ذلكشأنُ  أيْ  الخ(َّستغرق َّ)ي َّ :قوله

ن انحصرَ  كًَل منها عامٌّ   . ةٍ بعَ وسَ  في واحدٍ  عِ ي الواقِ فِ  وا 

ح ليْص  ما ال يستغرقُ  ظٌ س لنا لفْ ليْ  إذْ  ،2رازاهية ال لَلحتِ لبيان المَ  قيدٌ "  (الصالحَّله:)ه وقولُ 

 ، فإنْ سِ بالعكْ  (امَ )للعقَلء ال لغيرهم و إنما تصلحُ  -مثَلً – (نْ مَ )، فهُ ز عنْ ترِ حْ له ليُ 

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

                                 
؛ املسودة  2/195؛ اإلحكام لآلمدي  2/309؛ احملصول  1/318انظر تعريف العام  يف : الربهان يف أصول الفقه  1

، تشنيف  3/5؛البحر احمليط  380؛شرح تنقيح الفصول ص:1/78؛ التلويح  1/443؛ هناية السول  574ص:
 .1/380اتح الرْحوت ؛ فو 1/323املسامع 

 : قد للماهية لالحرتاز كما قيل .2/262يف حاشية األنصاري  2
وقد قال األسنوي :" وقوله: "ُجيع ما يصلح له" احرتاز عما ال يصلح، فإن عدم استغراق من ملا ال يعقل وأوالده زيد 

عىن دون معىن، سببها الوضع ال املناسبة ألوالد غريه ال مينع كونه عاما، لعدم صالحيته له، واملراد ابلصالحية اللف  مل
 الطبيعية كما تقدم، وجيوز أن يكون حاال من ما أي ُجيع املعاين الصاْلة له يف حال كوهنا حاصلة بوضع واحد،

 .181واحرتز بذلك عن اللف  املشرتك كالعْي وما له حقيقة وَماز كاألسد." هناية السول ، ص:
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ثْ َباِت ُمْفَرَدًة َأْو ُمثَ نَّاًة َأْو ََمُْموَعًة د فْ َعًة َخرََج ِبِه النَِّكَرُة يف اإْلِ

 

 الكل ِ  صلوحُ  ، أوْ جالِ والر ِ  ينَ سلمِ و: المُ حْ نَ  خرجَ  لجزئياتهِ  ي  ل ِ الكُ  لوح صلوحُ بالصُّ  ريدَ ا أُ : إذَ قيلَ 

ه فرادِ لَ  م ِ اإلى تناول الع ظرِ ذا بالن  فيتناولهما وهَ  العمُّ  ريدَ قلنا أُ  ،: ال رجلٌ وَ نحْ  رجَ خَ  زائهِ لجْ 

ظر إلى ذلك بالن   لن   ،ةيَ ل  كُ  بلْ  يٌّ ل ِ وال كُ  ل  ال كُ  ولهُ لُ دْ مَ  ن أن  ي مِ تِ ا يأْ ي مَ نافِ َل يُ فَ  ت،أيْ ا رَ كمَ 

 . َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى شيخ اِلسَلم 2."1[فظظر إلى الل  ذا بالن  وهَ ]كم، الحُ 

 .دفوعُ المَ  يءُ ها فهو الش  ضم ِ ا بِ وأم   ،ةللمر   ال اسمٌ الد   بفتحِ  (فعةًَّ)د َّقوله: 

عض بها بَ  ريدَ ا أُ إذَ  مومِ العُ  أيضًا صيغةُ  خرجُ : يَ يقالُ  قدْ " فيَّاإلثبات(َّكرة َّالن ََّّبهََِّّرج َّ)خ َّ :قوله

 معَ  -َلً مثَ –م نهُ مِ  يوخِ ميع الش  كين جَ رِ شْ المٌ  بلفظِ  يدَ رِ ا أُ ا إذَ ، كمَ قرينةٍ بِ  فيهِ  رَ ْص ذي ال حَ ال   رادِ الفْ 

ا هو له كمَ  لحُ ما يْص  جميعُ  (الح لهالص  ) بقولهِ  المرادَ  على أن   بناءً  على ذلكَ  رينةٍ قَ  ِب ْص نَ 

على  صدقُ اآلتي كما يَ  َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى حِ ارِ الش   قولِ  ياُس : قِ قالَ يُ  أنْ  إال   ،ارةبَ العِ  ظاهرُ 

 خول دُ  لغيرهِ  صلحُ ال يَ  الواحدِ  لنه مع قرينةِ  3[واحدٍ ] معنىً  ل في إفرادِ ستعمَ ك المُ رَ المشتَ 

 

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

                                 
 .2/262غري موجودة يف حاشية األنصاري  1
 .2/262حاشية األنصاري،  2
 .2/341زايدة يف )ط( وهي موافقة ملا يف اآلايت البينات  3
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َأْكرِْم َرُجاًل  :حَنْو ،اَل ِمْن َحْيُث اآْلَحاُد َفِإن ََّها تَ تَ َناَوُل َما َتْصُلُح َلُه َعَلى َسِبيِل اْلَبَدِل اَل ااِلْسِتْغرَاقِ َأْو اْسم َعَدٍد 
َوَتَصدَّْق خبَْمَسِة َدرَاِهَم 

 

وقول  .نةُ فيه القري جدْت وُ  نْ لغير مَ  ها مع القرينة ال تصلحُ ة لن  كورَ وم المذْ ة العمُ صيغَ  1[في] 

هو  الحَ المعنى الص   ستغرقُ قدير يَ الت   إذِ  ،ن هو لهعلى غير مَ  جارٍ  (لهَّالح َّالص َّ) ِف المصن ِ 

نْ  نُ قال: ال يتعي  فظ له، وقد يُ أي الل   يكون جاريًا على  أنْ  وزُ جُ يَ  ، بلْ ارحِ الش   مُ كَلَ  أفادهُ  ذلك وا 

ة يَ فظ وصَلحِ الل   أيْ  ،المعنى له هو أيْ  الحعنى الص  المَ  تغرقُ سْ يَ  قديرَ الت   وأن  ،من هو له 

ة من صَلحيَ  يلزمُ  بلْ  (/و264)ه/ ،ملةِ في الجُ  فظ موضوعًا له ولوْ الل   نِ كوْ لِ  فظِ المعنى لل  

 ركيبِ الت   امتناعُ  مُ ويلزَ  االلتباُس  يتحققُ  ذٍ ينئِ : حِ لَت قُ  فظ. فإنْ نى لل  ة المعْ اللفظ للمعنى صَلحيَ 

بما إذا  مشروطٌ  االلتباسِ  تأثيرَ  جه عندنا أن  : المت  في المسألة. قلتُ  نِ يْ وفَ ن المعرُ يْ هبَ على المذْ 

له  ا فَل أثرَ ا هنَ ا كمَ همَ منْ  ة كل ٍ إرادَ  ر، أما إذا صح  اآلخَ  ونَ المعنيين دُ  أحدِ  إرادةُ  صح  

 .َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى ونفعنا به قاله سم 2."يرٍ تقدِ  بكل ِ  صودِ ول المقْ لحُص 

 .ةٍ ى مفردَ علَ  عطفٌ  (عدد ََّّ:)أوَّاسم َّقوله

 . ددِ العَ  واسمِ  وعةِ المجمُ وَ  اةِ المثن   كرةِ في الن   دٌ يْ قَ  (الحادََِّّحيث ََّّنَّمََِّّ)ال َّ قوله:

  بيلِ له على سَ  صلحُ ما تَ  لُ تتناوَ  ةِ كورَ ا المذْ هَ اعِ بأنوَ  باِت ي اِلثْ رة فِ كِ أي الن   ها()فإن َّقوله: 

 

                                 
 زايدة من )ط(. 1
 ، بتصرف. 2/341اآلايت البينات ،  2
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ِمْن َغرْيِ َحْصٍر،

 

ِمْن َغرْيِ َحْصٍر( َخرََج ِبِه اْسُم اْلَعَدِد ِمْن َحْيُث اآْلَحاُد )

 ل  ل كُ تناوَ ة تَ موعَ جْ المَ ، وَ اثنينِ  نِ يْ نَ اثْ  ل  كُ  لُ تناوَ تَ  اةُ ثن  ، والمُ دٍ رْ فَ  ردٍ فَ  كل   لُ ناوَ تَ تَ  ةُ فردَ المُ ، فَ دلِ البَ 

 2.ميعِ بدل ال شمول في الجَ  1[لَ تناوُ ] سةٍ مْ خَ  مسةٍ خَ  ل  كُ  تناولُ ًَل تَ ثَ مَ  مسةُ مع، والخَ جَ  معٍ جَ 

: يحِ لوِ ي الت  فِ  ، قالَ عِ اقِ ال في الوَ  بارةِ اللة العِ ودَ  فظِ ي الل  فِ  يْ أَ " (ر َّْصَّح ََّّرَّيَّْغ ََّّنَّ)مَِّ :قوله

 يرُ الكثِ فَ  ال  وا ِ  هِ صارِ حِ ى انْ لَ ة عَ الل  دَ  فظِ ي الل  فِ  ونَ كُ يَ  الَ  أنْ  ورٍ ُص حْ ر مَ يْ ير غَ ثِ ن الكَ وْ ى كَ نَ عْ ومَ "

  بطِ ت الض  ل تحْ ورًا ما ال يدخُ محُص  َس ما ليْ بِ  رادُ : المُ قالُ . ال يُ ةَ الَ حَ مَ  الَ  ورٌ حُص مَ  قُ المتحق  

 ولفظُ  ،ورٍ ُص حْ مَ  كثيرٍ وعًا لِ وُض مَ  مواِت الس   لفظُ  كونُ يَ  ذٍ ئِ ينَ : فحِ ولُ قُ ا نَ لن   ؛هليْ إِ  ظرِ الن  بِ  والعد  

 اني اسمُ والث   ل عامٌّ الو   أن   رورةَ َض  سِ بالعكْ  والمرُ  ،ير محصورٍ غَ  كثيرٍ وعًا لِ وُض ألف مَ  ِف ألْ 

 .َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى من سم 4."اهـ 3."عددٍ 

وله ني قَ عْ يَ  - دُ ا القيْ ذَ هَ  قالُ يُ  الَ ": لويحِ في الت   الَ قَ  (الحادََِّّث َّيَّْح ََّّنَّمََِّّالعددََِّّاسم ََّّبهََِّّرج َّ)خ َّ :ولهقَ 

 لحُ ْص لما يَ  راقِ غْ االستِ  دِ بقيْ  لٌ دد حاِص اء العَ مَ أسْ  راز عنْ االحتِ  لن   ،ركٌ ستدْ مُ  -(ورٍ ُص ر محْ يْ غَ )

 ة ائَ ته المِ نَ م  ا تَض مَ لِ  الَ  ةِ ت المائَ اِ لجزئيَ  لحُ ْص ا يَ مَ إن   - ثَلً مَ  – ائةِ المِ  لفظَ  أن   ضرورةَ  لهُ 

 
                                 

 يف )ه( : تتناول. 1
 .2/263انظر هذه الفقرة يف حاشية األنصاري  2
 .1/58 التفتازاين،التلويح على التوضيح ،شرح  3
 342-2/341اآلايت البينات ،  4
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اْلَعامِ  اللَّْفُ  اْلُمْستَ ْعَمُل  ُث اآْلَحاُد َكَرُجَلْْيِ َوِمنَوِمثْ ُلُه النَِّكَرُة اْلُمثَ نَّاُة ِمْن َحيْ  ،َكَعْشَرةٍ   ِإنَّهُ َيْستَ ْغرِقُ َها ِبَْصرفَ 

 
 

ر ائه، فاعتبَ زَ لجْ  ه أو الكل ِ اتِ لجزئيَ  اسم الكلي ِ  صلوحَ  لوحِ الصُّ بِ  ادَ : أرَ ا نقولُ . لن  اآلحادِ  منَ 

 جالِ ل الر ِ ثْ مِ  1وأسمائها موعِ الجُ  يغُ ِص  ارْت َص  ارِ تبَ ا االعْ هذَ وبِ  نًا،مُّ تَض  أوْ  طابقةً مُ  اللةَ الد  

اهـ.  2."دِ  في الحَ  لْت خَ دَ فَ  هُ لَ  حُ ا تصلُ لمَ  قةً تغرِ مسْ  ادِ ى اآلحَ إلَ  ةِ سبَ بالن ِ  مِ والقوْ  هطِ والر   سلمينَ والمُ 

 ا.نَ هُ  كمالِ لْ ا لِ مَ  قطَ ا فسَ هذَ  نحوَ َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى   3اِلسَلمِ  خِ شيْ  ا عنْ نَ مْ قد   وقدْ 

كما  4"ومهاَلف في عمُ الخِ  نَ ي مِ أتِ ا سيَ لمَ  المجموعةَ  ركَ تَ "  (اة َّالمثن ََّّكرة َّالن ََّّثله َّ)ومَِّ :ولهُ قَ 

 5."عنها بهِ  حترزَ ليُ  حادِ ة اآلجهَ  نْ ا مِ ر فيهَ ه ال حْص لن  " ، أوْ َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى هابُ ه الش ٍ قالَ 

 .أحسنُ  وهوَ َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى سم العَل َمُة  /ظ(263)ه/ كما قاله

 ناءً بِ  هُ نْ مِ  ْت سَ ليْ  كوراتُ المذْ  هذهِ  أن   هم منْ بعُض  هُ مَ ا زعَ فمَ  أيْ  الخ(َّالعام ََِّّ)ومن َّ :قوله

 . د ِ بالحَ  ةٌ ل  خِ مُ  ةُ ادَ يَ والز ِ  دودٌ مرْ  دٍ احِ ع وَ م بوْض هِ قولِ  منْ  ي الحد ِ ه فِ باعُ وأتْ  اِلمامُ  6[هزادَ ] على ما

 

 

                                 
 يف التلويح : وأمساؤها . 1
 .1/58التلويح، 2
 .2/263حاشية األنصاري، 3
 .2/343الشهاب نقال عن اآلايت البينات ،  4
 .2/343اآلايت البينات ،  5
 يف )ه( : أراده. 6
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ِم ِمْن ِصحَِّة َذِلكَ أَ  َوَيْصُدُق َعَلْيِه اْلَْد  َكَما َيْصُدُق َعَلى  ،ْو َحِقيَقِتِه َوََمَازِِه َأْو ََمَازَْيِه َعَلى الرَّاِجِح اْلُمتَ َقدِ 

 اْلُمْشتَ َرِك اْلُمْستَ ْعَمِل يف أَفْ رَاِد َمْعىًن َواِحٍد أِلَنَُّه َمَع َقرِيَنِة اْلَواِحِد اَل َيْصُلُح ِلَغرْيِهِ 

و ثًَل فهُ رء مَ كالقَ  ذلكَ ، وَ نِ يْ الحقيقتَ  ًَل لفرادِ شامِ  اللفظُ  فيكونُ  أيْ  (1َ[تيهَِّقيقَِّح َّ]يَّفَِّ)وقوله      

 . هرِ والطُّ  ضِ يْ الحَ  لفرادِ  شاملٌ 

َّومجاز َّت َّحقيق ََّّأوَّ) هُ وقولُ  ى والمعنَ  ى الحقيقي ِ نَ المعْ  رادِ ًَل لفْ شامِ  فظُ الل   ونُ فيكُ  أيْ  (هه

 . طءِ والوَ  اليدَ بِ  سُّ ه الجَ بِ  رادُ يُ  مُس ه الل  ثالُ ومِ  ،جازيِ  المَ 

راء ه الش ِ ومثالُ  ،نيَ يَ ن المجازٍ يْ يَ المعنَ  رادِ شامًَل لفْ  فظُ الل   كونُ فيَ  يُ أَّ(يهجازَِّم ََّّأوَّ)ه وقولُ 

 شتركِ المُ  مسألةُ )في قوله:  أيْ  م(المتقد ََِّّحَِّاجَّلىَّالر َّ)ع َّ :.قولهراء بالوكيلِ والش ِ  ومُ ادًا به الس  مرَ 

 .(الخ هِ يْ يَ نَ على معْ  إطَلقهُ  يصحُّ 

ام في تعريف اِلمَ  زيادةَ  لما قيل إن   ردٌّ " (رهَِّلغيَّْحَّالَّيصل ََّّالواحدََِّّقرينةََِّّمع ََّّه َّ)ْلن َّ :قوله

 عنِ  ينةٍ بقرِ  يهِ معانِ  دِ عمل في أحَ ك إذا استُ شترَ خروج المُ  عنْ  ترازِ لَلحْ  واحدٍ  عٍ قوله بوْض  العام ِ 

 قرينةِ  ه إذا كان معَ أن   د  الر   المعاني، ووجهُ  نَ مِ  لهُ  صلحُ ما يَ  ميعَ جَ  ستغرقْ يَ  ولمْ  ه عامٌّ فإن   الحد ِ 

َرِحَمُه هللُا  اِلسَلمِ  قاله شيخُ  2."ح لهُ ما يصلُ  لجميعِ  قٌ و مستغرِ فهُ ،  هِ رِ ح لغيْ ال يصلُ  الواحدِ 

 .َتَعاَلى

                                 
 .1/335يف )ب( : حقيقته ، وهو َمالف ملا يف الشرح  1
 .2/264حاشية األنصاري ،  2
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َاْلم ْقصود ِة[ َ]ا ْلع امَُّي ْشم ُلَالصُّور ة َالنااِدر ة َ،و غ يـْر 
َ

َوالصَِّحيُح ُدُخوُل النَّاِدَرِة، َوَغرْيِ اْلَمْقُصوَدِة حَتَْتُه،

 
النَّاِدَرِة َوَغرْيِ اْلَمْقُصوَدِة( َوِإْن مَلْ َتُكْن ََنِدَرًة ِمْن ُصَوِر اْلَعامِ  )حَتَْتُه( يف مُشُوِل اْْلُْكِم ))َوالصَِّحيُح ُدُخوُل( الص وَرِة 

 ََلَُما َنَظرًا لِْلُعُموِم.

 

نََّّودةَِّرَّالمقص َّيَّْ)وغ َّ 1قوله: طلقًا مُ  أعمُّ  المقصودةِ  غيرَ  إلى أن   إشارةٌ  "َّ(رةًَّادَِّن ََّّكنَّت ََّّلمََّّْوا 

ه، فَل دورِ ه لنُ دِ ْص قَ  اءَ فَ تِ انْ  كونُ يَ  قدْ  امُّ العَ  فظُ الل   ا يتناولهُ م  مِ  مُ ه المتكل ِ قصدُ ما ال يَ  ادرة، لن  من الن  

نْ  ة عليهِ دال   ةٍ لقرينَ  يكونُ  غالبًا، وقدَ  الِ ر بالبَ يخطُ  َرِحَمُه هللُا  ِف المصن ِ  ادرًا، وكَلمُ نَ  لم يكنْ  وا 

ح صر   ، وبهِ وجهٍ  منْ  3[اً وًص ُص خُ وَ ]هما عمومًا على أن بينَ  يدلُّ  2الموانعِ  عِ في منْ َتَعاَلى 

 ونُ يكُ  قدْ  المقصودِ  رَ ، وغيْ قصدُ ال يُ  وقدْ  دُ قَص يُ  قدْ  ادرَ الن   قال: لن   َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى ي رماوِ البِ 

  شيخ اِلسَلم. 4."ون ال يكُ  رًا وقدْ ادِ نَ 

إلى  ةَ : ال حاجَ يلَ قِ  فإنْ (؛ ةودَ المقُص  رُ يْ غَ )و (رةِ ادِ الن  )ِب  قٌ عل ِ تَ مُ " (ام َِّالع ََّّورَّص ََّّنَّ)مَِّ :قوله

                                 
فص ل املصنف يف هذه املسألة يف األشباه والنظائر ، حيث قال :" مسألة:الصحيح دخول الصورة النادرة حتت العموم  1

وكذا الصورة غري املقصودة. وفرق بْي النادرة وغري املقصودة؛ فالنادرة هي اليت تندر ابلنسبة إىل القضية اليت اشتمل عليها 
دخل يف مدلول اللف ؛ إال أَن نعلم أن األلفاظ مل يقصدها. وقد تكون َندرة وقد ال لف  العموم، وغري املقصودة هيا ليت ت

 .135-2/125تكون، كما أن النادرة قد تكون مقصودة وقد ال تكون. " راجع املسألة بتفاصيلها يف األشباه والنظائر 
يست غري املقصودة هي ، وقد قال فيه : " ول 500-499انظر منع املوانع عن ُجع اجلوامع ،السبكي، ص:  2

النادرة،كما تومهه بعض من ِبث معي ، بل النادرة هي اليت ال َتطر غالبا ببال املتكلم ، لندرة وقوعها ، وغري 
املقصودة قد تكون مما خيطر ابلبال ولو غالبا ، فرب  صورة تتوفر القرائن على أهنا مل تقصد ، وإن مل تكن َندرة ، 

 هنا مقصودة ، وإن كانت َندرة ، فافهم ذلك ، فبْي املسألتْي بون َم."ورب صورة تدل القرائن على أ
 .2/266غري موجودة يف حاشية األنصاري، 3
 .2/266حاشية األنصاري،  4
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اِدَرِة اْلِفيُل يف َحِديِث َأيب َداُود َوَغرْيِِه نِمثَاُل الْ ، َنَظرًا ِلْلَمْقُصوِد ، اَل  : َوِقيلَ 

 

ال  أفرادِ  نْ مِ  فهوَ  امُّ له العَ تناوَ  نْ إما هُ كًَل منْ  ن لن  يْ تَ ورَ الصُّ  نِ يْ ى هاتَ علَ  صيصِ نْ الت    فهوَ  ه وا 

 ام ِ للعَ  د  الحَ  إلى أن   ارةِ اِلشَ  عَ ه مَ انِ يَ لبَ  ما أوْ يهِ فِ  َلِف الخِ  انِ يَ ما لبَ عليهِ  ص  لنا: نَ . قُ هُ عنْ  جٌ خارِ 

 2سمالعَل مة ه بَ اهـ شيخ اِلسَلم. وتعق   1."كَ لِ ذَ  (/و265)ه/ لِ ي مثْ فِ  ةِ لى القاعدَ عَ  هِ بِ  طوعِ المقْ 

 في ذلكَ ، وَ حِ ارِ الش   يرُ قرِ تَ  بهِ  حُ صر ِ ا يُ مَ ا كَ مَ لهُ  ام ِ العَ  مِ حكْ  تناولُ  ودَ المقُص  بأن   َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى

وى عْ ، فدَ نِ يْ ورتَ ن الصُّ يْ اتَ ظًا لهَ لفْ  ام ِ العَ  يانَ بَ  رادُ المُ  َس ، وليْ لَ ناوُ الت   فُ صن ِ المُ  هُ نْ مِ  حَ ح  َص  َلفٌ خِ 

  .ةٌ وعَ نُ ما ممْ عليهِ  صيصِ نْ ى الت  إلَ  ةِ اجَ الحَ  دمِ عَ 

 العادةُ  رِ تجْ  3[مْ لَ ]ا مم   رُ ادِ والن   ،ةً عادَ  ام ِ بالعَ  مُ ل ِ كَ تَ ه المُ دُ ا يقِص مَ  أيْ  (ودَِّص َّقَّْم َّظرًاَّللَّْ)ن َّ :قوله

 ودةِ قُص المَ  رِ يِ غَ وَ  رةَ ادِ الن   ولِ دخُ  عدمِ  ليلِ ي تعْ فِ  هللُا َتَعاَلىَرِحَمُه  حِ ارِ الش   ي اقتصارِ ، ففِ دهِ ْص بقَ 

ا كمَ  ةِ ر ادِ الن   لقًا منَ مطْ  عمُّ أَ  4[ةودَ قُص المَ  يرَ غَ  فيد أن  ود ما يُ قُص رًا للمَ نظَ  لهِ على قوِ  ام ِ ي العَ فِ ]

م ى في كَلَ أت  ال ال يتَ بالبَ  طورَ والخُ  دِ القْص  مَ دَ عَ  إن   ضًا. ثم  في كَلمه أيْ  هِ إليْ  اِلشارةُ  مِت تقد  

 .ينَ بِ المخاطَ  حالِ  ه باعتبارِ ة إلى كَلمِ سبَ بالن ِ  ذلكَ  ونَ يكُ  أنْ  إال   ه شيءٌ علمِ  عنْ  بُ ال يعزُ  منْ 

                                 
 .2/266حاشية األنصاري ، 1
 .345-2/344اآلايت البينات، 2
 ساقطة من )ه(. 3
 ساقطة من )ب(. 4
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َواْلُمَسابَ َقُة َعَلْيِه ََنِدَرٌة َواأْلََصح  َجَواُزَها َعَلْيِه َوِمثَاُل  "َأْو َنْصٍل َفِإنَُّه ُذو ُخف ٍ اَل َسَبَق إالَّ يف ُخفٍ  َأْو َحاِفٍر "

َغرْيِ اْلَمْقُصوَدِة َوُتْدَرُك اِبْلَقرِيَنِة 

 

 اسمَ  ونَ يكُ  أنْ  قة، ويصحُّ سابَ في المُ  وذُ المأخُ  بفتح الباء الموحدة المالُ  (1قسب ََّّ)ال َّ :قوله

 .2[ةسابقَ المُ ]ى بمعنَ  مصدرٍ 

ال  ليٌ ه بدَ مومُ عُ فَ ،  تةً ة مثبَ رَ كِ ه نَ لكونِ  طلقِ المُ  بيلِ قَ  أورد عليه أنه منْ  (ف  َّفيَّخ ََّّ)إال َّ :قوله

 هَ وجْ "  أن  بِ َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى  اِلسَلمِ  شيخُ  اني. وأجاَب الث   ا هوَ هنَ  ودَ المقُص  أن   معَ  ،موليٌ شُ 

ي فِ  كرةُ ، والن  فٍ  ي خُ فِ  كانَ  نْ إ إال   يرُ قدِ والت   ،معنىً  رطِ الش   زِ ي حي ِ فِ  3[هأن  ب]مواًل شُ  للعمومِ  كونهِ 

 ا.هنَ  الِ الكمَ  يرُ ظِ تنْ  قطَ فسَ  4."مُّ عُ تَ  طِ رْ الش   اقِ سيَ 

 دَ ْص قَ  أوْ )ي اآلتِ  لهِ قوْ  عَ ذا مَ ي هَ فِ  كالَ ال إشْ " (رينةَِّالق َّبََِّّك َّر َّدَّْوت ََّّودةَِّص َّقَّْالم ََّّرَّيَّْغ ََّّال َّث َّمَِّ:)و َّقوله

 رادَ المُ  ما، فإن  نهُ بيْ  اء وفرقٌ فَ تِ االنْ  قصدُ  دِ ْص القَ  مِ عدَ  منْ  مُ ال يلزَ  إذْ  (عاً طْ قَ  لْ خُ تدْ  لمْ  ورةٍ ُص  اءِ فَ انتِ 

  دِ قْص  ا منْ هذَ  نَ وأيْ  ،يٍ نفْ  أوْ  باٍت ها بإثْ عنْ  دِ ْص القَ  تفاءَ ة انْ ودَ ُص ر مقْ ها غيْ ونِ كَ بِ 

                                 
كتاب اجلهاد ، ابب يف السبق  ؛ والنسائي يف   2547رقمه  3/29هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود يف سننه ،  1

وكتاب اخليل ، ابب السبق ، كتاب اجلهاد ،ابب ما جاء يف الرهان والسبق،  3587، رقمه  6/535سننه ، 
ححه ابن القطان وابن دقيق العيد ؛ عن أيب هريرة رضي هللا عنه، وص1700، رقمه 3/600الرتمذي يف سننه، 

 .3/161والسيوطي ، انظر : التلخيص اْلبري 
 ساقطة من )ه( و )ب(. 2
 يف )ط( أنه. 3
 .2/266حاشية األنصاري،  4
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رَاِء َأْخًذا ِمْن َمْسأََلِة َما َلوْ  َما َلْو وَكََّلُه ِبِشرَاِء َعِبيدِ   وَكََّلهُ ُفاَلٍن َوِفيِهْم َمْن يُ ْعَتُق َعَلْيِه َوملَْ يَ ْعَلْم ِبِه فَالصَِّحيُح ِصحَُّة الشِ 

َأْو َقْصِد انِْتَفاِء ُصوَرٍة ملَْ َتْدُخْل  ِبِشرَاِء َعْبٍد َفاْشتَ َرى َمْن يُ ْعَتُق َعَلْيِه َوِإْن َقاَمْت َقرِيَنٌة َعَلى َقْصِد النَّاِدَرِة َدَخَلْت َقْطًعا
.َقْطًعا

 

 سم. 1."ا؟هَ ائِ تفَ انْ 

 .مُّ عُ ف فيَ اٌ َض مُ  عٌ مْ جَ  وهوَ  أيْ  (ن َّال َّف ََّّيدَِّبَِّع ََّّاءَّشر َّ)بَِّ :قوله

 فتأمل. ،قتْ العِ  ةُ رينَ القَ  ة أوْ رينَ القَ  وَ ذا هُ وهَ  ،هِ بِ  لُ وك  المُ  علمْ يَ  ولمْ  أيْ  (هَِّبََِّّمَّْعل َّي ََّّمَّْل َّ)و َّ :قوله

لى أوْ  افةِ باِلَض  نهِ عيُّ لتَ  وذَ أخُ المَ  ى أن  فَ : ال يخْ  هابُ الش ِ  قالَ  "َّمسألةَّالخ(َّنَّذًاَّمَِّخَّْ)أ َّ :قوله

 رُ غيْ  وَ فهُ  اَض ترَ االعْ  أرادَ  إنْ " : َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى اهـ. قال سم 2."هُ نْ مِ  وذِ المأخُ  نَ مِ  كمِ ا الحُ هذَ بِ 

وذ منه خُ ى المأْ علَ  صلِ وا في الَ صُّ ا نَ م  ولَ  ؛والدون ،اة والمساوَ  ،لىبالوْ  ونُ يكُ  ذَ خْ الَ  لن   ،دٍ وارِ 

 3"لى.بالوْ  ه الخذُ توج  

 

                                 
 .2/345اآلايت البينات، 1
 .346-2/345انظر اآلايت البينات ،  2
 .2/346اآلايت البينات، 3
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َ]جميءَالعامَجمازا[
َ

َوأَنَُّه َقْد َيُكوُن ََمَازًا،

 
ُعُموٍم فَ َيْصُدُق َعَلْيِه َما ذُِكَر َكَعْكِسِه َو( الصَِّحيُح )أَنَُّه( َأْي اْلَعامَّ )َقْد َيُكوُن ََمَازًا( ِبَِْن يَ ْقرَتَِن اِبْلَمَجاِز َأَداُة )

اْلُمَعربَِّ ِبِه أَْيًضا حَنُْو َجاَءين اأْلُُسوُد الر َماُة إالَّ َزْيًدا َوِقيَل اَل َيُكوُن اْلَعام  ََمَازًا

 

 مومَ العُ  يدُ فِ ا يُ م  عَ  رٌ قاِص  هُ رَ كَ ما ذَ  م  ، ثُ ازِ المجَ  فظِ الل  بِ  أيْ  الخ(َّجازَّبالم ََّّن َّيقترََّّ)بأن َّ :قوله

/ظ( 265)ه/ ام ِ العَ  ومِ مُ العُ  اةِ ى وبأدَ نَ عْ المَ  ازِ جَ المَ بِ  ادَ أرَ  هُ بأن   جابُ . ويُ (امَ )و (نْ مَ )كَ  عهِ ْض بوَ 

 نِ مِ  حِ ارِ الش   ةِ لى عادَ عَ  (كأن  )ى نَ عْ ى مَ علَ  حِ ارِ الش   َلمِ ي كَ فِ  (ن  َأبِ ) لِ مْ حَ بِ  أوْ  ،رَ كَ ما ذَ  لُ تناوَ فيَ 

 اني بأن  في الث   ُش اقَ نَ يُ  دْ ، وقَ 2ي لسمانِ والث   1َلمِ اِلسْ  خِ يْ لشَ  لُ ، والو  مثيلِ للت   (بأنْ ) الِ مَ استعْ 

 أن ِ ( الخ  ومٍ عمُ  اةِ بأدَ  نِ في المقترِ  عُ فِ دَ نْ تَ  وهيَ )لِ قابِ المُ  يهِ وجِ ي تَ فِ  حِ ارِ الش   لِ قوْ  نْ مِ  رَ اهِ الظ  

 فتأمل. هِ ضعِ بوَ  مومِ ى العُ علَ  ما يدلُّ  الَ  ومٍ عمُ  أداةُ  يهِ ا فِ بمَ  خاصٌّ  َلَف الخِ 

 ونُ يكُ  قدْ  العام   أن   أيْ  ،كرَ ما ذَ  عمومِ  أداةُ  هِ بِ  رنِ تَ المقْ  ى المجازِ علَ  أيْ  "(هَِّليَّْع ََّّق َّد َّْصَّ)في َّ :قوله

 يهُ نبِ الت   ُض رَ ًا، والغَ عام   ونُ يكُ  قدْ  ازَ المجَ  أن   ه وهوَ عكسُ  هِ عليْ  دقُ ْص ا يَ كمَ  أيْ  ،هسِ كْ عَ مجازًا كَ 

  يقالَ  أنْ  واَب الص   وأن   ةٌ المتن مقلوبَ  عبارةَ  أن   نْ مِ  3يُّ شِ كَ رْ به الز   َض ترَ ما اعْ  على أن  

 
                                 

 .2/267انظر جواب شيخ اإلسالم يف حاشيته ،  1
 .2/346انظر جواب ابن قاسم يف اآلايت البينات، 2
قال الزركشي:" ظهر هبذا أن العبارة مقلوبة، والصواب ان نقول،وأن اجملاز يدخل العموم، فإن صورة املسألة أن يشتمل  3

حملل قابل للعموم، فهل جيب القول بعمومه، عمال اجملاز على السبب املقتضي للعموم من األلف والالم وغريها، وا
مبقتضى السامل عن املعارض، كما جيب العمل به عند وجوده يف اْلقيقة أم ال ألنه ثبت للضرورة؟ ومن مث ذكر هذه 

 .1/326املسألة صاحب "البديع" يف ِبث اجملاز ال يف ِبث العموم." تشنيف املسامع،
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يف اْلُمْقرَتِِن ِبََِداِة ُعُموٍم َفاَل َيُكوُن اْلَمَجاُز َعاماا أِلَنَّ اْلَمَجاَز ثَ َبَت َعَلى ِخاَلِف اأْلَْصِل ِلْلَحاَجِة إلَْيِه َوِهَي تَ ْنَدِفُع 
يُعَها اَل ِبَقرِيَنٍة َكَما يف اْلِمَثاِل السَّاِبِق ِمْن ااِلْسِتثْ َناِء َوهَ  َذا َأْي إنَّ اْلَمَجاَز اَل يَ ُعم  نَ َقَلهُ ِببَ ْعِض اأْلَفْ رَاِد َفاَل يُ رَاُد ِبِه ُجَِ

 يَتضاْلُمَصنِ ُف َعْن بَ ْعِض اْْلََنِفيَِّة َكاْلُمقْ 

 

ن  )    شيخ اِلسَلم. 2."حيحٌ َص  نِ ارتيْ العبَ  نَ ًَل مِ كُ  1[وأن  ] ؛ودٌ مردُ  (اً عام   يكونُ  قدْ  ازَ المجَ  وا 

 .ةُ قيقَ الحَ  وهوَ  ،حِ اجِ الر   أِي  (لَّْصَّاْل ََّّالفَّىَّخَّ)عل َّ :قوله

 . قِ ابِ الس   الِ ثَ ي المِ ي فِ تِ ال   ينةِ رِ القَ كَ  أيْ  (ابقَّالس ََّّالَّث َّاَّفيَّالمَِّم َّ)ك َّ قوله:

 .ةِ رينَ للقَ  انٌ يَ بَ َّ(ناءَّثَّْتَِّاالسََّّن َّمَِّ)وقوله 

، رَ َص أخْ  لكانَ  مُّ عُ ز ال يَ اِ المجَ  نُ وْ : وكَ قالَ  وْ لَ  (الخَّم َّع َّالَّي ََّّجاز َّالم ََّّأن ََّّأيََّّذا)وه َّ قوله:

 بارةَ ه راعى عِ ، لكن  (جازاً مَ  ال يكونُ  العام   إن   أيْ ) قولَ يَ  أنْ  فِ ن ِ َص المُ  َلمِ كَ بِ  بُ سَ النْ  وكانَ 

  .ِف المصن ِ  يرَ غَ  الصوليينَ 

ل قْ في نَ  شبيهُ الت   ُض الغرَ  َس ، وليْ مومِ العُ  مِ في عدَ  بيهُ شْ والت   ،ادِ الض   رِ بكسْ  (3يِضَّقت َّالم َّ:َّ)ك َّقوله

  هُ لَ قَ نَ  ىضقتَ المُ  مومِ عُ  يِ فُ نَ بِ  لَ وْ القَ  فإن   4ةِ فيَ نَ الحَ  بعضِ  عنْ  يهِ فِ  مومِ العُ  يِ نفْ بِ  لِ القوْ 

                                 
 يف حاشية األنصاري : إذ. 1
 .2/267ة األنصاري، حاشي 2
 املقتضي : وهو ما احتمل أحد تقديرات الستقامة الكالم ، ال عموم له يف اجلميع.َقال ابن اْلاجب :" 3

 .2/172أما إذا تعْي أحدها بدليل ،كان كظهوره " انظر بيان املختصر لْلصفهاين، 
 وما بعدها ، 1/242انظر تيسري التحرير،  4
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ن  1أصحابنا ماهيرِ جَ  نْ عَ  رِ تَص خْ المُ  حِ رْ في شَ  فُ صن ِ المُ   مومِ العُ  يِ فْ في نَ  شبيهُ الت   رُض ما الغَ ، وا 

، عليهِ  زائدٍ  إلى تقديرٍ  اجةَ ذلك فَل حَ  لُ صِ  حَ يُ  لفظٍ  ديرِ تقْ بِ  عُ دفِ نْ تَ  َلمِ الكَ  حيحِ إلى تْص  ةُ اجَ الحَ  إذِ 

ن   ،وظٍ لفُ بمَ  َس ه ليْ لن   عمومٍ  دليلِ بِ  نْ قترِ يَ  ي لمْ ِض تَ قْ المُ  بأن   يحِ حِ الص   قُ رْ وفَ  ة لصح   رُ قد  ما يُ وا 

على  لْ حمَ يُ  لمْ  لوْ  بذلك، إذْ  نِ قترِ المُ  المجازِ  َلفِ بخِ  وريِ  رُ الض   رِ دْ على القَ  رُ قتَص فيُ  ،وظِ لفُ المَ 

ى عنَ المَ  حُّ ا ال يِص مَ  وَ ي وهُ قتِض المُ  ثالُ شيخ اِلسَلم. ومِ  2."مومِ العُ  ليلِ دَ  اءُ ه إلغَ نُ مِ  مَ لزِ  مومِ العُ 

 الخ،  3«سيانُ طأ والن ِ تي الخَ أم   نْ عَ  فعَ رُ : » َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هِ ولِ قَ  تقديرٍ  ونِ بدُ  فيهِ 

                                 
اعتلوا ِبن العموم من صفات  -قال ابن السبكي:"...ألن القائلْي ِبنه ]أي املقتضى[ ال عموم له ، وهم اكثر أصحابنا 1

النطق، فال جيوز دعواه يف املعاين، ذكره ابن السمعاين وغريه، فدل  على أن الذي هو موضع تنازعهم يف عمومه 
 .3/153اْلاجب عن َمتصر ابن اْلاجب،  املضمر، ال املضمر له، فإن املضمر له منطوق." رفع

 .269-2/268حاشية األنصاري،  2
، حتقيق: حممد 1/659ابن ماجه أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، سنن ابن ماجه ، ابب طالق املكره والناسي،  3

 و "وضع" . فيصل عيسى البايب اْللِب ، لكن بلف  "ِتاوز" -فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
تكرر هذا اْلديث يف كتب الفقهاء واألصوليْي بلف : "رفع عن أميت" ومل نره هبا يف األحاديث َوقال ابن حجرالعسقالين:

املتقدمة عند ُجيع من أخرجه، نعم رواه ابن عدي يف الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن اْلسن عن 
ألمة ثالَث: اخلطأ والنسيان واألمر يكرهون عليه" وجعفر وأبوه ضعيفان ،كذا قال أيب بكرة رفعه: "رفع هللا عن هذه ا

املصنف وقد ذكرَنه عن حممد بن نصر بلفظه، ووجدته يف فوائد أيب القاسم الفضل بن جعفر التميمي املعروف ِبخي 
طاء عن ابن عباس هبذا ولكن عاصم حدثنا اْلسْي بن حممد ثنا حممد بن مصفى ثنا الوليد بن مسلم ثنا األوزاعي عن ع

رواه ابن ماجه عن حممد بن مصفى بلف : "إن هللا وضع"."راجع : التلخيص اْلبري يف َتريج أحاديث الرافعي الكبري،  
 م .1989ه . 1419/ 1، دار الكتب العلمية ،ط1/674
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ا هنَ  رَ قد  يُ  ا كأنْ هَ ال كل ِ  اللفاظِ  ضِ بعْ  بتقديرِ  عُ دفِ تنْ  كورِ المذْ  الكَلمِ  صحيحِ إلى تَ  رورةُ فالض  

/و( 266)ه/ يع مااًل لجمِ تناوِ مُ  أيْ  ،اً قتضي عام  المُ  َس الخ. فليْ  طأِ الخَ  مِ إثْ  رفعُ  أيْ  ،اِلثمُ 

 هُ وأجيب بأن  ": ارحِ ما في الش   حوِ ذلك بنَ  رَ قر   أنْ  بعدَ  لويحِ في الت   ، وقالَ مَ لما تقد   يرهُ تقدِ  حُّ يِص 

المعنى  ةِ يقًا لتأديَ طرِ  يجدْ  لمْ  هُ بمعنى أن   ،تعمالِ في االسْ  مِ تكل ِ المُ  هةِ جِ  منْ  رورةَ الض   أريدَ  إنْ 

، جازِ المَ  حثِ في بَ  ابقةُ الس   أِي  ،دهِ فوائِ  نْ مِ  ةِ لفائدَ  جازِ إلى المَ  لَ دِ عْ يَ  أنْ  لجوازِ ،  منوعٌ فمْ  ،واهُ سِ 

نْ  جازِ في المَ  ةِ َلغَ البَ  ادةُ يَ ها زِ نْ ومِ   َلمِ في كَ  عٌ اقِ وَ  المجازَ  ، ولن  ةِ قيقَ بالحَ  رادِ تأدية المُ  نَ أمكَ  وا 

نْ جازِ مَ إلى الْ  رارِ طِ واالْض  ةِ قيقَ الحَ  الِ مَ استعْ  عنْ  زُ جْ العَ  هِ عليْ  يلُ ستحِ يَ  نْ مَ   رورةَ الض   ريدَ أُ  ، وا 

 ازِ ى المجَ علَ  لُ مْ الحَ  وجَب  يقةِ بالحقِ  لُ العمَ  رَ ا تعذ  لم   هُ ى أن  نَ بمعْ  ،امعِ والس   الكَلمَ  ةِ جهَ  نْ مِ 

 قُ عل  يتَ  هُ فإن   ،مومَ افي العُ نَ نى تُ عْ ا المَ هذَ بِ  رورةَ الض   أن   مُ سل  ، فَل نُ مِ الكَلَ  إلغاءُ  مَ يلزَ  َل  ئَ لِ  ورةً ضرُ 

رادةِ  ظِ فْ الل   لةِ الَ بدَ  أن  بُ يجِ  ي  جازِ المَ  اهُ نَ على معْ  ظِ فْ الل   لِ مْ ى حَ إلَ  ةِ رورَ الض   دَ نْ عِ ، فَ مِ ل ِ تكَ المُ  وا 

نْ  امٌّ ًا فعَ عام   إنْ ،  ظُ فْ الل   هُ ملَ تَ واحْ  مُ ل ِ تكَ المُ  هُ دَ َص على ما قَ  لَ مَ حْ يُ   خَلفِ ، بِ اصٌّ ًا فخَ خاص   وا 

 نْ مِ  الكَلمِ  ةُ ح  به ِص  لُ ُص حا تَ على مَ  هُ نْ مِ  رُ َص قتَ فيُ  ،بهِ  وظٍ فُ ملْ  يرُ غَ  ليٌّ عقْ  ه الزمٌ فإن   ىَض قتَ المُ 

 موِمعُ م ِ دَ عَ بِ  لَ وْ القَ  أن   مْ لَ قال: واعْ  م  . ثُ ةً اص  خَ  ظِ فْ الل   اِت فَ ِص  نْ مِ  وَ ذي هُ ال   مومِ العُ  اِت بَ إثُ  رِ يْ غَ 

 ودُ سُ الُ ي نِ جاءَ "ا نَ لِ قوْ  ةِ ح  في ِص  اعٌ زَ نِ  دٍ أحَ  نْ مِ  رُ صو  تَ وال يُ  ةِ عيَ افِ الش   ِب تُ في كُ  هُ دْ جِ نَ  لمْ  جازِ المَ 

  مِ عْ الط   ةِ يِ ل ِ عِ  نْ مِ  همْ ندَ عِ  َت على ما ثبَ  يٌّ نِ بْ مَ  ومِ عُ طْ مَ بالْ  اعَ الص   مْ هُ صيُص خْ ، وتَ "داً يْ زَ  اة إال  مَ الرُّ 
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ْرمَهَْْيِ َواَل الصَّاَع اِبلصَّاَعْْيِ اَل تَِبيُعوا "َوُهْم نَ َقُلوُه َعْن بَ ْعِض الشَّاِفِعيَِّة اَبنًِيا َعَلْيِه َما ُرِوَي  ْرَهَم اِبلدِ  َأْي َما حيَِل   "الدِ 
َم َوُهَو اْلَمْطعُ  وُم ِلَما ثَ َبَت ِمْن َأنَّ َذِلَك َأْي َمِكيُل الصَّاِع مبَِكيِل الصَّاَعْْيِ َحْيُث َقاَل اْلُمرَاُد بَ ْعُض اْلَمِكيِل ِلَما تَ َقدَّ

 يف َغرْيِ الذََّهِب َواْلِفضَِّة الط ْعُم ِعلََّة الر اَِب ِعْنَدَنَ 

 

 اهـ. 1."جازِ المَ  مومِ عُ  مِ دَ على عَ  ا الَ بَ الر ِ  اِب في بَ 

 . مُّ عُ يَ  الَ  هُ على أن   أيْ  (هَِّليَّْع َّ). وقوله: ةِ عي  افِ الش   ُض بعْ  أيْ  ا(يًَّانَِّ:)ب َّقوله

 . اعِ في الص   فُ رُ ظْ ما يَ  أيْ  ،لولِ الحُ  منَ بضم الحاء ِ  (ل َّح َّماَّي ََّّ)أيَّقوله: 

على  ل ِ حَ المَ  اسمُ  قَ لِ طْ أُ  ثُ حيْ  مجازٌ  يهِ فِ فَ  أيْ  ،لُّ حُ ا يَ مَ لِ  سيرٌ فْ تَ  (اعَِّالص ََّّل َّي َّكَّْمََِّّأيَّ)وقوله: 

 . ةُ يَ حل ِ المَ  عَلقتهُ  لٌ سَ مرْ  مجازٌ  وَ هُ فَ  ،يهفِ  ال ِ الحَ 

 .(ه الخليْ يًا عَ انِ بَ )لقوله  فٌ رْ ظَ  (قال ََّّث َّيَّْ)ح َّقوله: 

 .(الخ لِ الْص  َلٍف على خِ  ثبَت  المجازَ ) أن ِ  نْ مِ  أيْ  م(ماَّتقد َّ)لَِّ :قوله

َّث َّم َّ)لَِّ قوله: َّعَّب َّالر ََِّّة َّل َّعََِّّأن ََّّنَّمََِّّبت َّا َّالخ(ندن َّا  اِلمامِ  هِب ذْ مَ  وهوَ  حِ ارِ الش   ِب هَ ذا على مذْ هَ  ا

عي  افِ الش  
 ابَ الرِ   ةُ ل  عِ فَ  1ةِ كي  الِ المَ /ظ( 266)ه/راشِ نا معَ هبُ ا مذْ عنه، وأم   تعالى رضي هللا 2

                                 
 . بتصرف قليل.165-1/164شرح التلويح على التوضيح ،التفتازاين،  1
الشافعي وأصحابه  أن عل ية الراب يف غري الذهب والفضة الطعم ، انظر ذلك مثال يف : اْلاوي  الكبري ، مذهب اإلمام  2

. واجملموع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي 5/65؛ وهناية املطلب يف دراية املذهب ، اجلويين، 5/83املاوردي، 
 ، دار الفكر.9/401واملطيعي(( ،النووي، 
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 يف اجلَْصِ  َوحَنْوِِه َواْلَِْديُث يف ُمْسِلٍم َوَعَلى اأْلَوَِّل خُيَص  ُعُموُمُه مبَا أَثْ َبَت ِعلِ يََّة الط ْعِم فَ َيْسُقُط تَ َعل ُق اْْلََنِفيَِّة ِبِه يف الر ابَ 

 . جازِ المَ  مومِ بعُ  لِ القوْ  أيِ  (لَّلىَّاْلو َّ)وع َّ :.قولهُ خارُ واالد ِ  اتُ يَ تِ االقْ  كرَ ذَ  ايمَ فِ  

َّخ َّ:َّ)ي َّقوله  خُ شيْ  2"ابَ الر ِ  ةِ مَ رْ حُ لِ  مِ عْ الط   ةَ يَ ل ِ عِ  بَت ذي أثْ ال   يِث الحدِ بِ " أيْ  اَّالخ(م َّبََِّّه َّموم َّع ََّّص 

 . َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى اِلسَلمِ 

 ه. هم بِ لُ الَ هم واستدْ كُ سُّ تمَ  طُ قُ يسْ  ( أيْ الخَّةَِّفي َّالحن ََّّق َّعل َّت ََّّط َّق َّ)فيسَّقوله: 

 . قٍ لُّ عَ تَ بِ  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  ا(ب َّيَّالر َِّ:َّ)فَِّقوله

َّيَّالج َّفَِّ)وقوله   ا.بَ الر ِ بِ  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  (ص 

ال   ،مٍ لِ سْ في مُ  هُ لُ أْص  أيْ "  الُ مَ قال الكَ  (3م َّلَِّسَّفيَّم ََّّديثَّ)والح َّ قوله:  خاصٌّ  مٍ لِ سْ مُ  ةِ ايَ وَ رِ  ظُ لفْ فَ  وا 

  يُ فْ نَ  وَ وهُ  ثيلِ مْ الت   صودِ قْ على مَ  قُ طبِ نْ فَل يَ  ،يَلِت كِ في المَ  لهُ  ال عمومَ  ةِ طَ نْ والحِ  رِ مْ بالت  

 

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

                                                                                               
؛ دار الغرب اإلسالمي ، 1/41انظر ذلك يف :  املقدمات املمهدات ، أبو الوليد حممد بن أْحد بن رشد القرطِب،   1
م. و الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ،أْحد النفراوي األزهري املالكي،   1988 -ه   1408/ 1ط
، )د طوت( ، 50-3/49أْحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،  ؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، حممد بن 2/74

 دار الفكر، بريوت.
 .2/269حاشية األنصاري،  2
.وأخرجه اإلمام 2080رقمه  3/58أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع،ابب بيع اخللط من التمر ،  3

 .1595قمه ، ر  3/1645مسلم يف صحيحه ،كتاب املساقاة، ابب الطعام مثال مبثل ، 
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فَ بَ َلَغ َذِلَك َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ،ُكنَّا نُ ْرَزُق ََتَْر اجلَْْمِع َفُكنَّا نَِبيُع َصاَعْْيِ ِبَصاعٍ "َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدِريِ  قَاَل 

 ".َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل اَل َصاَعْي ََتٍْر ِبَصاٍع َواَل َصاَعْي ِحْنَطٍة ِبَصاٍع َواَل ِدْرمَهًا ِبِدْرمَهَْْيِ 

 
 

 بحديثِ  حِ ارِ الش   قصودُ مَ  كونُ يَ  قدْ " : قالُ يُ  اهـ. وقدْ  1."يلِ كِ المَ  رادِ أفْ  ضِ عْ على بَ  لِ مْ بالحَ  مومِ العُ 

 هِ إليْ  شارَ ما أَ  دُّ رُ ولى فَل يَ الُ  ةِ وايَ في الر ِ  مومِ العُ  إرادةِ  مِ دَ على عَ  ملةِ في الجُ  رينةٌ ه قَ أن   سلمٍ مُ 

 سم.  2."مالُ الكَ 

 .يءٌ دِ ر رَ مْ الت   نَ مِ  نوعٌ  وَ وهُ  يمِ بفتح الج (ع َّمَّْالج ََّّر َّمَّْ:َّ)ت َّقوله

 

                                 
 .2/346؛انظر أيضا: اآلايت البينات ، 6/32الدرر اللوامع ،الكمال ،  1
 .347-2/346اآلايت البينات ، 2
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َاْْل ْلف اِظ[]ا ْلُعُموُمَِمْنَع و اِرِضَ
َ

ْهيِنِ ، َويُ َقاُل ِلْلَمْعىَن َأَعم ، َولِ  لَّْفِ  َعام ،َوأَنَُّه ِمْن َعَواِرِض اأْلَْلَفاِظ، ِقيَل َواْلَمَعاين، َوِقيَل ِبِه يف الذِ 

اْلَمَعاين( أَْيًضا َحِقيَقٌة َفَكَما َيْصُدُق َلْفٌ  ُدوَن اْلَمَعاين )ِقيَل وَ  (أَنَُّه( َأْي اْلُعُموَم )ِمْن َعَواِرِض اأْلَْلَفاظِ )الصَِّحيُح ( وَ )
ْنَساِن  َعام  َيْصُدُق َمْعىًن َعام  َحِقيَقًة ِذْهِنياا َكاَن َكَمْعىَن اإْلِ

 
 

َرِحَمُه هللُا  فِ ن ِ َص المُ  يرِ تعبِ  ظاهرُ  هُ مُ وهِ ما يُ  عِ فْ بذلك على دَ  هَ ب  نَ  ي(عانَِّالم ََّّون َّ)د َّ :قوله

ن   قٌ فَ ت  مُ  هُ فيه مع أن   فٌ لَ مختَ  فاظِ اللْ  ضِ ارِ وَ عَ  نْ مِ  مومُ العُ  1[كونَ يَ ] أنْ  نْ مِ  َتَعاَلى ا مَ عليه، وا 

في  ةِ يَ ح ِ الَص  عُ جِ رْ مَ بها، فَ  هِ اختصاِص  مِ أو عدَ  ذلك باللفاظِ  صاُص تِ اخْ  َلِف الخِ  عُ وِض مَ 

 . (المعاني ونَ دُ )ي قوله نِ أعْ  حُ ارِ الش   ادهُ الذي زَ  دِ ه إلى القيْ كَلمِ 

في المعنى  العام ِ  استعمالِ  نِ كوْ  حالَ  أيْ  ،امُّ معنى العَ بِ  مومِ العُ  نَ مِ  حالٌ  (ة َّقيق َّ:َّ)ح َّقوله

 نْ مِ  هِ ونِ في كَ  َلِف الخِ  ةُ كايَ وحِ  لفظُ  هُ بأن   العام ِ  ِف نِ َص المُ  تعريِف  نَ يْ بَ  يَ نافِ ه ال تَ إن   م  ، ثُ حقيقةً 

كى حَ  م  ثُ  َلِف الخِ  نَ مِ  تارَ خْ المُ  الً أو   كرَ ذَ  هُ لن   ؟ال المعاني أوْ  ونَ دُ  طْ قَ فَ  اللفاظِ  عوارضِ 

 ذلك.  دَ عْ بَ  َلَف الخِ 

 أن   نْ مِ  3هُ رُ يْ وغَ  2دِ ي ِ كالس ِ  قينَ حق ِ المُ  ُض عْ بَ  هِ إليْ  هَب إلى ما ذَ  ارةٌ إشَ  (سانَّنىَّاإلنَّْعَّْ)كم َّقوله: 

فيما  رَ حَص النْ  جِ ارِ في الخَ  دَ جِ لو وُ  هُ ، لن  اتِ زئيَ الجُ  نِ مْ وال في ِض  جِ ارِ في الخَ  لهُ  ال وجودَ  يَ ل  الكُ 

 .نِ هْ ما في الذ ِ لِ  ةٌ قَ مطابِ  ورةٌ ُص  جِ في الخارِ  جودُ وْ المَ  بلِ  فيهِ  دَ جِ وُ 

                                 
 يف )ط( : كون. 1
 وما بعدها. 2/587انظر شرح َمتصر املنتهى ،  2
 وما بعدها. 4/5انظر البحر احمليط ، الزركشي،  3
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ْنَساِن يَ ُعم  الرَُّجَل َواْلَمْرأََة َوَعمَّ  اْلَمَطُر َواخلِْْصَب َأْو َخارِِجياا َكَمْعىَن اْلَمَطِر َواخْلْصِب ِلَما َشاَع ِمْن حَنِْو اإْلِ
ْهيِنِ ( َحِقيقَ  ٍد. )َوِقيَل ِبِه( َأْي ِبُعُروِض اْلُعُموِم )يف الذِ  ٍد ِفيِه خبِاَلِف َفاْلُعُموُم مُشُوُل أَْمٍر ِلُمتَ َعدِ  ًة ِلُوُجوِد الش ُموِل ِلُمتَ َعدِ 

زِي  اخْلَارِِجيِ  َواْلَمَطُر َواخلِْْصُب َمَثاًل يف حَمَلِ  َغرْيِمِهَا يف حَمَلٍ  آَخَر َفاْسِتْعَماُل اْلُعُموِم ِفيِه ََمَا

 

َّك َّجَّخارََِّّ)أوَّ قوله: َّالم َّمعَّْيًا  سانِ اِلنْ  وِ حْ نَ  نَ بيْ  قَ ال فرْ : قالَ يُ ] أنْ  فيهِ  (ِبَّْصَّوالخََِّّرَّط َّنى

 جودُ وْ خارجًا والمَ  وجودٍ مَ  رُ غيْ  يٍ ل ِ كُ  مفهومٍ  معنى كل ِ  1[في أن   ِب ْص ، والخِ طرِ المَ  وِ ونحْ 

 يلَ ما قِ  انِ يَ رَ جَ  ةِ ح  ِص  معَ  مثيلِ الت   دِ ر  إلى مجَ  دُ القْص  يكونَ  أنْ  إال   هُ اتُ ئيَ زْ خارجًا جُ  (/و267)ه/

 شمولِ  منْ  أظهرُ  لألماكنِ  الخارجي ِ  ِب ْص والخِ  طرِ المَ  شمولَ  إن   قالُ يُ  أوْ ، رِ في اآلخَ  ل ٍ في كُ 

 . َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى ونفَعنا به قاله سم 2."جي ِ الخارِ  اِلنسانِ 

 والمعاني.  اللفاظِ  عوارضِ  نْ مِ  مومَ العُ  على أن   تفريعٌ  مومَّالخ(:َّ)فالع َّقوله

 ،موم فيهمافَل عُ  أيْ  (آخر ََّّل  َّغيرهماَّفيَّمح ََّّحل َّفيَّم 3ََّّ[مثالًَّ]َّوالخصب ََّّ)والمطر َّقوله: 

 . دٍ تعد ِ لمُ  املُ الش   المرُ  وهوَ  العام ِ  دُّ عليهما حَ  قُ فَل يصدُ  ،انِ خصيَ هما شَ  بلْ 

 .ي ِ ارجِ في الخَ  أيْ  (فيهََِّّمومَِّالع ََّّ)فاستعمال َّقوله: 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
 ، بتصرف.2/349اآلايت البينات ، 2
 .1/338زايدة من )ط( وهي موافقة ملا يف الشرح  3
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ْهيِنِ  ََمَازِي  أَْيًضا َوَعَلى اآْلَخَرْيِن اْلَْد  السَّاِبُق لِْلَعامِ  ِمنْ  َويُ َقاُل( اْصِطاَلًحا ) اللَّْفِ  َوَعَلى اأْلَوَِّل اْسِتْعَمالُُه يف الذِ 
فْ َعِل الت َّْفِضيِل أِلَنَُّه َأَهم  ِمْن )لِْلَمْعىَن َأَعم ( َوَأَخص  )َولِلَّْفِ  َعام ( َوَخاص  تَ ْفرَِقًة بَ ْْيَ الدَّالِ  َواْلَمْدُلوِل َوُخصَّ اْلَمْعىَن ِبَِ 

 اللَّْفِ  َوِمن ُْهْم َمْن يَ ُقوُل يف اْلَمْعىَن َعام  

 

 . قطْ فَ  اللفاظِ  ارضِ وَ عَ  نْ مِ  هُ بأن   لُ القوْ  أيْ  (لَّلىَّاْلو َّ:َّ)وع َّلهقو  

 أيْ  (ظِ فْ الل   نْ مِ  للعام ِ  ابقُ الس   دُّ الحَ )في قوله  برِ الخَ  قِ ل  عَ تَ مُ بِ  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  (نَّيريَّْ:َّ)وعلىَّاْلخَّقوله

 عوارضِ  نْ مِ  مومِ العُ  نُ وهما كوْ  نِ يْ الخيرَ  نِ ليْ على القوْ  ظِ فْ الل   نَ مِ  للعام ِ  نٌ كائِ  ابقِ الس   والحد ِ 

 .ةِ يَ نِ هْ المعاني الذ ِ  عوارضِ  نْ مِ  هُ نُ وْ والمعاني، وكَ  اظِ اللفَ 

 اِليماءُ  مَ كما تقد   هُ خبرُ  وللعام ِ  لهُ  نعتٌ  ابقٌ والس   مبتدأٌ  الحدُّ  الخ(َّللعام ََِّّابق َّالس ََّّ)الحد َّ :قوله

 . هِ إليْ 

ا م  لَ  يلِ ضفالت   صيغةَ  أن   هُ . وحاصلُ هِ إليْ  وسيلةٌ  فظُ والل   المقصودُ  هُ لن   أيْ  (أهم ََّّه َّ:َّ)ْلن َّقوله

والمعاني  اللفاظِ  نَ يْ بَ  مييزِ الت   إرادةِ  دَ نْ عِ  ناسَب  يادةِ والز ِ  يلِ ضها للتفْ بوضعِ  ةٌ ومزي   لها شرفٌ  كانَ 

 فُ الشرَ  فظُ الل   ونَ ليكُ  اللفاظِ  نَ مِ  ها أشرفُ ها بالمعاني لن  تخصيُص  مومِ بالعُ  ِف في الوْص 

 صيغةَ  أن   المذكورِ  ارحِ الش   جيهِ توْ  نْ ود مِ المقُص  َس ، وليْ رِف ق بالشْ ل  ًَل فيما يتعَ مستعمَ 

 بأن   هم، فاعترَض بعُض  مهُ ا توه  كمَ  فيهِ  فضيلِ على الت   اللةِ في المعنى للد   عملْت استُ  فضيلِ الت  

 لقًا.طْ مُ  مولُ الشُّ  بلِ  فضيلِ به معنى الت   دْ رِ يُ  لمْ  العم  
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َم َوَخاص  فَ يُ َقاُل ِلَمْعىَن اْلُمْشرِِكَْي َعام  َوَأَعم  َوِلَلْفِظِه َعام  َواْلَمْعىَن زَ  ْيٌد َخاص  َوَأَخص  َولَِلْفِظِه َكَما ُعِلَم ممَّا تَ َقدَّ

يَل اْكِتَفاًء ِبذِْكِر ُمَقاِبِلِهَما َوملَْ يُ ت َْرْك َولَِلْفِ  َعامٍ  اْلَمْعُلوُم ممَّا َقدََّمُه ِحَكايًَة ِلِشقَّْي َما قِ َخاص  َوُترَِك اأْلََخص  َواخْلَاص  
 .ِلَيْظَهَر اْلُمرَادُ 

 

 . (والمعانيَ  يلَ قِ ) هِ قولِ  نْ مِ  أيْ   (م َّقد َّاَّت َّمم ََّّم َّلَِّاَّع َّ)كم َّ :قوله

 لَ هذا القوْ  يتركْ  لمْ  أيْ  تركْ يَ  مفعولٌ  عامٌّ  (فظُ ولل  )قوله:  الخ(َّعامٌََّّّفظ َّولل ََّّيتركََّّْمَّْ)ول َّقوله: 

 مهُ ذي قد  ، وال  (عامٌّ  فظِ لل  )لقوله  نعتٌ  (هُ مَ ا قد  مم   لومُ المعْ ). وقوله (عامٌّ  فظُ ولل  )ي قوله أعنِ 

 .(اظِ اللفَ  عوارضِ  نْ مِ  هُ أن   والصحُّ ): هُ قولُ  هوَ /ظ( 267)ه/ بالعام ِ  فظِ ل  ال وصفُ  هُ نْ مِ  المعلومُ 

نْ  ،فظِ الل   المعنى وجانبُ  ما جانبُ هُ  انِ ق  الش ِ  الخ(َّيَّماَّقيل َّق َّ)لِشَّ :قوله  نِ يْ ق  الش ِ  أحدُ  كانَ  وا 

 . مهُ ا قد  معلومًا مم   فظِ الل   جانبُ  وهوَ 

 .(يتركْ  لمْ )لقوله  ةٌ عل   وهيَ  حكايةَ لْ لِ  ةٌ ل  عِ  (المراد ََّّظهر َّ:َّ)لي َّقوله
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َُكلِّياة[ َ]م ْدُلوُلَاْلع امِّ
ًَ َأْو َسْلًبا، اَل ُكل  َواَل ُكلِ ي ،َوَمْدلُولُُه ُكلِ يَّةٌ  : َأْي حَمُْكوٌم ِفيِه َعَلى ُكلِ  فَ ْرٍد ُمطَابَ َقًة إثْ َبا

 
َوَمْدلُولُُه( َأْي اْلَعامِ  يف الت َّرِْكيِب ِمْن َحْيُث اْْلُْكُم َعَلْيِه )ُكلِ يَّة)

 
 

 الةُ الد   يغُ والصِ   اللفاظُ  أيْ  ،هُ اتُ اصدقَ ا مَ هنَ  بالعام ِ  رادُ المُ  الخ(َّالعام ََّّأيََّّه َّلول َّ)ومدَّْ :قوله

هنا  كرَ ي ذ  عنى الذ  بالمْ  ةً يَ كل ِ  هُ كونُ  رُ صو  تَ ال يُ  ، إذْ قَ بما سبَ  فِ المعر   هومِ موم ال المفْ على العُ 

 ركيبِ في الت   العامُّ  أيْ )إلى هذا بقوله  َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى  ارحُ الش   أشارَ  ، وقدْ فيهِ  مِ كْ الحُ  اءِ تفَ النْ 

ال  داللتهِ  وعنْ  هِ مع غيرِ  تركيبهِ  دًا عنْ مجر   داللتهِ  نْ عَ  بذلكَ  فاحترزَ  (عليهِ  كمِ الحُ  حيثُ  نْ مِ 

 فيه حينئذٍ  رُ ظَ الن   إذِ  ،مِ المتقد   هُ مفهومُ  وَ هُ  الحالةِ  في هذهِ  هُ مدلولَ  ، فإن  عليهِ  كمِ الحُ  حيثُ  منْ 

 ه مع غيرهِ تركيبُ  حيثُ  نْ ه ال مِ ذاتُ  حيثُ  نْ مِ  ظٌ َلحَ مُ  فهوَ  فظِ لل   مدلولٌ  هُ وأن   هُ رُ تصوُّ  حيثُ  منْ 

 .يرِ الغَ  بذلكَ  عليهِ  والحكمُ 

 عليه بحسبِ  الحكمَ  ما يعمُّ  عليهِ  بالحكمِ  رادَ يُ  غي أنْ بَ ينْ  (عليهََِّّالحكم ََّّحيث ََّّنَّ)مَِّ :قوله

  مثًَل. هِ مفعواًل بِ  هُ كونُ  لُ فيشمَ  المثلةِ  نَ مِ  ما ذكرهُ  المعنى بدليلِ 

 َلِمي الكَ ة، ففِ يَ ة كل ِ قضي   عليهِ  بهِ  مَ كَ ما حَ  معَ  هُ منْ  لُ يتحص   أيْ  ،يةة كل ِ قضي   أيْ  (ية َّ)كل َِّقوله: 

 إذِ  ردٍ فَ  ل ِ لى كُ عَ  يهِ فِ  ومٍ حكُ ي مَ فِ  هُ لُ ، وكذا قوْ العام ِ  ال مدلولُ  ةِ ضي  القَ  دلولُ مَ  ةُ يَ ل ِ الكُ  إذِ  ،ةٌ حَ سامَ مُ 

في  حكومٌ مَ  لُ والْص  ؛اهلٌ سَ تَ  يهِ فِ فَ  العامُّ  ظُ فْ ة ال الل  القضي   وَ هُ  دٍ فرْ  ل ِ على كُ  يهِ فِ  كومُ حْ المَ 

كومًا عليه، حْ ضوعًا ومَ وْ مَ  ذكورُ المَ  فظُ الل   يهِ فِ  لَ عِ ذي جُ ال   ركيبُ الت   أِي ، هِ ليْ عَ  لِ شتمِ المُ  ركيِب الت  

 ركيبِ في الت   عَ إذا وقَ  ام  العَ  أن   هِ يْ إلَ  ارَ عنى ما أشَ مَ  ، وحاصلُ هِ عليْ  كومًا بهِ حْ مَ  هُ غيرُ  لَ عِ وجُ 
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كااًل نا إشْ هُ  يُّ انِ هَ فَ الْص  دَ رَ وأوْ  .عناهُ مَ  رادِ أفْ  نْ مِ  دٍ فرْ  فردٍ  ل ِ كُ بِ  قُ يتعل   كمَ الحُ  ه فإن  ليْ كومًا عَ محْ 

 لِ تْ قَ بِ  سلمينَ المُ  أفرادِ  نْ مِ  واحدٍ  احدٍ وَ  ل ِ كُ رًا لِ أمْ  كونُ يَ  1{ركين َّشَّلواَّالم َّت َّاقَّْف}عالى: تَ  هُ قولَ  أن   وَ وهُ 

 سلمينَ المُ  نَ مِ  واحدٍ  2[لُّ كُ ] لَ يقتُ  أنْ  حالةِ الستِ  حالٌ مُ  وَ وهُ  ،شركينَ المُ  أفرادِ  نْ مِ  واحدٍ  واحدٍ  كل ِ 

 قالَ  نْ ، فمَ حالِ بالمُ  كليفُ ا الت  هَ ولُ دلُ مَ  ريفةَ الش   اآليةَ  بأن   أجاَب  م  . ثُ شركينَ المُ  نَ مِ  واحدٍ  كل  

على  العقلُ  دل   ظاهرٌ  هُ أن   هُ ابُ وَ فجَ  هِ َلفِ خِ بِ  قالَ  (/و268)ه/ نْ ا مَ ، وأم  هِ ليْ عَ  كالَ ه فَل إشْ قوعِ بوُ 

" : هِ والدِ  نْ قًَل عَ نَ  رحَمُه هللاُ  فُ صن ِ المٌ  اهـ. قالَ  3."ستحيلِ المُ  ونَ دُ  مكنِ على المُ  لُ حمَ َلفه فيُ خِ 

 ميعَ جَ  لَ قتُ يَ  أنْ  رُ دِ قْ يَ  سلمينَ المُ  نَ مِ  الواحدَ  دَ رْ الفَ  لن  ،وابًا جَ  قُّ ستحِ ال يَ  ؤالَ السُّ  ي أن  دِ نْ وعِ 

 أوْ  شركينَ المُ  ميعَ جَ  تلَ إذا قَ  الواحدَ  نافي ذلك أن  وال يُ  . أيْ ِف صن ِ المُ  اهـ كَلمُ  4."شركينَ المُ 

 سبةِ الن ِ بِ  رِ يْ الغَ  نِ عَ  حينئذٍ  كليِف الت   قوطِ لسُ  ، وذلكَ شركينَ المُ  ميعَ جَ  هِ رِ يْ غَ  لُ تْ قَ  تحالَ اسْ  مْ هُ عَض بَ 

ع نِ تَ مْ المُ  سلمينَ المُ  نَ مِ  الواحدَ  دَ الفرْ  : إن  قولَ يَ  أنْ  لقائلٍ  ،مْ عَ . نَ عضِ البَ  أوِ  ل ِ الكُ  نَ مِ  قتولِ للمَ 

 وَ ا هُ مَ كَ  مانِ الزْ  ميعِ في جَ  شركينَ المُ  ميعَ جَ  لَ قتُ يَ  أنْ  عُ نِ متَ يَ  الزمانِ  ميعِ في جَ  هُ حياتُ  عادةً 
                                 

 [، يف النسخ )اقتلوا املشركْي( بدون فاء ، وقد أضفتها  يف املنت ملوافقتها املصحف .5]سورة التوبة اآلية: 1
 ساقطة من )ه( . 2
. انظر أيضا جزء من جواب األصفهاين يف اإلهباج يف شرح املنهاج، 2/353نقال عن اآلايت البينات ،األصفهاين ،  3

 .4/35. وانظر اجلواب كما نقله الزركشي يف "البحر احمليط" ، 2/86
 .2/86اإلهباج يف شرح املنهاج ،  4
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( َخبَ رًا َأْو أَْمرًا )َأْو َسْلًبا( نَ ْفًيا َأْو نَ ْهًيا حَنْوُ  ًَ  َجاَء َعِبيِدي َوَما َخاَلُفوا َأْي حَمُْكوٌم ِفيِه َعَلى ُكلِ  فَ ْرٍد ُمطَابَ َقًة إثْ َبا
َفَأْكرِْمُهْم َواَل ِتُِن ُْهْم 

 

 مانِ شركو زَ قتلهم مُ بِ  أمورُ فالمَ  ،رفيٌّ عُ  مٌ مو عُ  اآليةِ  هِ في هذِ  مومُ : العُ قالَ يُ  أنْ  إال   مومِ العُ  ةُ قضي  

 .َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى سم 1."فقطِ  لِ القاتِ 

 قريرُ ذلك تَ بِ  رُ عِ شْ ما يُ كَ  هِ ليْ عَ  دالٌّ  أيْ  ذوفٍ حْ لمَ  عمولٌ مَ  هُ أن   لُ حتمِ يَ " (طابقةًَّ)م َّ قوله:

 حذوفٍ مَ  مصدرٍ لِ  فةً ِص  ونُ كُ يَ . فَ (الخ اهَ وتِ في قُ  وَ ما هُ فَ ) قالَ  ثُ يْ حَ َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى  ارحِ الش  

 طابقةً مُ  فردٍ  كل ِ  نِ كوْ  حالَ  أيْ  فردٍ  ل ِ كُ  نْ مِ  هُ تَ اليَ حَ  لُ حتمِ . ويَ ةٍ قَ ابَ طَ مُ  اللةَ دَ  هِ يْ لَ عَ  دالٌّ  قديرُ والت  

نْ  صدرِ المَ  يءَ جِ مَ  أن   إال   قةً مطابَ  هِ عليْ  مدلولٌ  هُ لن   قةٍ طابَ ا مُ ذَ  أيْ  . قيسٍ مَ  غيرُ  رَ كثُ  حااًل وا 

 أيْ  (يهِ فِ  ومٌ كُ حْ مَ ): ولهِ قَ  نْ مِ  فهومُ المَ  كمُ الحُ  وَ وهُ  محذوٍف  مصدرٍ  ةُ فَ ِص  (إثباتًا أو سلباً )وقوله: 

رحمه هللُا  هابُ الش ِ  قالَ  (خبرًا أو أمراً ) هُ . وقولُ لٍب أو سَ  ا إثباٍت ذَ  أيْ  ،باً لْ سَ  كمًا إثباتًا أوْ حُ 

 الحالِ  مجيءُ  لِ في الو   لن  ،  (إثباٍت ) نْ مِ  حالٌ  هُ أن   نُ سَ والحْ  (،مدلولٍ )من  حالٌ وَنفعنا بِه 

 سم. 2."بتدإالمُ  نَ مِ 

سلبًا )لقوله  راجعٌ  (واالفٌ ا خَ ومَ )ه: . وقولُ (إثباتًا خبراً ) لقولهِ  اجعٌ رَ  يدي(بَِّع ََّّجاء ََّّو َّحَّْ)ن َّ :قولهُ ]
. (سلبًا نهياً )إلى  راجعٌ  (مْ هُ نْ هِ تُ  وال) . وقولهُ (إثباتًا أمراً )إلى  راجعٌ  (مْ مهُ رَ فأكْ ) . وقولهُ (ياً فْ نَ 

                                 
 2/353اآلايت البينات ، 1
 .2/354اآلايت البينات ،  2
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 ِمن َْها حَمُْكوٌم ِفيِه َعَلى فَ ْرِدِه أِلَنَُّه يف قُ وَِّة َقَضااَي ِبَعَدِد أَفْ رَاِدِه َأْي َجاَء ُفاَلٌن َوَجاَء ُفاَلٌن َوَهَكَذا ِفيَما تَ َقدََّم إََلْ وَُكل  

 

 إهانةٌ  هُ إكرامًا ال تشوبُ  مْ هُ كرمُ ه يُ على أن   نبيهُ الت   (مْ هُ مَ فأكرَ ) قولهِ  دَ عْ بَ  (مْ هُ نْ هِ تُ  والَ ) هِ قولِ  وفائدةُ 

 2[.1{ظلم َّبََِّّمَّْه َّواَّإيمان َّس َّبَِّلَّْي ََّّواَّولمَّْآمن ََّّذين َّ}ال َّقوله تعالى:  على حد ِ 

َّق ََّّه َّ)ْلن َّ :قولهُ  َّالخ(اي َّقض ََّّةَِّو َّفي  وابَ جَ  يهِ فِ  َص ولخ   (،قةطابَ مُ ) ِف صنِ  المُ  قولَ  هِ بِ  نَ ي  بَ  ا

ي ِ انِ فهَ الْص 
 هِ رادِ أفْ  على بعضِ  العام ِ  داللةَ  أن   هُ ونُ ضمُ ذي مَ ال   4افيُّ القرَ  هِ ريِ عْص  ؤالِ سُ  نْ عَ  3

على  فظِ الل   داللةُ  طابقةَ المُ  لن   ؛زامُ وااللتِ  ،نُ ضمُّ والت   ،قةُ طابَ المُ  :َلِث الث   الالِت الد   نِ عَ  خارجةٌ 

 نُ مُّ ض  ، والت  العام ِ  لفظُ  لهُ  عَ ِض وُ /ظ( 268)ه/ما  تمامَ  َس ليْ  المذكورُ  دُ والفرْ  لهُ  ضعَ ما وُ  مامِ تَ 

 ، وااللتزامُ زءٌ ال جُ  يُ ئِ جزْ  المذكورُ  دُ ، والفرْ فظِ الل   ذلكَ  لهُ  ضوعِ وْ نى المَ المعْ  زءِ على جُ  فظِ اللُّ  داللةُ 

ال   لهُ  المعنى ال الزمَ  بعُض  المذكورُ  دُ والفرْ ، ناهُ عْ لمَ  الزمٍ  معناهُ  نْ عَ  على خارجٍ  فظِ الل   داللةُ   وا 

، َلنِ طْ البُ  ظاهرُ  وَ فظ وهُ الل   لهُ  عنى الموضوعُ المَ  حينئذٍ  دُ وجَ فَل يُ  ،كذلك رادِ الفْ  ه منَ غيرُ  لكانَ 

 فردٍ  دااًل على كل ِ  العامُّ  كونُ ال يَ  أوْ  َلثةِ الث   في القسامِ  اللةِ الد   رُ ل حْص يبطُ  ا أنْ فإم   وحينئذٍ 

  وَ ذي هُ ال   فردٍ 

                                 
 [82األنعام ،اآلية: ]سورة  1
 .1/339هذه الفقرة وردت يف )ه( و )ب( بعد الفقرة اليت تليها، واملثبت من )ط( وهو موافق ملا يف الشرح  2
جواب األصفهاين نقله عنه السبكي يف اإلهباج  وقال عنه )وقد سار هذا السؤال غورا وجندا ومل أر من أجاب عنه اال  3

. ونقله عنه الزركشي أيضا يف البحر احمليط ، 85-2/84شرح احملصول( انظر اإلهباج ،الشيخ مشس الدين األصفهاين يف 
4 /34. 
 .4/1733انظر سؤال اإلمام القرايف يف نفائس األصول يف شرح احملصول ،  4
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 ناءً بِ  قةِ طابَ في المُ  هو داخلٌ  بلْ  ،ه عنهام خروجَ سل  ال نُ  ارحِ الش   جواِب  لُ ة. وحاِص لي  معنى الكُ 

 ،ىالمسم   مامِ على تَ  اللةِ الد   نَ مِ  اه العم ِ مسم   مامِ فظ على تَ الل   فيها داللةُ  مْ بقولهِ  رادَ المُ  أن   على

 أن   َنفعنا هللُا بهِ  ي ِ الصفهانِ  واِب جَ  ى، وحاصلُ سم  المُ  مامِ تَ  ةِ على ما هو في قو   اللةِ الد   أوِ 

 لُّ نا فَل يدُ ى هُ وذلك ال يتأت   كمِ من الحُ  خالٍ  مفردٍ  ما هي في لفظٍ إن   المذكورةَ  ةَ َلثَ الث   القسامَ 

عليه،  ن ما يدلُّ ها تتضم  لكن   شركِ المُ  دٍ يْ زَ  لِ تْ قَ  جوِب على وُ  1{شركين َّواَّالم َّل َّت َّاقَّْف}قوله تعالى: 

ارح الش   هُ نَ ي  ا بَ كمَ  طابقةً عليه مُ  ال دلٌّ وذلك الد   ،هِ عليْ  ها ما يدلُّ نِ ما هو لتضمُّ إن   ها عليهِ فداللتُ 

. (ها الختِ و  في قُ  وَ ا هُ فمَ )بقوله  ي ِ فهانِ الْص  بمرادِ  ريحهِ تْص  ، معَ (نها الخمِ  لٌّ وكُ )بقوله: 

 عُ جِ ، فيرْ مطابقةً  نًا لما يدلُّ تضم ِ مُ  كونهِ  بواسطةِ  مطابقةً  كرَ على ما ذُ  دالٌّ  العام   أن   هُ وحاصلُ 

 طابقةِ في المُ  داخلةٌ  هيَ  بلْ  َلثِ الث   الالِت في الد   داخلةً  سْت ليْ  داللة العام ِ  أن   عِ إلى منْ  الجوابُ 

 الثَلثَ  الالِت الدَ  ر الصفهانيُّ هذا، وحْص  العام ِ  َت حْ تَ  ةُ جَ ندرِ ة المُ يَ ِض القَ  هُ نتْ ضم  ما تَ  طةِ واسِ بِ 

 رةً ومباشَ  حقيقةً  دِ فرَ ها في المُ على أن   لَ حمَ يُ  أنْ  إال   ،قةِ ناطِ المَ  كَلمُ  هِ عليْ  هُ ساعدُ ال يُ  ردففي المُ 

 في  ونُ كُ تَ  قةَ طابَ المُ  فيد أن  المُ  (عليه الخ لُّ ما يدُ  ها تتضمنلكن  )ه قولِ بِ  المذكورُ  هُ اكُ استدرَ  ح  ليِص 

 

                                 
 [، يف النسخ : اقتلوا املشركْي ، وأضفت الفاء يف املنت ألنه قرآن كرمي.5]سورة التوبة اآلية:  1
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 عُ ندفِ يَ  هِ وبِ "  .َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى اِلسَلمِ  شيخُ  هُ قالَ  1."بواسطةٍ  جازًا أوْ مَ  يهِ فِ  كونُ ضًا فتَ أيْ  ِب رك  المُ 

 ي ِ الصفهانِ   على كَلمِ  زائدٌ  هُ بأن   (ا الخهَ تِ و  ا هو في قُ فمَ ) حِ ارِ الش   على قولِ  الِ الكمَ  راُض تِ اعِ 

 سْت ليْ  ي ِ الصفهانِ  في كَلمِ  قةِ طابَ المُ  داللةَ  لن   ،لهُ  مٍ مَلئِ  وغيرُ  هُ لخيَص تَ  ارحُ الش   دَ َص ذي قَ ال  

 2."الخ هِ يِ فْ نَ بِ  يُّ فهانِ الْص  حَ صر   دْ قَ ا فَ ضايَ القَ  لكَ تِ  ةِ و  في قُ  يَ ي هِ تِ ال   {شركين َّتلواَّالم َّ}اقَّْة غِ لصيَ 

  هِ لشيخِ  تبعاً  1 3يُّ ِمداآل (/و269)ه/ ى رَ جَ  اهـ. وقدْ 

                                 
 .276-2/275حاشية األنصاري،  1
 .2/355اآلايت البينات ،  2
(. أما يف 266قدس )ق/( ويف نسخة ال188( و املنشاوي )ق/200هكذا يف )ه( و )ب( و )ط( والبنهاوي )ق/ 3

 ( الكلمة غري واضحة وهي أقرب إىل األُبَّدي من اآلمدي . 208)ق/   )ح(النسخة  
، وواضح أن البناين قد  2/276س اآلمدي ، وذلك ما أثبته زكراي األنصاري يف حاشيته قلت: هو الشيخ األُبَّ      دي ولي

نقل ذلك عنه وإن مل يشر له صراحة ، يساعد على استنتاج ذلك تقارب ما قاله البناين وما قاله األنصاري ،حيث 
ا الشهاب األبدي عن شيخه قال: "وقد جرى شيخنا الكمال ابن اَلمام على أن داللة العام تضمينية ، ونقله شيخن

أيب حفص القلشاين وأنه وجهه ِبْلاق اجلزئية ابجلزء ، وِبن كال من أفراد العام جزء ابعتبار أنه بعض ما صدق 
 عليه العام، وإن كان جزئيا ابعتبار داللة العام على كل فرد فرد. " 
 ت ذلك يف تراُجه .كما يؤكد ما ذهبت إليه أن اآلمدي ليس له شيخ امسه القلشاين كما تتبع

والشيخ األبدي هو العالمة أْحد بن حممد بن حممد بن عبد الرْحن بن علي بن أْحد الشهاب البجائي األُبَّدي املغريب 
املالكي نزيل الباسطية ويعرف ابألُبَِّدي ، كتب على إيساغوجي شرحا مفيدا وتصدى لنفع الطلبة ابألزهر أوال مث 

ن من كل مذهب فنوَن كالفقه والعربية والصرف واملنطق والعروض ، وكان من تالمذته ابلباسطية،و أخذ عنه األعيا
 .2/180ه." انظر ترُجته يف الضوء الالمع،  861ه أو 860اإلمام السخاوي وأخوه، تويف رْحه هللا سنة 

" انظر معجم البلدان  ابلضم مث الفتح والتشديد: اسم مدينة ابألندلس من كورة جي ان، تعرف ِبب دة العرب"َوأُب دة :
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َدال  َعَلْيِه ُمطَابَ َقًة  َدال  َعَلْيِه ُمطَابَ َقًة َفَما ُهَو يف قُ وَِِّتَا حَمُْكوٌم ِفيِه َعَلى ُكلِ  فَ ْرٍد فَ ْردٌ 

 

، زءِ بالجُ  ي ِ زئِ الجُ  بإلحاقِ  هُ هُ ووجْ  ،ةٌ ي  نِ ضمُّ تَ  هِ أفرادِ  نْ مِ  ردِ على الفَ  العام ِ  داللةَ  على أن   2يانِ شَ لْ قَ ال

نْ  ،العامُّ  هِ عليْ  دقَ ما َص  بعُض  هُ أن   باعتبارِ  زءٌ جُ  العام ِ  أفرادِ  نْ مِ  َل  كُ  فإن    باعتبارِ يًا ئِ جزْ  كانَ  وا 

 .فردٍ  على كل ِ  ركيِب في الت   العام ِ  اللةِ دَ 

ثبوت  هِ عليْ  دلولَ المَ  لن   قةً طابَ مُ  لهُ  كمِ الحُ  بوِت على ثُ  دالٌّ  أيْ  (قةًَّطاب َّم ََّّهَِّعليََّّْ)دالٌَّّ قوله:

لنا، كما قُ  لهُ  كمِ الحُ  بوِت على ثُ  أيْ  (هِ عليْ  دالٌّ ) هُ ، فقولُ ذاتهِ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  ردُ ال الفَ  ردِ الفَ  لذلكَ  كمِ الحُ 

 مْ هِ بقولِ  رادَ المُ  أن   مُ هنا تعلَ  نْ ، ومِ على العام ِ  بهِ  كمَ ما حَ بِ  هِ عليْ  كمُ الحُ  يثُ حَ  نْ مِ  هِ عليْ  دالٌّ  أوْ 

  كمِ بالحُ  هِ حكومًا عليْ مَ  هِ عليْ  أوْ  لهُ  كمِ الحُ  بوِت على ثُ  (هُ تُ داللَ  قةً مطابَ  على الفردِ  العام ِ  داللةُ )

 
                                                                                               

1/64. 
ويف هامش النسخة )ه( : كتب أحدهم خبط مغاير خلط املنت : وما ذهب إليه هو الذي صو به الشيخ أْحد ابن املبارك  1

 يف رسالة مساها ب " إَنرة األفهام يف مساع ما قيل يف داللة العام  " فلُتطلب. اه  . 
سف آل عبد هللا حتت إشراف أ.د عياض بن َنمي السلمي  بكلية الشريعة قلت : هذه الرسالة قام بتحقيقها أْحد بن يو 

 الرابط.-التابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. كما حققتها األستاذة أمينة بطان/كلية اآلداب
وي (: القلشاين ، و يف املنشا266ويف نسخة القدس )ق/ )ح(( ويف النسخة 200نهاوي )ق/يف )ه( و )ب( و الب 2

( : التلمساين ، وهو تصحيف 316( تغيري غري واضح للكلمة بْي )التلمساين والقلشاين( ، ويف )ط/188)ق/
 فاحش.

والقلشاين هو أبو حفص عمر بن حممد القلشاين ،بفتح القاف وسكون الالم مث معجمة أو جيم ، املغريب التونسي الباجي 
ه ، انظر ترُجته يف الضوء الالمع 849رْحه هللا سنة األصل ، وله شرح َمتصر ابن اْلاجب الفقهي ،تويف 

 . 245، وشجرة النور الزكية ص  6/137
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حَيِْمُل الصَّْخَرَة اْلَعِظيَمةَ  )اَل ُكل ( َأْي اَل حَمُْكوٌم ِفيِه َعَلى ََمُْموِع اأْلَفْ رَاِد ِمْن َحْيُث ُهَو ََمُْموٌع حَنْو ُكل  َرُجٍل يف اْلبَ َلدِ 

َر ااِلْسِتْداَلُل يف الن َّ  ْهِي َعَلى ُكلِ  فَ ْرٍد أِلَنَّ نَ ْهَي اْلَمْجُموِع مُيْتَ َثُل اِبْنِتَهاِء بَ ْعِضِهْم َوملَْ تَ َزْل َأْي ََمُْموُعُهْم َوِإالَّ لَتَ َعذَّ
اْلُعَلَماءُ َيْسَتِدل وَن َعَلْيِه َكَما يف }َواَل تَ ْقتُ ُلوا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَُّ{ َوحَنْوِِه 

 

 ،قةً طابَ مُ  هِ على فردِ  العام ِ  داللةِ  نَ كوْ  َض رَ اعتَ َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى  ةَ مَ َل  العَ  . واعلم أن  للعام ِ  ابِت الث  

 العام   ، وأن  لهُ  وعٌ ُض وْ مَ  هُ إن   ثُ يْ حَ  نْ مِ  لهُ  ضعَ ما وُ  مامِ على تَ  فظِ الل   داللةُ  يَ هِ  طابقةَ المُ  بأن  

 ها بعُض نْ مِ  واحدٍ  لُّ كُ ها، فَ نْ مِ  واحدٍ  ل ِ كُ لِ  ها الَ ميعُ جَ  وَ هُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  رادِ الفْ  ميعِ لجَ  موضوعٌ 

 ةِ و  في قُ  هُ أن   نْ مِ  بهِ  دل  تُ ، وما اسْ قةً طابَ نًا ال مُ تضمُ  هِ عليْ  داال   العامُّ  ونُ كُ ، فيَ امهِ مَ ِلتْ  لهُ  ضوعِ وْ المَ 

 . هِ كامِ وأحْ  هِ الِ في أحوَ  هُ ساويَ يُ  أنِ  مُ ال يلزَ  يءِ الش   ةِ ما في قو   أن   هُ ابُ وَ جَ ا فَ قضايَ 

، ةِ ركيبيَ الت   ئةِ يْ الهَ  ارِ باعتبَ  ادِ الفرَ  نَ مِ  بُ رك  المُ  وَ هُ  وعُ جمُ المَ  (رادَِّاْلفََِّّوعَِّجم َّلىَّم َّ)ع َّقوله: 

 رادِ الفْ  ميعِ جَ  لِ بفعْ  إال   قُ ال يتحق   ، بلْ ضِ عُ البَ  فعلِ بِ  قُ ال يتحق   وعِ جمُ إلى المَ  دَ سنِ إذا أُ  كمُ فالحُ 

 وعَ جمُ المَ  : إن  قالُ ، فما يُ كمِ بالحُ  عضِ البَ  أوِ  مْ هُ منْ  دِ الفرْ  تقَللِ اسْ  وعدمُ  اعُ تمَ االجْ  ثُ حيْ  نْ مِ 

 رِ المْ  ادِ إسنَ  نَ يْ بَ  رقُ فالفَ  ذٍ ، وحينئِ نهُ نبي ِ في على ما سَ الن   ورةِ في ُص  إال   ال يصحُّ  بالبعْض  قُ صدُ يَ 

سْ  ميعِ إلى الجَ   ي.انِ الث   ونَ دُ  في الول   كمِ بالحُ  دٍ فرْ  كل ِ  استقَللُ  موعِ ى المجْ إلَ  نادهِ وا 

ال َّ :قوله  اللُ االستدْ  رُ تعذ  ه ال يَ أن   قتضاهُ مُ "  (هيَّفيَّالن ََّّهَِّبََِّّتدالل َّاالسَّ/ظ(269َّ)ه/َّر َّعذ َّلت ََّّ)وا 

 نَ مِ  لِ عْ للفِ  طلبٌ  يءٍ بشَ  جموعِ المَ  رَ أمْ  لن   ،حيحٌ َص  وَ وهُ  رِ في المْ  ل ِ الكُ  قديرِ على تَ  ِبهِ 

 قُ ، وال يتحق  جموعِ المَ 
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ُو الرَُّجُل َخي ٌْر ِمْن )َواَل ُكلِ ي ( َأْي َواَل حَمُْكوٌم ِفيِه َعَلى اْلَماِهيَِّة ِمْن َحْيُث ِهَي َأْي ِمْن َغرْيِ َنَظٍر إىَل اأْلَفْ رَاِد حنَْ 

 .يَ ْفُضُل بَ ْعُض أَفْ رَاِدَها بَ ْعَض أَفْ رَاِدِه أِلَنَّ النََّظَر يف اْلَعامِ  إىَل اأْلَفْ رَادِ  اْلَمْرأَِة َأْي َحِقيَقُتُه أَْفَضُل ِمْن َحِقيَقِتَها وََكِثريًا َما

 

 ةِ ئَ الهيْ  ارِ باعتبَ  رادِ من الفْ  بُ رك  المُ  وَ هُ  جموعُ المَ  ، إذِ ميعِ الجَ  فعلِ بِ  إال   جموعِ المَ  منَ  الفعلُ 

 خَلفِ ، وهذا بِ جموعُ ال المَ  عُض البَ  الفاعلُ  إذِ  المرَ  متثلِ يَ  لمْ  قطْ فَ  عُض البَ  لَ عَ فَ  ، فلوْ ةِ يَ ركيبِ الت  

 هوَ  المجموعِ  هيُ ، فنَ يءِ وا على ذلك الش  عُ ال يجتمِ  أنْ  طلبٌ  وَ هُ  إذْ  ،شيءٍ  عنْ  جموعِ المَ  يِ هْ نَ 

 المجموعِ  أمرَ  أن   . والحاصلُ بعضٍ  دونَ   مْ عضهِ بَ  بكف ِ  1[ثلُ تَ ميُ ] وذلكَ  االجتماعِ  عنِ  هيُ الن  

عوا ال تجتمِ  اهُ ضمعن جموعِ المَ  يِ هْ ونَ  البعضِ  بفعلِ  قُ ال يتحق   لوا. وذلكَ عوا فافعَ تمِ اجْ  ناهُ عْ مَ 

إذا  عضِ البَ  فِ  بكَ  لُ متثَ ما يُ إن   جموعِ المَ  يَ هْ نَ  ى أن  خفَ ، وال يَ عضِ البَ  فِ  كَ بِ  قُ يتحق   وا وذلكَ لُ فعَ فتَ 

 المجموعِ  كفُّ  قُ ال يتحق   وَ فهُ  جموعِ من المَ  ف ِ الكَ  طلبُ  ا إذا كان معناهُ كر، وأم  اه ما ذُ معنَ  كانَ 

َرِحَمُه هللاُ  مةُ قاله العَل   2."جموعِ المَ  لمرِ  ساوٍ مَ  وَ هُ ا فَ عضهَ بَ ال بِ  الفرادِ  ميعِ جَ  بكفِ   إال   يهِ فِ 

 .َتَعاَلى

 . (يٌّ ل ِ كُ  والَ ): هِ لقولِ  ةٌ ل  عِ  (رادَِّإلىَّاْلفََّّْفيَّالعامِ َّظر َّالن ََّّ:)ْلن َّقوله

                                 
 يف )ه( : َتثيل. 1
 .2/356اللقاين،انظر اآلايت البينات،  2
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َع ل ىَأ ْلف اِظِ [ ل ُةَاْلع امِّ َ]د ال 
َ

، َوَعَلى ُكلِ  فَ ْرٍد خبُُصوِصِه َظنِ يٌَّة، َوهُ  َو َعْن الشَّاِفعِيَِّة َوَعْن َوَداَللَُتُه َعَلى َأْصِل اْلَمْعىَن َقْطِعيٌَّة َوُهَو َعْن الشَّاِفِعيِ 
اْْلََنِفيَِّة َقْطِعيٌَّة،

 
ْْيِ ِفيَما ُهَو َُجٌْع َوَداَللَُتُه( َأْي اْلَعامِ  )َعَلى َأْصِل اْلَمْعىَن( ِمن اْلَواِحِد ِفيَما ُهَو َغي ُْر َُجٍْع، َوالثَّاَلثَِة َأْو ااِلثْ ن َ )

ُ َعْنُه   ( َرِضَي اَّللَّ )َقْطِعيٌَّة َوُهَو َعْن الشَّاِفِعيِ 

 

 بلْ  يصِ خِص بالت   هُ روجَ خُ  لُ حتمِ ال يَ  هُ لن   أيْ  (ة َّي َّعَِّطَّْق ََّّعنى َّالم ََّّعلىَّأصلََّّه َّاللت َّ)ود َّ: قولهُ 

 . هِ ابِ ي في بَ أتِ ا يَ كمَ  يُص خِص الت   هِ ي إليْ هِ تَ نْ يَ 

َّه َّيم َّ)فَِّقوله:  َّع َّمَّْج ََّّر َّغيََّّْو َّا . دٌ ال واحِ  نانِ اثْ  عنى فيهِ المَ  لَ أْص  أن   ى معَ ثن  للمُ  لٌ شامِ (

 ي معَ يأتِ كما سَ  عِ مْ الجَ  في أقل ِ  َلفِ على الخِ  أيْ ،  عٌ مْ جَ  يما هوَ فِ  نِ نيْ االثْ  أوْ  ةُ َلثَ : والث  وقولهُ 

 . لِ الو   جيحِ رْ تَ 

َّهو َّفََِّّ):  وقوله ر ال عشَ  أحدَ  نى فيهِ المعْ  أصلَ  أن   معَ  ةِ رَ ثْ الكَ  معِ لجَ  لٌ شامِ َّ(ع َّمَّْج ََّّيما

 ةٍ ثَلثَ  نْ مِ  موعٌ ال جُ  آحادٌ  فِ عر  المُ  معِ الجَ  أفرادَ  أن   ثرِ الكْ  نِ ي عَ تِ أْ ه سيَ ، على أن  نانِ أو اثْ  ةً ثَلثَ 

 . القل ِ  لِ على قوْ  ِف عر  المُ  1[في] وهوَ  رِ ك  المنَ  عِ مْ تي في الج  أْ ما يَ إن   هِ رِ كغيْ   هُ َلمُ ، فكَ أو اثنينِ 

 القولَ  أن   معَ  كرِ بالذ ِ  هُ عنْ  تعالى هللاُ  رضيَ  افعي  الش   ص  خَ  (افعي َّالِشََّّعنََّّو َّ)وه َّقوله: 

  إمامُ  هُ ، وحملَ ةٌ ظني   العام ِ  داللةَ  بأن   ولِ القَ  إطَلقُ  هُ عنْ  رَ اشتهَ  ه قدْ لن   ،وفاقٍ  محلُّ  كورَ المذْ 

 

                                 
 ساقطة من )ه( . 1
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َكثْ رَِة صِ ٌص لِ َوَعَلى ُكلِ  فَ ْرٍد خبُُصوِصِه ظَنِ يٌَّة َوُهَو َعْن الشَّاِفِعيَِّة( اِلْحِتَماِلِه ِللتَّْخِصيِص َوِإْن ملَْ َيْظَهْر َمَُ )
ِخاَلُفهُ ِمْن ََتِْصيٍص يف اْلَعامِ  التَّْخِصيِص يف اْلُعُموَماِت. )َوَعْن اْْلََنِفيَِّة َقْطِعيٌَّة( ِلُلُزوِم َمْعىَن اللَّْفِ  َلُه َقْطًعا َحَّتَّ َيْظَهَر 

َأْو َِتُوُز يف اخْلَاصِ  

 

 هُ عنْ  رَ ما اشتهَ  يدِ تنبيهًا على تقيِ  رِ كْ بالذ ِ  فُ المصن ِ  هُ فخص   ،2[لِ الو  ]عدا على ما  1نِ الحرميْ 

 . رحمه هللا ونفعنا بهِ  اِلسَلمِ  شيخُ   3."اِلطَلقِ  نَ مِ 

 . لُ دا الو  ما عَ  هِ صوُص بخُ  فردٍ  كلُّ  أيْ  ه(تمالَِّ)الحَّْقوله: 

 .العام ِ  كمِ حُ  نْ مِ  راجُ اِلخْ  أيْ  (خصيصَّللت َّ)وقوله 

 دمُ عَ  طعِ بالقَ  همْ رادُ ومُ  4مْ رهِ ثَ أكْ  نْ عَ ( /و270)ه/ أيْ  (ة َّي َّقطعََِّّةَِّنفي َّالح ََّّ)وعنَّ :قولهُ 

 . هِ حوا بِ مطلقًا كما صر   تمالِ االحْ  دمُ ال عَ  ليلِ الد   نِ عَ  ئِ اشالن   الِ تمَ االحْ 

َّالل َّمعن ََّّومَِّللز َّ)وقوله   ًا. وجوابُ خاص   ًا أمْ عام   فظُ الل   كانَ  سواءٌ  أيْ َّ(طعاًَّق ََّّله ََّّفظَّى

 . زومِ اللُّ  ةِ طعيَ قَ  عَ نْ ة مَ افعيَ الش  

 

                                 
 .229، الفقرة 1/112انظر الربهان يف أصول الفقه،  1
: األقل. وهو أصوب ألن املقصود به : أقل اجلمع.وقد تطابقت 2/279، ويف حاشية األنصاري 1/112يف الربهان  2

 نسخ البناين يف إثبات كلمة )األول( بدل )األقل(.
 .2/279حاشية األنصاري ،  3
 .1/267التحرير ،  ، و تيسري1/248وما بعدها ، والتقرير والتحبري ،  1/94،و التلويح ،1/402فواتح الرْحوت ، 4
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ِء فَ َيْمَتِنُع التَّْخِصيُص خبَرَبِ اْلَواِحِد َواِبْلِقَياِس َعَلى َهَذا ُدوَن اأْلَوَِّل َوِإْن قَاَم َدلِيٌل َعَلى انِْتَفا، َأْو َغرْيِ َذِلَك 

ُ ِبُكلِ  َشْيٍء   َعِليٌم{ }َّللَِّ َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض{ َكاَنْت َداَللَُتُه َقْطِعيًَّة ات َِفاقًا.التَّْخِصيِص َكاْلَعْقِل يف }َوَاَّللَّ

 

 . مِ حكَ في المُ  سخِ والن   ،طلقِ في المُ  قييدِ كالت   أيْ  (رَّذلك َّيَّْغ ََّّ:َّ)أوَّقوله

َّالت ََّّع َّمتنَِّ)في َّقوله:   تابِ للكِ  ،رَ كِ ما ذُ بِ  خصيُص الت   نعُ متَ يُ  أيْ  (اسَّي َّوبالقََِّّدَِّالواحََّّبرَّبخ ََّّخصيص 

 اعَ امتنَ  مْ دهُ عنْ  العام ِ  ةَ لَ دالَ  ةٌ ي  عِ طْ قَ  ةٌ ي  ِض : قَ قالُ يُ  دْ وقَ  ،ِ نفيةَ الحَ  تِب كما في كُ  رةِ تواتِ المُ  نةِ والسُّ 

، ضًا أيْ  يٌّ طعِ قَ  هِ صوِص خُ بِ  دٍ فرْ  ا على كل ِ هَ اللتَ دَ  ، لن  رَ كِ ما ذُ بِ  مْ ندهُ ضًا عِ أيْ  اآلحادِ  خصيصِ تَ 

 سم. 2."1بهمْ تُ كُ  نْ مِ  ْر حرِ  يُ لْ فَ  نِ المتْ  ةِ يَ ظن ِ  بالمعنى معَ  عِ طْ الق   ى حصولُ ه ال يتأت  بأن   عَ فَ دْ يُ  أنْ  إال  

على  الُ : الد  الَ قَ يُ  أنْ  اقًا فيهِ اتفَ  ةٌ قطعيَ  هُ وِص بخُص  دٍ فرْ  على كل ِ  أيْ  (ه َّداللت ََّّْتَّ)كان َّ :قوله

عًا قطْ  ا دل  لم   ليلَ الد   : إن  قالُ يُ  ، وقدْ هِ سِ فْ في نَ  العام ِ  اللةِ في دَ  َلمُ والكَ  ،مُ القائِ  ليلُ الد   هوَ  مومِ العُ 

 طعًا. مومه قَ على عُ  باقٍ  العام   أن   مَ لِ عُ  خصيصِ الت   فاءِ تِ على انْ 

 

                                 
 .1/317،و تيسري التحرير، 1/282انظر التقرير والتحبري  1
 .2/364اآلايت البينات ، 2
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َ]ُعُموُمَاْل ْشخ اِصَي ْستـ ْلِزُمَُعموم َاْْل ْحواِل،َو اْْل ْزِمن ِة،و اْْل ْمِكن ِة.[
َ

َمامُ   .َوُعُموُم اأْلَْشَخاِص َيْستَ ْلزُِم ُعُموَم اأْلَْحَواِل َواأْلَْزِمَنِة َواْلِبَقاِع، َوَعَلْيِه الشَّْيُخ اإْلِ

 
 )َوُعُموُم اأْلَْشَخاِص َيْستَ ْلزُِم ُعُموَم اأْلَْحَواِل َواأْلَْزِمَنِة َواْلِبَقاِع(

 
 

 سواءٌ  العام ِ  أفرادَ  خاصِ بالشْ  وأرادَ  ،عنى فيعلى مَ  ةُ اِلضافَ  (خاصَّاْلشََّّموم َّ:َّ)وع َّقوله
 ي. معانِ  اتًا أوْ وَ ذَ  ْت كانَ 

 ،إلى صيغةٍ  حتاجَ ى يُ حت   بالوضعِ  َس ليْ  عميمُ والت   أيْ "  الخ(َّاْلحوالََّّموم َّع ََّّم َّتلزَِّ)يسَّقوله: 

في  مطلقٌ  في الشخاصِ  العام   أن   نْ مِ  2هوغيرُ  1ما قاله القرافي ، فيسقطُ باالستلزامِ  بلْ 

 عليه عدمَ  مُ يلزَ  هُ القرافي على ما قاله بأن   كَ شك   عمْ موم فيها، نَ العُ  صيغةِ  النتفاءِ  المذكوراِت 

 نْ مِ  جُ يخرُ  قُ طلَ ما، والمُ  بها في زمنٍ  لَ قد عمِ  هُ لن   مانِ في هذا الز   موماتِ العُ  بجميعِ  لِ العمَ 

 االقتصارَ  خالفِ يُ  إذا لمْ  بصورةٍ  طلقِ في المُ  اءِ االكتفَ  محل   بأن   3د  . ورُ بصورةٍ  بهِ  العملِ  هدةِ عُ 

فدخل  "داري فاعطه درهماً  دخلَ  نْ مَ ": ، فإذا قالَ من االستغراقِ  العمومِ  عليها مقتضى صيغةِ 

طلقًا فيما مُ  هِ لكونِ  ،هارِ الن   آخرَ  دخلَ  نْ مم   همْ غيرِ  رمانُ حِ  ْز جُ يَ  لمْ  وأعطاهمْ  هارِ ل الن  قوم أو  

مطلقًا في ذلك  هِ نِ كوْ  ، فمحلُّ صٍ ر مخصِ  بغيْ  الشخاصِ  بعضِ  إخراجِ  نْ عليه مِ  مُ ما يلزَ لِ  ذكرَ 

 في ،ما في شخصٍ  بهِ  لَ ى إذا عمِ ، حت  آخرينَ  فيهم ال في أشخاصٍ  بهِ  عملَ  في أشخاصٍ 

                                 
 .4/40نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط ،  1
 . 2/156اإلحكام يف أصول األحكام ، اآلمدي ،  2
، مطبعة السنة احملمدية،)د:ت(. 1/98انظر هذا الرد يف : إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد ،  3

 .4/43وانظر أيضا رد عالء الدين الباجي كما يف البحر احمليط ،
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ِماَئَة َجْلَدٍة{ َأْي َعَلى أِلَن ََّها اَل ِغىَن ِلْْلَْشَخاِص َعن َْها فَ َقْولُُه تَ َعاىَل }الزَّانَِيُة َوالزَّاين َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن ُْهَما 
َأْي َحاٍل َكاَن َويف َأْي َزَماٍن َوَمَكاٍن َكاَن 

 

، مومِ العُ  ى صيغةَ تَض مقْ  خالْف يُ  ما لمْ  ،رى أخْ  ةً مر   فيهِ  بهِ  ال يعملُ  ،في مكان ما، 1[ما] حالةٍ 

 شيخ اِلسَلم. 2."آخرَ  ناً بزِ  ى إال  رَ أخْ  ةً مر   جلدْ يُ  لمْ  زانٍ  لدَ جُ  فلوْ 

َّغ3ََّّ[هْلن َّ]) :قوله َّللشخ َّال  الشخاصِ  تلزامِ السْ  هذا دليلٌ  /ظ(270)ه/َّالخ(َّاصَّنى

 بعمومِ  المرادُ  َس ، وليْ يلزمُ  لْ بَ  قالُ يُ  دْ ، وقَ مومِ لعُ لِ  مومِ العُ  ذلك استلزامُ  نْ مِ  لزمُ ، وال يَ كوراِت ذْ للمَ 

رى أخْ  مسألةٌ  مِ الحكْ  رَ كرُّ تَ  لن   ،الحوالِ  رِ بتكرُّ  شخصٍ  رًا لكل ِ متكر ِ  كمِ الحُ  مثًَل ثبوتُ  الحوالِ 

 أي   لْ بَ  ،هِ نِ يْ عَ بِ  حالٍ  اعتبارِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  شخصٍ  لكل ِ  الحكمِ  بوَت به ثُ  المرادُ  لْ ، بَ بدليلٍ  إال   ثبتُ ال تَ 

 لِ بقتْ  المرُ  معناهُ   4{كين َّرَِّلواَّالمشَّت َّاقَّْف}تعالى:  ، مثًَل قولهمعهُ  ثابتًا لهُ  الحكمُ  كانَ  فقَ ات   حالٍ 

َّواحد ََّّواَّكل َّانيَّفاجلد َّوالز ََّّانية َّ}الز َّ. وقوله: حالٍ  ال في كل ِ  هِ عليْ  كانَ  حالٍ  في أيِ   شركٍ مُ  كلِ  

، حالٍ  ال في كل ِ  كانا عليهِ  حالٍ  في أيِ   زانيةٍ و  زانٍ  كل ِ  بجلدِ  معناه المرُ   5{جلدة ََّّهماَّمائة َّمنَّْ

 فردٍ  أيِ   اعتبارُ  وجَب  لألشخاصِ  الزمةً  ا كانْت مثًَل لم   الحوالَ  أن   ذٍ حينئِ  االستداللِ  هُ فوجْ 

 .(الخ حالٍ  على أيِ   أيْ )ارح بقوله الش   فق منها، وهذا معنى كَلمُ ات  

                                 
 ساقطة من )ط( و )ب( . 1
 .2/281حاشية األنصاري ، 2
 هكذا يف )ه( ، ويف املنت :ألهنا. 3
  ألنه قرآن كرمي.[ ، يف النسخ : )اقتلوا املشركْي(، وقد أضفُت الفاء  يف املنت5]سورة التوبة، اآلية:  4
 [2سورة النور، اآلية: ] 5
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ٍل َكاَن َويف َأيِ  َزَماٍن َوُخصَّ ِمْنُه اْلُمْحَصُن فَ يُ ْرَجُم َوقَ ْولُُه َواَل تَ ْقَربُوا الز ََِن َأْي اَل يَ ْقرَْبُه ُكل  ِمْنُكْم َعَلى َأيِ  َحا

رٍِك َعَلى َأيِ  َحاٍل َكاَن َويف َأيِ  َزَماٍن َوَمَكاٍن َكاَن َوُخصَّ ِمْنهُ َوَمَكاٍن َكاَن َوقَ ْولُُه }َفاقْ تُ ُلوا اْلُمْشرِِكَْي{ َأْي ُكلَّ ُمشْ 
مَِّة  َماِم الرَّاِزي  َوقَاَل اْلَقرَايف  )اْلبَ ْعُض َكَأْهِل الذِ  َماُم( َواِلُد اْلُمَصنِ ِف َكاإْلِ  َوَغي ْرُهُ َوَعَلْيِه( َأْي َعَلى ااِلْسِتْلزَاِم )الشَّْيُخ اإْلِ

ى اأْلَوَِّل ُمبَ ْيِ ٌ اْلُمرَاَد مبَا اْلَعام  يف اأْلَْشَخاِص ُمْطَلٌق يف اْلَمْذُكورَاِت اِلنِْتَفاِء ِصيَغِة اْلُعُموِم ِفيَها َفَما ُخصَّ ِبِه اْلَعام  َعلَ 
.ُأْطِلَق ِفيِه َعَلى َهَذا

َّ :قوله]   1 [.ةِ في اآليَ  والِ الحْ  عمومِ  عنْ  أخرجَ  أيْ  (ن َّحص َّالم ََّّه َّنَّْمََِّّ)وخص 

َّي ََّّ)أيَّ: قولهُ  هذه  ، فإن  مومِ العُ  لَب ال سَ  لِب الس   عمومِ  باِب  منْ  هوَ  (مَّْنك َّمََِّّكلٌََّّّه َّقرب َّال

 . قامُ المَ  هُ كما يفيدُ  رادُ المُ  هوَ  لُ والو   ،امَ منهُ  لكل ٍ  ةٌ صالحَ  العبارةَ 

 ة. رابَ الحِ  أوِ  ةِ م  الذ ِ  حالُ  أيْ  (حال ََّّعلىَّأي ََّّك َّشرَِّم ََّّل َّك ََّّ)أيَّقوله: 

 . وغيرهِ  مِ رَ وفي الحَ  ،وغيرها مِ رُ الحُ  رِ هُ في الشْ  أيْ َّ(ومكان ََّّزمان ََّّوفيَّأي َّ)وقوله 

 .عاهدُ والمُ  منُ المؤْ  بالكافِ  دخلَ  (ةَِّم َّالذ ََِّّ:َّ)كأهلَّقوله

َّ)فماَّخ َّ :قوله  . المذكوراِت  حيثُ  نْ مِ  أيْ  (بهَّالعام ََّّص 

َّ)م َّقوله َّأ ََّّللمرادََِّّن َّي َِّب َّ: َّهذا(َّفيهََِّّق َّطل َّبما  نَ مِ  المذكوراِت  عنِ  ةٌ عبارَ  (ما) لفظةُ  على

فما  قديرُ ، والت  العام ِ  ضميرُ  (قَ لَ أطْ ) فاعلِ  ونائبُ  ،لها عُ يرجِ  (فيه) وضميرُ ، وما معها  الحوالِ 

وما معها  والِ بالحْ  للمرادِ  نٌ وما معها مبي ِ  الحوالِ  نَ مِ  المذكوراتِ  حيثُ  نْ مِ  به العامُّ  خص  

 ا.فيهَ  العامُّ  قَ طلِ تي أُ ال  

                                 
 .1/340هذه الفقرة واردة بعد اليت تليها يف )ه( و)ب( ، واملثبت من )ط( وهو موافق للشرح  1
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َ[َصيغَالعموم]
ُكل  َواَلَِّذي َواَلَّيِت َوَأي  َوَما و  :َمْسأَلَةٌ 

 

َمْت )َواَلَِّذي َواَلَّيِت( حنو َأْكرِْم الَِّذي أَيْتِيك َواَلَّيِت أَتْتِيك  (َمْسأََلةٌ ) َأْي ِلُكلَّ آِت َوآتَِيٍة يف ِصَيِغ اْلُعُموِم )وَُكل ( َوَقْد تَ َقدَّ
َمَتا َوَأْطَلَقُهَما لِْلِعلْ  ِم اِبنِْتَفاِء اْلُعُموِم يف َغرْيِ َذِلَك َلك )َوَأي  َوَما( الشَّْرِطي ََّتاِن واالستفهاميتان واملوصولتان َوتَ َقدَّ

 

 . 1ومِ مُ عُ الْ  غِ يَ ى ِص وَ قْ ا أَ هَ ن  ِلَ  (ل  كُ ) مَ د  ا قَ مَ إن   يَّالخ(ذَِّوال ََّّل َّ)ك َّ :هُ لُ وْ قَ 

 . وِف رُ حُ الْ  ِث حَ بْ ي مَ فِ  يْ أَ  (ْتَّم َّتقد ََّّدَّْق َّو َّ): هُ لُ وْ قَ وَ 

 وَ هُ وَ  ودٍ هُ عْ مَ  صٍ خَ ى شَ لَ ا عَ عَ قَ يَ  نْ أَ "  :نِ ااَل مَ عْ تِ اسْ ا مَ هُ لَ  ابُ هَ الش ِ  الَ قَ  (يتَِّال َّيَّو َّذَِّال َّو َّ): هُ لُ وْ قَ وَ 

 ادُ المرَ  وَ هُ وَ  - هُ لَ  حُ لُ ْص يَ  نْ مَ  ل ِ كُ  يْ أَ  - حُ لُ ْص يَ  نْ ى مَ لَ ا عَ عَ قَ يَ  نْ أَ وَ  ،ونَ يُّ وِ حْ النَ  هيْ لَ عَ  مَ ل  كَ ي تَ ذِ الَ 

 يفُ عِ ْض تَ  هُ فُ الِ خَ يُ ، وَ نِ يْ يَ نَ عْ مَ ن الْ مِ  ل ٍ كِ  اِت بَ ثْ ي إِ فِ  نِ يْ يقَ رِ فَ الْ  نَ يْ بَ  َف ََل  خِ اَل  هُ نَ أَ  هُ تُ ي  ِض قَ اهـ. وَ  2."انَ هُ 

 3[ينَ يِ وِ حْ النَ وَ ]، وهُ حُ ج  رَ فَ  طْ قَ فَ  مومِ عُ الْ  يلُ لِ دَ  مْ هُ دَ نْ عِ  امَ قَ  ينَ الصوليِ  ل  عَ لَ ي، فَ اآلتِ  اكِ رَ تِ االشْ بِ  لِ وْ القَ 

 سم. 4."وهُ حُ ج  رَ فَ  وصِ ُص خُ الْ  يلُ لِ دَ  مْ هُ دَ نْ عِ  امَ قَ  (/و271)ه/

 . وِف رُ حُ ي الْ فِ  يْ أَ  ا(ت َّم َّد َّق َّت َّ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ 

 ي فِ  انِ ام  ا عَ مَ هُ ن  ي أَ ِض تَ قْ ا يَ مَ هُ قُ ََل طْ إِ :  هُ يرُ دِ قْ تَ  الٍ ؤَ سُ  ابُ وَ جَ  (اَّالخم َّه َّق َّل َّطَّْأ َّو َّ): هُ لُ وْ قَ وَ 
                                 

؛ 91؛ املسودة ص:2/203 ؛ اإلحكام لآلمدي 2/325؛ احملصول  1/322انظر مسألة صيغ العموم يف : الربهان  1
؛ حاشية زكراي  1/209؛ التيسري  5/2345؛ التحبري 3/62؛ البحر احمليط  199شرح تنقيح الفصول ص:

 .2/282األنصاري 
 .2/366نقال عن اآلايت البينات ، الشهاب،  2
 يف )ب( : والنحويون. 3
 .2/366اآلايت البينات ،  4
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ُثَما  َوَمََّت َوأَْيَن َوَحي ْ

 
ُثَما( لِْلَمَكاِن َشْرِطي َّتَ ْْيِ، )َوَمََّت( ِللزََّماِن اْسِتْفَهاِميٌَّة َأْو َشْرِطيَّةٌ  ْئيِن َمََّت، ِجْئتيِن َأْكَرْمُتك )َوأَْيَن َوَحي ْ حنو: َمََّت ِتَِ

 

 ةٍ فَ رِ عْ مَ  نْ ااًل مِ حَ  وْ أَ  ةٍ رَ كِ نَ لِ  ةً فَ ِص  ةِ عَ اقِ وَ الْ  (يِ  أَ ِل) ومَ مُ  عُ اَل  ذْ إِ ،  كَ لِ ذَ كَ  َس يْ لَ وَ  ،امَ هِ تِ ااَل مَ عْ تِ اسْ  يعِ مِ جَ 

 مِ دَ عَ  هورُ ظُ  قَ ََل طْ اِلِ  غَ و  سَ  هُ ن  اب أَ وَ جَ الْ  لُ اِص حَ ، وَ ة  يَ بِ جُّ عَ تَ  وْ أَ  ةً وفَ ُص وْ مَ  ةً رَ كِ نَ  ةِ عَ اقِ وَ الْ  (امَ ) لِ واَل 

 .ةِ لَ ثِ مْ اْلَ  هِ ذِ هِ  نْ مِ  رَ كِ ا ذُ يمَ ا فِ مَ يهِ فِ  مِ موُ عُ الْ 

 ْت الَ ى زَ تَ مَ ": الُ قَ  يُ ََل فَ  هِ يْ لَ عَ وَ  ،مِ هَ بْ مُ الْ بِ  2هُ رُ يْ غَ وَ  1جِب اِ الحَ  نُ ابْ  هُ دَ قي   "(انَّم َّلز َّىَّلَِّت َّم َّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

 .يهِ فِ  ةُ عَ سِ وْ الت   انِ مَ ي الز  وم فِ مُ عُ ى الْ نَ عْ مَ . وَ مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ شَ  3"."ينِ تِ أْ فَ  ُس مْ الشَ 

  :هِ لِ وْ قَ ي فِ  (امَ ثُ يْ حَ ) ةَ ي  انِ كَ ي مَ ِض تَ قْ ا يَ ذَ هَ " :ابُ هَ الشِ   الَ قَ  "َّ(انَّك َّم َّلَّْاَّلَِّم َّث َّيَّْح َّو ََّّن َّيَّْأ َّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 
 4نِ امَ زْ الَ  رِ ابِ ي غَ احًا فِ جَ نَ       هللاُ  كَ لَ  ْر د ِ قَ يُ  مْ قِ تَ سْ ا تَ مَ ثُ يْ حَ "

ا هَ ن  َأا بِ م  ا ِ ، وَ ي  ارِ بَ تِ االعْ  لُ مَ شْ يَ  ماَ  انِ كَ مَ الْ ادوا بِ رَ أَ  مْ هُ ن  َأا بِ م  إِ  ابُ جَ يُ  دْ قَ اهـ. وَ  5"رٌ ظَ نَ  يهِ فِ وَ 

 سم.  6."زاً وُّ جَ تَ  انِ كَ المَ ر ِ يْ ي غَ فِ  الِ ثَ مِ ا الْ ذَ ي هَ فِ  ْت لَ مِ عْ تُ اسْ 

                                 
 .3/87، انظر رفع اْلاجب على منتهى ابن اْلاجب  1
 ، فقد قوى الزركشي تقييد ابن اْلاجب األزمان ابملبهمة. 4/110انظر مثال : الزركشي ، البحر احمليط ،  2
 .2/283حاشية األنصاري ، 3
 مل أقف على قائله. 4
 .2/366، الشهاب  ،انظر اآلايت البينات 5
 .2/366اآلايت البينات ، 6
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 َوحَنْوَها

ُثَما ُكْنت آِتك َوَتزِيُد أَْيَن اِباِلْسِتْفَهاِم، حنو أَْيَن ُكْنت )َوحنوَها( َكَجْمِع الَِّذي َواَلَّ  يِت وََكَمْن االستفهامية حنو أَْيَن أَْو َحي ْ
َا ُتَضاُف إىَل َمعْ  .َوالشَّْرِطيَِّة َواْلَمْوُصوَلةِ  يِع اْلَقْوِم َجاُءوا َوَنَظَر اْلُمَصنِ ُف ِفيَها ِِبَن ََّها إمنَّ يٍع، حنو ُجَِ َمْت َوُجَِ رَِفٍة َوَقْد تَ َقدَّ

ْسَنِويِ  َأنَّ َأايا َوَمْن َفاْلُعُموُم ِمْن اْلُمَضاِف إلَْيِه َوِلَذِلَك َشَطَب َعَلي َْها بَ ْعَد َأْن َكتَ بَ َها َعِقَب ُكلٍ  ُهَنا. َوقَ ْولُُه َكاإْلِ 
اْلَمْوُصولَتَ ْْيِ اَل يَ ُعمَّاِن،

 
 ةِ يغَ ِص بِ  "يكَ آتِ " ةٍ خَ سْ ي نُ فِ ي، وَ اِض مَ الْ  ةِ يغَ ِص بِ  "كَ تُ يْ تَ أَ " ةٍ خَ سْ ي نُ فِ  (1يك َّآتََِّّت َّنَّْاَّك َّم َّث َّيَّْ)ح َّ: هُ لُ وْ قَ 
 طِ رْ الش   لِ عْ فِ  دَ عْ بَ  عِ ارِ َض مُ الْ  عُ فْ رَ  نُ سُ حْ يَ  هُ ن  كِ لَ  ،مِ ازِ جَ لْ ا لِ هَ فُ ذْ حَ  اُس يَ قِ الْ وَ  ،اءِ يَ الْ  اِت بَ ثْ إِ بِ  عِ ارِ َض مُ الْ 
 2".نٌ سَ ا حَ زَ الجَ  كَ عُ فْ رَ  اضٍ مَ  دَ عْ بَ وَ ": ةِ َص َلَ خُ ي الْ فِ  الَ ي، قَ اِض المَ 

 .ةِ ي  امِ فهَ تِ االسْ  (نْ مَ )ى لَ عَ  فٌ طْ عَ  (يع َّمَِّج َّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

 . (يعمِ جَ )ي فِ  يْ أَ  ا(يه َّفََِّّف َّن َِّص َّم َّالََّّْر َّظ َّن َّ)و ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

 يدُ فِ تُ  ا الَ هَ ن  َأا بِ يهَ فِ  ثُ حْ بَ الْ  وَ هُ وَ  ورِ كُ ذْ مَ الْ  يرِ ظِ نْ الت   لِ جْ ِلَ  يْ أَ  الخ(ََّّب َّط َّش ََّّلك َّذ َّلَِّ)و َّ: هُ لُ وْ قَ 

 ورِ كُ ذْ مَ الْ  رِ ظَ الن   لِ جْ ا ِلَ هَ يْ لَ عَ  َب طَ ا شَ ذَ : إِ ولَ قُ يَ  نْ أَ  لٍ ائِ قَ لِ ، وَ هِ يْ لَ إِ  افِ َض مُ الْ  نَ مِ  وَ ا هُ مَ ن  ا ِ وَ  ،ومَ مُ عُ الْ 

 وَ هُ  3[ِف نِ  مَص الْ ] رَ ظَ نَ  ن  إِ  مَ ؟ ثُ (اهَ وِ حْ نَ وَ ) ِف صنِ  مُ الْ  لِ وْ قَ  َت حْ ا تَ هَ راجُ دْ إِ  حِ ارِ لش  لِ  اغَ سَ  َف يْ كَ فَ 

 يَص ِص نْ اف الت  َض مُ ا الْ ذَ هَ  ةِ ادَ فَ إِ  مُ دَ عَ  ومَ مُ العُ  هِ يْ لَ إِ  اِف َض مُ الْ  ةِ ادَ فَ إِ  نْ مِ  مُ زَ لْ  يَ اَل  ذْ إِ  ،رِ ظَ الن  بِ  يقُ قِ حَ الْ 

  اجَ رَ دْ إِ  ن  َأبِ  ولَّاْْل َّن عَ  اَب جَ يُ  نْ أَ  نُ مكِ يُ . وَ يدِ كِ وْ الت   اظِ فَ لْ أَ  نْ مِ  هِ نِ وِ كَ لِ  ومِ مُ عُ ى الْ لَ عَ 

                                 
 يف )ط( : آتك. 1
 وهو قول ابن مالك :  2

 وبع         د م         اض رفع         ك اجل         زا حس         ن
 

 ورفع                   ه بع                   د مض                   ارع وه                   ن 
 ، دار الكتب العلمية، بريوت .50ألفية ابن مالك، ص: 

 يف )ب( : املؤلف. 3
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..............................

 

ُصوِص اَل ِمْثُل َمَرْرت ِِبَيِ ِهْم قَاَم َوَمَرْرت مبَْن قَاَم َأْي اِبَلَِّذي َقاَم َصِحيٌح يف َهَذا التَّْمِثيِل َوحَنْوِِه ممَّ  ا َقاَمْت ِفيِه َقرِيَنُة اخلُْ

ُمْطَلًقا 

 رُ اهِ الظ   وَ ا هُ ى مَ لَ ا عَ ذَ هَ ، وَ ورِ كُ ذْ مَ الْ  رِ ظَ الن   د ِ رَ لِ  ةٌ ارَ شَ إِ  (اهَ وِ حْ نَ وَ ) ِف ن ِ َص مُ الْ  لِ وْ ي قَ ا فِ هَ لَ  حِ ارِ الش   

. الَ كَ شْ  إِ ََل فَ  (ل  كُ )ى لَ فًا عَ طْ ا عَ هَ وِ حْ نَ ا كَ هَ عَ فَ رَ  نْ إِ فَ  (وِ حْ الن   ةِ لَ ثِ مْ أَ )ى لَ ًا عَ فً طْ عَ  (يعِ مِ جَ ) رِ  جَ  نْ مِ 

ي فِ  يرُ ظِ نْ الت   هُ ج  وَ يُ وَ ، يحٌ حِ َص  وَ هُ فَ  ِف ن ِ َص مُ الْ  رِ ظَ ي نَ فِ  /ظ(271)ه/ يرُ ظِ نْ الت   وَ هُ وَ  يانَِّث َّالَّام  أَ وَ 

: كَ لِ وْ ي قَ ا فِ مَ كَ  ومِ مُ عُ الْ  اظِ فَ لْ أَ  نْ مِ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  بُ جِ  يَ ا اَل هَ يْ لَ إِ  افُ َض ي تُ تِ ال   ةَ فَ رِ عْ مَ الْ  ن  َأضًا بِ يْ أَ  هِ رِ ظَ نَ 

 يفِ رِ عْ تَ  1[قِ دْ ِص لِ ] يهِ فِ  (يعِ مِ جَ ) ومُ مُ عُ ، وَ يِب كِ رْ ا الت  ذَ هَ  ةُ ح  ِص  رَ اهِ الظ   ن  إِ فَ  "يدِ نْ عِ  ةِ شرَ عَ الْ  يعُ مِ جَ "

ي فِ  رُ بَ تَ عْ ا يُ مَ ن  إِ  رِ ْص حَ الْ  مَ دَ عَ  ن  ِلَ  ،رِ ْص حَ ى الْ لَ عَ  هِ يْ لَ إِ  اِف َض مُ لْ اة لَ اَل دَ  رُّ ُض  يَ اَل ا، وَ هَ يْ لَ عَ  امِ  عَ الْ 

 اَل  هُ ن  إِ فَ  "نٌ سَ حَ  دٍ يْ زَ  يعُ مِ جَ ": كَ لِ وْ ي قَ ا فِ مَ كَ ، وَ هِ يْ لَ إِ  افُ َض مُ  الْ اَل  افُ َض ا المُ نَ هُ  وَ هُ وَ  ام ِ العَ  ظِ فْ الل  

 .ةٍ ادَ يَ زِ  عَ سم مَ  2."عاً طْ قَ  هِ يْ لَ إِ  اِف َض مُ ي الْ فِ  ومَ مُ عُ 

َّق َِّمم َّ) :هُ لُ وْ قَ   لِ ثاَ مِ ا الْ ذَ ي هَ ا فِ مَ هُ فَ  يْ أَ  ،ورُ رُ مُ الْ  يَ هِ وَ  يْ أَ  (وصَّص َّخ َّالََّّْة َّين َّرَِّق ََّّيهَِّفََِّّْتَّام َّا

عًا ْض وَ  ومِ مُ عُ لْ ا لِ مَ هُ ن  ي أَ افِ نَ  يُ ََل ، فَ ةِ ورَ كُ ذْ مَ الْ  ةِ ينَ رِ قَ لْ لِ  وُص ُص خُ الْ  هِ بِ  يدَ رِ ذي أُ الَ  امِ  عَ ن الْ مِ  هِ وِ حْ نَ وَ 

 نْ مِ  عُ نَ مْ  يَ اَل  ورِ رُ مُ الْ  رُ كْ ذِ وَ  ،ومِ مُ عُ لْ لِ  ورِ كُ ذْ مَ الْ  الِ مثَ ي الِ ا فِ ونَ كُ يَ  نْ أَ  وزُ جُ  يَ اَل  مَ : لِ الُ قَ يُ  دْ ه قَ ن  ى أَ لَ عَ 

 . لْ م  َأتَ يَ لْ ؟ فَ ةِ لَ الصِ  بِ  َف َص ات   نْ مَ  ل ِ كُ بِ  عَ قَ وَ  دْ قَ  ورُ رُ مُ الْ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ازِ وَ جَ لِ  كَ لِ ذِ 

                                 
 يف )ه( و )ب( : بصدق. 1
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 ،ِلْلُعُموِم َحِقيَقًة، َوِقيَل ِلْلُخُصوصِ 

 

ْهِن )َوِقيَل لِْلُخُصوِص( َحِقيَقًة َأْي ِلْلَواِحِد يف َغرْيِ اجْلَْمِع وَ  الثَّاَلثَِة َأْو ااِلثْ نَ ْْيِ يِف )لِْلُعُموِم َحِقيَقًة( ِلتَ َباُدرِِه إىَل الذِ 
اجلَْْمِع أِلَنَُّه اْلُمتَ يَ قَُّن 

 

 . هِ يْ لَ عَ  فَ طِ ا عُ مَ وَ  (لكُ ) رُ بَ خَ (َّة َّيق َّقَِّح ََّّومَِّم َّع َّلَّْلَِّ:َّ)َّهُ لُ وْ قَ 

ا مَ وَ  (ل  كُ ) نِ وْ كَ  الَ حَ  يْ أَ  ،وِف ذُ حْ مَ الْ  رِ بَ خَ الْ  قِ لِ  عَ تَ ي مُ فِ  يرِ مِ الض   نَ مِ  الٌ حَ " (ة َّيق َّقَِّح َّ): هُ لُ وْ قَ وَ 

 سم.  1."لٍ و  أَ  عِ ْض وَ بِ  يهِ فِ  ةٌ لَ مَ عْ تَ سْ مُ  يْ أَ  ،ومِ مُ عُ ي الْ فِ  ةٌ يقَ قِ حَ ه ِ يْ لَ عَ  َف طِ عُ 

ا مَ ا كَ هَ وِ حْ نَ وَ  (لِ  كُ )لِ  ةِ بَ سْ النِ  بِ  دِ عْ البُ  ةِ ايَ ي غَ فِ "  هُ ن  أَ  يهِ ( فِ ة َّيق َّقَِّح 2ََّّ[وصَّص َّخ َّلَّْلَِّ]َّيل َّقَِّ:َّ)َّو َّهُ لُ وْ قَ 

 ثُ يْ حَ  ِت واَل ُص وْ ي المَ فِ  اةِ حَ النُّ  ةِ فَ الَ خَ ى مُ لَ عَ  لٌ يلِ دَ  هُ دَ عْ ا بَ مَ وَ  لِ وْ قَ ا الْ ذَ هَ  يفُ عِ ْض تَ ى، وَ فَ خْ  يَ اَل 

 سم.  3."ِف ارِ عَ مَ الْ  نَ مِ  اوهَ دُّ عَ  مْ هُ ن  إِ فَ  وصِ ُص خُ لْ ا لِ وهَ لُ عَ جَ 

 لِ ْص ى أَ لَ عَ  امِ عَ الْ  ةِ لَ اَل ي دَ فِ  هُ مَ د  ا قَ ى مَ لَ عَ  ارٍ جَ  الخ(َّعَِّمَّْج َّالََّّْرَّيَّْيَّغ َّفََِّّدَِّاحَّو َّلَّْلَِّأ ْيَّ): هُ لُ وْ قَ 

 ةِ ثَ ََل الثَ  وْ أَ  نِ يْ نَ ثْ َْل لِ وَ  ،نىثَ مُ ي الْ فِ  نِ يْ نَ ثَ َْل لِ وَ  ،دِ رَ فْ مُ الْ ِفي  دِ احِ وَ لْ لِ  يْ أَ " الَ قَ  وْ لَ ، فَ مَ دَ قَ ا تَ مَ  يهِ فِ ى وَ نَ عْ مَ الْ 

 . مِ ََل سْ اِلِ  خُ يْ شَ  4."ىلَ وْ أَ  انَ كَ  عِ مْ جَ ي الْ فِ 

  تٌ ابِ ثَ  وَ هُ فَ  وصِ ُص خُ الْ وَ  ومِ مُ عُ الْ  الِ مَ تِ احْ  نْ مِ  ل ٍ ى كُ لَ عَ  تٌ ابِ ثَ  هُ ن  ِلَ  يْ أَ  (ن َّق َّي َّت َّم َّالََّّْه َّن َّ:َّ)ِْل َّهُ لُ وْ قَ 

                                 
 .2/366اآلايت البينات ،  1
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َضاَفِة  ِم َأْو اإْلِ َوِقيَل ُمْشتَ رََكٌة َوِقيَل اِبْلَوْقِف َواجْلَْمُع اْلُمَعرَُّف اِبلالَّ

 
ُصوِص أِلَن ََّها ُتْستَ ْعَمُل ِلُكلٍ  ِمن ُْهَما َواأْلَ  ْصُل يف ااِلْسِتْعَماِل َواْلُعُموِم ََمَازًا )َوِقيَل ُمْشتَ رََكٌة( بَ ْْيَ اْلُعُموِم َواخلُْ

ُصوِص َأْم ِفيِهَما )َواجلَْْمُع اْلمُ اْلَِْقيقَ  ِم(، ُة )َوِقيَل اِبْلَوْقِف( َأْي اَل يُْدَرى َأِهَي َحِقيَقٌة يف اْلُعُموِم أَْم يف اخلُْ َعرَُّف اِبلالَّ
ُ يف أَْواَلدُِكْم{ َضاَفِة(، حنو }يُوِصيُكْم اَّللَّ  حنو }َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن{ )َأْو اإْلِ

 .الٍ حَ  ل ِ ى كُ لَ عَ  

 الٍ ؤَ سُ  ابُ وَ جَ  وَ هُ وَ  ،ازٌ جَ مَ  ومِ مُ عُ ي الْ فِ  ةِ قَ ابِ الس   ةِ لَ ثِ مْ ي اْلَ فِ  هُ لَ مَ عْ تاسْ وَ  يْ أَ  (از َّج َّم ََّّوم َّم َّع َّالَّْ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

  .رٌ اهِ ه ظَ يرُ دِ قْ تَ 

 . عِ ْض وَ دد الْ عَ تَ  (/و272)ه/ نْ َأبِ  يا  ظِ فْ اكًا لَ رَ تِ اشْ  يْ أَ  (ة َّك َّرَِّت َّشَّم ََّّيل َّقَِّ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ 

 دِ عْ وَ ي الْ فِ  يلَ قِ ، وَ قِ ََل طْ ى اِْلِ لَ عَ  يلَ قِ : فَ الٍ وَ قْ ى أَ لَ عَ  هِ ل ِ حَ ي مَ فِ  َف لِ تُ اخْ  (فَّقَّْو َّالَّْبََِّّيل َّقَِّ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ 

 . مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ شَ  2."كَ لِ ذَ  رَ يْ غَ  يلَ قِ ، وَ 1[هُ سُ كْ عَ  يلَ قِ وَ ]ا، مَ هِ وِ حْ نَ وَ  يِ هْ الن  وَ  رِ مْ اْلَ  ونَ دُ  يدِ عِ وَ الْ وَ 

 اَل  هُ ن  ى أَ لَ إِ  ةٌ ارَ شَ إِ  (فر  عَ مُ الْ ) هِ لِ وْ ي قَ فِ ، وَ عِ مْ جَ الْ  مُ اسْ  عِ مْ جَ الْ  لُ ثْ مِ  3َ(ف َّر َّع َّم َّالََّّْع َّمَّْج َّالَّْ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ 

 ةِ مَ َل  السَ  عَ مْ جَ  نَ : إِ 4اةِ حَ النُّ  لِ وْ قَ  نَ يْ بَ وَ  ،هِ بِ  لَ ثِ  ا مُ مَ كَ  ومِ مُ عُ لْ لِ  اً يدفِ مُ  ةِ مَ َلَ الس   عِ مْ جَ  لِ عْ جَ  نَ يْ بَ  يَ افِ نَ تَ 

  مَ ََل كَ ، وَ رِ ك  نَ مُ الْ  عِ مْ جَ ي الْ فِ  مْ هُ مَ ََل كَ  ن  ِلَ  ،لُ قَ َأفَ  ةٌ شرَ عَ  ةِ ل  قِ الْ  عِ مْ جَ   ولُ لُ دْ مَ ، وَ ةٍ ل  قِ  عُ مْ جَ 

 
 

                                 
 ساقطة من )ه( . 1
 2/285حاشية األنصاري  2
 .2/5العطار :" وكذا املثىن وما يف معناه كشفع " حاشية العطار قال  3
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ِلْلُعُموِم َما مَلْ يَ َتَحقَّْق َعْهٌد، ِخاَلًفا أِلَيب َهاِشٍم 

 

ْهِن )ِخاَلًفا أِلَيب َهاِشٍم( يف نَ ْفِيِه اْلُعُموَم َعنْ   ُه )لِْلُعُموِم َما مَلْ يَ َتَحقَّْق َعْهٌد( لِتَ َباُدرِِه إىَل الذِ 

 

 هِ عِ ْض وَ  لُ ْص أَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  نْ مِ  عَ انِ  مَ : اَل 2هُ رُ يْ غَ  الَ قَ . وَ 1نِ يْ مَ رَ حَ الْ  امُ مَ إِ  هُ الَ قَ  فِ ر  عَ مُ ي الْ فِ  ينَ صوليِ اْل 

 ونَ صوليُّ اْل وَ  ،عِ ْض وَ الْ  لِ ْص ى أَ لَ إِ  اةُ حَ النُّ  رَ ظَ نَ فَ  عٍ رْ شَ  وْ أَ  فٍ رْ عُ بِ  ومِ مُ عُ ي الْ فِ  هُ الُ مَ عْ تِ اسْ  بَ لَ غَ وَ  ةِ ل  قِ لْ لِ 

 . مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ شَ  3."الِ مَ عْ تِ االسْ  ةِ بَ لَ ى غَ لَ إِ 

 ل.م  َأتَ فَ  ،نٌ ي ِ بَ  وَ ا هُ مَ كَ  نِ يْ مَ رَ الحَ  امُ مَ إِ  هُ الَ ا قَ ى مَ لَ ى عَ ش  مَ تَ ا يَ مَ ن  إِ  ِف ن ِ َص المُ  مُ ََل كَ  :ت َّلَّْق َّ

ْهد ( :هِ لُ وْ قَ  ْقَّع  ق   ونُ كُ تَ  دْ ا قَ هَ ن  إِ فَ  ،ضاً يْ أَ  تِ واَل ُص وْ ي المَ فِ  دِ يْ ا القَ ذَ هَ  ارُ بَ تَ ي اعْ غِ بَ نْ يَ  )م اَّل ْمَّي ت ح 

 ي ِ عِ ْض ى الوَ نَ عْ ي المَ فِ  مَ ََل الكَ  ن  ِلَ  دِ يْ ا القَ ذَ ى هَ لَ إِ  ةَ اجَ  حَ : اَل الُ قَ يُ  دْ قَ ، وَ هِ بِ  حٌ ر  َص مُ  وَ ا هُ مَ كَ  دِ هْ عَ لْ لِ 

 نْ عَ  َف رَ َص انْ  هُ ن  أَ  هُ تُ ايَ د، غَ هْ العَ  قِ قُّ حَ تَ  عَ مَ  تٌ ابِ ثَ  هُ ن  ى أَ فَ خْ  يَ اَل ، وَ ومُ مُ العُ  وَ هُ وَ  ِف ر  عَ المُ  عِ مْ جَ لْ لِ 

 ،وهٍ جُ وُ بِ  ابُ جُ يُ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ . وَ هُ ى لَ نَ عْ ك المَ لِ ذَ  وَت بُ ثُ  عُ نَ مْ  يَ اَل  كَ لِ ذَ  ن  أَ  رَ يْ غَ  دِ هْ العَ  ينةِ رِ قَ لِ  اهُ نَ عْ مَ 

 عَ مَ  ذْ إِ  ض،كلِ ذَ لِ  لَ ابِ قَ المُ  عَ نَ مَ وَ  رِ ادِ بَ الت  بِ  لِ و  ل الَ اَل دَ تِ اسْ وَ  فُ ََل تِ االخْ  رَ هَ ظْ يَ لِ  هِ بِ  دَ ي  ا قَ مَ ن  إِ  :اهَ نْ مِ 

 دِ هْ العَ  عَ مَ  4[وعٌ ُض وْ مَ ] هُ ن  أَ  ي:انَِّالث َّ. دَ هْ العَ  هُ بُ بَ سَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  رُ ادُ بَ الت   ذْ إِ  ،كَ لِ ذَ  رُ هَ ظْ  يَ اَل  دَ هْ العَ  قِ قُّ حَ تَ 

 يهِ فِ  هُ الُ مَ عْ تِ اسْ  ونَ كُ ى يَ ت  حَ  ،ودِ هُ عْ مَ لْ لِ  دِ هْ العَ  دَ نْ عِ وَ  ،ومِ مُ عُ لْ وعًا لِ ُض وْ مَ  قِ ََل طْ اِلِ  دَ نْ عِ  ونُ كُ يَ فَ  ودِ هُ عْ مَ لْ لِ 
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َماِم اْلََْرَمْْيِ إَذا اْحَتَمَل َمْعُهود،  ُمْطَلًقا َوإلِِ

؛ أِلَنَُّه اْلُمتَ يَ قَُّن  "َمَلْكت اْلَعِبيدَ "، و"تَ َزوَّْجت النِ َساءَ "ُمْطَلًقا( فَ ُهَو ِعْنَدُه لِْلِجْنِس الصَّاِدق ِببَ ْعِض اأْلَفْ رَاِد َكَما يف: )

( يف نَ ْفِيِه اْلُعُموَم َعْنُه )إَذا اْحتمَل َمْعُهودٌ َما ملَْ تَ ُقْم َقرِيَنٌة َعَلى اْلُعمُ  َماِم اْلََْرَمْْيِ ( وِم َكَما يف اآْليَ تَ ْْيِ )َو( ِخاَلًفا )إِلِ

فَ ُهَو ِعْنَدُه اِبْحِتَماِل اْلَعْهِد 

 

 دِ هْ العَ  عَ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  لَ مَ تَ ا احْ م  لَ  هُ ن  أَ  ث:الَِّالث َّ. مْ هِ مِ ََل كَ  ةِ و  قُ  نْ مِ  رُ ادَ بَ تَ المُ  وَ ا هُ مَ ًا كَ ي  يقِ قِ حَ 

 وْ أَ  دٌ هْ عَ  قِ ق  حَ تَ يَ  مْ ا لَ : مَ هِ لِ وْ قَ  دَ عْ بَ  دْ زِ يَ  مْ لَ  مَ لِ  رْ ظُ انْ ، وَ ورِ كُ ذْ المَ  يدِ يِ قْ الت  بِ  اطَ تَ احْ  هودِ عْ مَ لْ وعًا لِ ُض وْ مَ 

  سم. 1."سِ نْ الجِ  ةِ ادَ رَ ى إِ لَ عَ  ةٌ ينَ رِ قَ  مْ قُ تَ 

 وَ هُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  يْ ( أَ سَّنَّْجَّلَّْلََِّّه َّد َّنَّْعََّّو َّه َّ)ف َّ. قوله: اَل  مْ ودًا أَ هُ عْ مَ  لَ مَ تَ احْ  يْ أَ  2َ(قاًَّل َّطَّْ)م َّ قوله:

 . ادِ رَ فْ الَ  ضِ عْ بَ بِ وَ  دٍ رْ فَ  ل ِ كُ ق بِ ادِ الص  

،قوله اء  و ْجتَّالنِ س  َِّفيَّت ز  ا م  َّ)ك  (َّ/ظ(272)ه/: ل ْكتَّاْلع ِبيد  م  ى لَ إِ  ةِ ارَ شَ ْلِ لِ  نِ يْ الَ ثَ مِ بِ  لَ ث  مَ  و 

. هِ ائِ زَ جْ ى أَ لَ عَ  ِب ك  رَ المُ   ةَ لَ اَل دَ  هِ ادِ رَ فْ ى أَ لَ عَ  ل  ا دَ مَ  عِ مْ الجَ  مُ اسْ ، وَ هِ مِ اسْ وَ  عِ مْ الجَ  نَ يْ بَ  قَ رْ  فَ اَل  هُ ن  أَ 

 . ِف طْ العَ  ارِ رَ كْ تِ  ةُ لَ اَل ا دَ هَ يْ لَ عَ  هُ تُ لَ اَل دَ فَ  عُ مْ ا الجَ م  أَ وَ 

 م دَ ا عَ ذَ هَ  نْ مِ  ومُ هُ فْ : المَ الُ قَ يُ  دْ قَ "َّود(َّه َّعَّْم ََّّل َّمتاَّاحَّْذ َّإََِّّه َّنَّْع ََّّوم َّم َّالع ََّّهَِّيَِّفَّْيَّن َّ)فَِّقوله: ]

                                 
 .2/368اآلايت البينات ،  1
)قوله: مطلقا( أي حتقق عهد أم ال وهو مشكل فإنه إذا حتقق عهد كان حمل اتفاق كما أشار إىل ذلك الشارح بقوله  2

أما إذا حتقق عهد صرف إليه جزما وعبارة العراقي قال أبو هاشم إنه ال يفيد العموم بل اجلنس مطلقا سواء احتمل 
 .2/5ي أليب حامد اإلسفراييين . انظر حاشية العطار عهد أم ال وعزاه املازر 
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..............................

 

أَمَّا إَذا حَتَقََّق َعْهٌد ُصِرَف إلَْيِه َجْزًما َوَعَلى اْلُعُموِم ِقيَل: أَفْ رَاُدُه ُُجُوٌع  ،ُمتَ َردِ ٌد بَ يْ َنُه َوبَ ْْيَ اْلُعُموِم َحَّتَّ تَ ُقوَم َقرِيَنةٌ 
ثْ َباِت َوَغرْيِِه َوَعَلْيِه أَئِمَُّة الت َّْفِسرِي يف اْسِتْعَماِل اْلُقْرآِن حنو } َوَاَّللَُّ  يُِثيُب  َأْي  { حيُِب  اْلُمْحِسِنْيَ َواأْلَْكثَ ُر آَحاٌد يف اإْلِ

َ اَل حيُِب  اْلَكاِفرِينَ  ِبَْي{ َأْي ُكلَّ َواِحٍد ِمن ُْهْم  {ُكلَّ حُمِْسٍن } إنَّ اَّللَّ َأْي ُكالا ِمن ُْهْم ِبَِْن يُ َعاِقبَ ُهْم }َفاَل ُتِطْع اْلُمَكذِ 

 

 كَ لِ ذَ  دَ نْ عِ  دِ هْ العَ وَ  ومِ مُ العُ  نَ يْ بَ  دَ دُّ رَ ي الت  افِ نَ ذا يُ هَ وَ  ،ودهُ عْ المَ  الِ مَ تِ حْ اِل  هُ دَ نْ عِ  ومَ مُ العُ  ةَ عَ امَ جَ مُ 

فًا ََل ى خِ نَ عْ الم   ن  َأبِ  اَب جَ يُ . وَ (الخ هُ دَ نْ عِ  وَ هُ فَ ) هِ لِ وْ ي قَ فِ  يعِ رِ فْ الت  وَ  مِ كْ الحُ  نَ مِ  لٌّ كُ  لُ كُ شْ يَ ، فَ الِ مَ تِ االحْ 

 سم.  2."ومِ مُ العُ بِ  مَ زْ الجَ  1[هِ يِ فْ ي نَ فِ ] هُ لَ 

 3[.ذٍ ئِ ينَ ا حِ مَ هُ نَ يْ بَ  هُ اكُ رَ تِ اشْ  كَ لِ ذَ  هَ جْ وَ  ن  أَ  رُ اهِ ( الظ  ومَِّم َّالع ََّّن َّيَّْب َّو ََّّه َّن َّيَّْب ََّّد َّد َِّر َّت َّ)م َّ: هُ لُ وْ قَ 

 د. هْ عَ  قِ ق  حَ تَ يَ  مْ ا لَ : مَ هِ لِ وْ قَ  ومُ هُ فْ مَ  دَّالخ(هَّْع 4ََّّ[ق َّق َّح َّت َّ]اَّذ َّاَّإَِّم َّ:َّ)أ َّهُ لُ وْ قَ 

َّ)و َّهُ لُ وْ قَ   ن  أَ  نْ مِ  5لِ و  طَ ي المُ فَ  هُ حَ ح  َص ي وَ انِ ازَ تَ فْ التَ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ لَ  يٌص خِ لْ ( تَ الخَّاد َّآح ََّّر َّث َّكَّْاْل َّ:

ى لَ إِ  هُ فُ رِ ْص تَ  ةٌ ينَ رِ قَ  مْ قُ تَ  مْ ا لَ ذَ إِ  هُ لُّ حَ مَ  وعٌ مُ جُ  وْ أَ  ادٌ آحَ  هُ ادَ رَ فْ أَ  ن  ا: إِ نَ لْ اء قُ وَ سَ  ِف ر  عَ المُ  عِ مْ الجَ  ومَ مُ عُ 

  ن  ِلَ  ومِ مُ ي العُ حًا فِ ادِ قَ  كَ لِ ذَ  نْ كُ يَ  مْ لَ وَ  ،ام ِ العَ  يلِ بِ قَ  نْ مِ  نْ كُ يَ  مْ لَ  ْت امَ قَ  نْ إِ ، فَ 6[وعِ مُ جْ مَ ال] ةِ ادَ رَ إِ 

                                 
 يف )ه( : يف نفيه ففيه. 1
 .2/369اآلايت البينات ، 2
 .1/342هذه الفقرة وردت بعد اليت تليها يف )ه( و )ب( ، واملثبت من )ط( ملوافقته ملا يف الشرح  3
 يف )ب( : حتققت. 4
، مطبعة سنده طبع أولنمشدر،مطبعة خادم العلم السين اْلاج حمرم 85املطول ومعه حاشية اجلرجاين ،التفتازاين، ص:  5

 .1310أفندي البوسنوي،سنة 
 يف )ط( : اجلموع. 6
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َيِصحَّ ٍع ِمْن ُُجُوِع الر َِجاِل مَلْ َويُ َؤيِ ُدُه ِصحَُّة اْسِتثْ َناِء اْلَواِحِد ِمْنُه حنو َجاَء الر َِجاُل إالَّ َزْيًدا، َوَلْو َكاَن َمْعَناُه َجاَء ُكل  ُجَْ 
صَّْخَرَة اْلَعِظيَمَة َأْي إالَّ َأْن َيُكوَن ُمن َْقِطًعا نَ َعْم َقْد تَ ُقوُم َقرِيَنٌة َعَلى إرَاَدِة اْلَمْجُموِع حنو رَِجاُل اْلبَ َلِد حَيِْمُلوَن ال

  .حَنِْوَهاََمُْموُعُهْم َواأْلَوَُّل يَ ُقوُل قَاَمْت َقرِيَنُة اآْلَحاِد يف اآْلاَيِت اْلَمْذُكورَاِت وَ 

 

 .ظِ فْ الل   عِ ْض وَ  بِ اَل  جٍ ارِ خَ  رٍ مْ ِلَ  ومِ مُ العُ  نِ عَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  وجَ رُ الخُ 

، اءِ نَ ثْ تِ ي االسْ فِ  اعِ طَ قِ االنْ  الِ مَ تِ حْ اِل  (هِ يْ لَ عَ  لُّ دُ يَ وَ ) لْ قُ يَ  مْ لَ "  (دَِّاحَِّالو ََّّاءَّن َّثَّْتَِّةَّاسَّح َِّصََّّه َّد َّؤي َِّي َّ)و ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

 سم. 1."ي الظنياتفِ  لَ اَل دْ تِ االسْ  عُ نَ مْ  يَ اَل  رِ اهِ لظ  لِ  فُ الِ خَ المُ  الُ مَ تِ : االحْ الُ قَ يُ  دْ قَ وَ 

َّالخ( قوله: َّق ِرين ة  وم  َّت ق  َّق ْد  َأوْ ادًا آحَ  ادِ رَ فْ الَ  نِ وْ ي كَ فِ  ِف ََل الخِ  ل ِ حَ مَ لِ  يدٌ يِ قْ تَ  هُ ن  أَ  لُ مَ تَ حْ يُ " )ن ع ْم

 .وعٌ مُ ا جُ هَ ن  : إِ ناَ لْ قُ  وْ أَ  ادٌ آحَ  هُ ادَ رَ فْ أَ  ن  ا: إِ نَ لْ قُ  اءً وَ سَ  عِ مْ الجَ  ومِ مُ عُ  لِ ْص ِلَ  يدٌ يِ قْ تَ  هُ ن  أَ  لُ مَ تَ حْ يُ وعًا، وَ مُ جُ 

 هُ ادَ رَ فْ أَ  ن  إِ  رِ ثَ كْ الَ  لِ وْ قَ لِ  يدٌ يِ قْ تَ  هُ ن  أَ  لُ مَ تَ حْ يُ عًا، وَ يمِ ا جَ مَ هُ لَ  يدٌ يِ قْ تَ  هُ ن  أَ  لُ مَ تَ حْ يُ وَ  .2الَ مَ الكَ  الَ ا قَ ذَ كَ 

 ولُ قُ يَ  لُ و  الَ وَ ): هِ لِ وْ قَ بِ  رِ ثَ كْ الَ  لِ اَل دْ تِ اسْ  نْ عَ  لِ و  الَ  ابَ وَ جَ  هَ يرِ خِ أْ تَ  يلِ لِ دَ بِ  قهِ اِ يَ سِ ب بِ سَ نْ ا أَ ذَ هَ . وَ ادٌ آحَ 

 ابِ وَ الجَ  نِ عَ  هُ يرَ خِ أْ تَ  بُ سَ نْ الَ  انَ كَ ا لَ مَ هِ يْ لَ اكًا عَ رْ دْ تِ ا اسْ ذَ هَ  انَ كَ  وْ لَ ، وَ اكِ رَ دْ تِ ا االسْ ذَ هَ  نْ عَ  (الخ

 ،ومِ مُ العُ  نِ عَ  عِ مْ جَ لْ لِ  فةٌ ارِ َص  ةَ ينَ رِ القَ  هِ ذِ هَ  ن  ى أَ فَ خْ  يَ : اَل الَ قَ يُ  نْ أَ  يَ قِ . بَ رٌ اهِ ظَ  وَ ا هُ مَ كَ  رِ و كُ ذْ المَ 

 نْ َأكَ  (دهْ ق عَ ق  حَ تَ يَ  مْ ا لَ مَ ) هِ لِ وْ قَ  بَ قِ عَ  هُ جُ رِ خْ ا يُ مَ  فُ ن ِ َص المُ  يدَ زِ يَ  نْ ى أَ لَ وْ الَ  (/و273)ه/ انَ كَ فَ 

 ى لَ عَ  ةٌ ينَ رِ قَ  مْ قُ تَ  وْ : أَ ولَ قُ يَ 

                                 
 .2/370اآلايت البينات ، 1
 .2/370، انظر أيضا: اآلايت البينات ، 8/33الدرر اللوامع ،الكمال ،  2
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َواْلُمْفَرُد اْلُمَحلَّى ِمثْ ُلهُ 

 

ِم )ِمثْ ُلُه( َأْي ِمْثُل اجلَْْمِع اْلُمَعرَِّف هِبَا يف أَنَّهُ ِلْلُعُموِم َما مَلْ ي َ ) ْهِن، َواْلُمْفَرُد اْلُمَحلَّى( اِبلالَّ َتَحقَّْق َعْهٌد ِلتَ َباُدرِِه إىَل الذِ 

 

 لَ مَ عْ تَ ا اسْ ذَ ا ِ ، وَ ةِ ي  يقِ قِ الحَ  ظِ فْ ي الل  انِ عَ ي مَ فِ  فِ ن ِ َص المُ  مَ ََل كَ  ن  َأبِ  اَب جَ يُ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ . وَ وعِ مُ جْ المَ  ةِ ادَ رَ إِ 

 عَ مَ  ازِ جَ المَ  ِث حَ بْ مَ  نْ مِ  ومٌ لُ عْ مَ  هُ ازُ وَ جَ وَ ، ًا ي  ازِ جَ مَ  الُ مَ عْ تِ االسْ  انَ كَ  وعِ مُ جْ ي المَ ور فِ كُ ذْ المَ  ظَ فْ الل  

 هُ ن  أَ  رَ اهِ الظ   ن  إِ فَ  هودِ عْ المَ  1[عينِ المُ ]ي فِ  لَ مِ عْ تُ ا اسْ ذَ ا إِ مَ  ِف ََل خِ ا، بِ نَ ا هُ مَ بِ  هِ اِص َص تِ اخْ  مِ دَ عَ 

 سم. 2."لِ م  َأتَ يُ لْ فَ  ِإَلْيِه، ةِ ارَ شَ ى اِلِ لَ إِ  اجَ تَ احْ فَ  يٌّ يقِ قِ حَ 

 هُ رُ كُ ذْ يَ ا سَ مَ كَ  هُ لُ ثْ مِ  هُ ن  أَ  عَ مَ  اَف َض المُ  دَ رَ فْ المُ  رِ كُ ذْ يَ  مْ ا لَ مَ ن  إِ " (ه َّل َّثَّْمََِّّىل َّح َّم َّال ََّّد َّر َّفَّْالم َّ)و ََّّ:قوله

 دُ رَ فْ المُ وَ ): حِ ارِ الش   لِ وْ قَ  دَ نْ عِ  الُ مَ الكَ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ كَ  ىل  حَ ي المُ فِ  وَ ا هُ مَ ن  إِ  امِ مَ اِلِ  َف ََل خِ  ن  ، ِلَ حُ ارِ الش  

ا ذَ إِ  3نِ يْ مَ رَ الحَ  امِ مَ ف إِ ََل خِ  اءَ رَ جْ إِ  لُ مَ شْ يَ  دْ قَ  (هُ لُ ثْ مِ ) ِف ن ِ َص المُ  لُ وْ ، وقَ (الخ ةِ فَ رِ عْ ى مَ لَ إِ  افُ َض المُ 

، نِ يْ مَ رَ الحَ  امِ مَ إِ  دَ نْ عِ  كَ لِ ي ذَ ع فِ مْ الجَ وَ  ىل  حَ المُ  دِ رَ فْ المُ  نَ يْ بَ  ةَ يَ وِ سْ الت   يدَ فِ ى يُ نَ عْ المَ  ذِ ود، إِ هُ عْ مَ  لَ مَ تَ احْ 

 4."لِ م  َأتَ يُ لْ فَ  ،ةِ لَ اثَ مَ المُ  نَ مِ  هِ مِ هْ فَ ا لِ ذَ هَ  كَ رَ ا تَ مَ ن  إِ  هُ ن  از أَ وَ جَ لِ  طْ قَ ي فَ اآلتِ  هُ فَ ََل خِ  هُ رَ كْ ذِ  كَ لِ ي ذَ افِ نَ  يُ اَل وَ 

 سم. 

َّ

                                 
 .2/371ينات يف )ه( و )ب( : املعين. واملثبت من )ط( وهو موافق لآلايت الب 1
 .371-2/370اآلايت البينات ،  2
 .118-1/117الربهان يف أصول الفقه ،  3
 .2/371اآلايت البينات ،   4
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َماِم اْْلََرَمْْيِ َواْلَغزَاِلِ  إَذا مَلْ َيُكْن َواِحُدُه اِبلتَّاِء زَاَد اْلَغزَاِل   َماِم ُمْطَلًقا َوإلِِ  َأْو ََتَي ََّز اِبْلَوْحَدِة، خالًفا ِلْْلِ

 

الرَّاِزي  يف نَ ْفِيِه اْلُعُموَم َعْنُه )ُمْطَلًقا(  (ِخاَلًفا ِلْْلَِمامِ )حنو }َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَ ْيَع{ َأْي ُكلَّ بَ ْيٍع َوُخصَّ ِمْنُه اْلَفاِسُد َكالر اَِب 
َشرِْبت اْلَماَء أِلَنَُّه اْلُمتَ يَ قَُّن َما ملَْ تَ ُقْم َقرِيَنٌة َعَلى فَ ُهَو ِعْنَدُه لِْلِجْنِس الصَّاِدِق ِببَ ْعِض اأْلَفْ رَاِد َكَما يف لَِبْست الث َّْوَب وَ 

َماِم اْْلََرَمْْيِ َواْلَغزَ  اِلِ ( يف نَ ْفِيِهَما اْلُعُموَم اْلُعُموِم َكَما يف }إنَّ اإْلِْنَساَن َلِفي ُخْسٍر إالَّ الَِّذيَن آَمُنوا{ )َو( ِخاَلًفا )إِلِ
َواِحُدُه )اِبْلَوْحَدِة( َكالرَُّجِل إْذ يُ َقاُل َرُجٌل َواِحٌد فَ ُهَو يف  (ْن َواِحُدُه اِبلتَّاِء( َكاْلَماِء )زَاَد اْلَغزَاِل  َأْو ََتَي َّزَ َعْنُه )إَذا ملَْ َيكُ 

َذِلَك ِلْلِجْنِس الصَّاِدِق اِبْلبَ ْعِض، 

َّ
ي بِ ف أَ ََل خِ  اءَ رَ جْ إِ  لُ مَ شْ تَ  نِ يْ مَ رَ الحَ  امِ مَ ف إِ ََل خِ  اءَ رَ جْ إِ  لُ مَ شْ ا تَ مَ ة كَ ورَ كُ ذْ المَ  1[ةُ ي  لِ ثْ المِ ] :ت َّلَّْق َّ

 ةَ ي  لِ ثْ المِ  ن  أَ  قُّ الحَ ، وَ ذٍ ئِ ينَ حِ  هُ لَ  هَ جْ  وَ اَل  نِ يْ مَ رَ الحَ  امِ مَ إِ  ةِ ي  فِ ََل خِ  اءِ رَ جْ ى إِ لَ عَ  هُ ارُ َص تِ اقْ ضًا، فَ يْ أَ  2مٍ اشِ هَ 

 فِ ن ِ َص المُ  ةَ ارَ بَ عِ  مُ ظْ نَ  انَ كَ لَ  كَ لِ ذَ كَ  رُ مْ الَ  انَ كَ  وْ لَ  ذْ ، إِ نِ يْ فَ ََل الخِ  نَ مِ  دٍ احِ وَ لَ  ةٍ لَ امِ شَ  رُ يْ غَ  ةَ ورَ كُ ذْ المَ 

 هُ لُ ثْ مِ  ىل  حَ المُ  دُ رَ فْ المُ ، وَ دٌ هْ ق عَ ق  حَ تَ يَ  مْ ا لَ مَ  ومِ مُ عُ لْ لِ  ةِ افَ َض اِلِ  وْ أَ  مِ الَل  بِ  فُ ر  عَ المُ  عُ مْ الجَ وَ )  :اذَ كَ هَ 

 . (الخ مٍ اشِ ي هَ بِ فًا ِلَ ََل خِ 

َّخ َّ)و َّقوله: ]   3[.يحِ حِ الص  كَ  هُ لَ  دِ قْ العَ  لِ اوُ نَ ى تَ لَ عَ  اءً نَ بِ  يْ أَ  (د َّاِسَّالف ََّّه َّنَّْمََِّّص 

 (لٍ جُ رَ )ك ةِ دَ حْ الوَ بِ  وْ أَ  (،رٍ مْ تَ )ك اءِ الت  بِ  هُ دُ رَ فْ مُ  زَ ي  مَ تَ  اءً وَ سَ  يْ ( أَ قاًَّل َّطَّْم 4ََّّاِمم َّإلَِّفًاَّلَِّال َّ)خَّقوله: 

 .اَل  مْ أَ  دٌ هْ عَ  قَ ق  حَ تَ  اءً وَ سَ ، اَل  مْ أَ 

  

                                 
 يف )ه( : املسئلة. 1
 .4/123راجع البحر احمليط  يف أصول الفقه ، 2
 .1/343ح هذه الفقرة أتيت بعد اليت بعدها يف )ه( و )ب( . واملثبت من )ط( ملوافقته ملا لرتتيب الشر  3
 .2/367احملصول،الرازي ،  4
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ْرَهِم  يَناُر َخي ٌْر ِمْن الدِ  َأْي ُكل  ِديَناٍر َخي ٌْر ِمْن  حنو َشرِْبت اْلَماَء َوَرأَْيت الرَُّجَل َما ملَْ تَ ُقْم َقرِيَنٌة َعَلى اْلُعُموِم، حنو الدِ 
اِبْلَواِو َبَدٌل َأْو لَِيُكوَن قَ ْيًدا ِفيَما قَ ب َْلُه َفِإنَّ اْلَغزَاِلَّ َقَسَم َما لَْيَس َواِحُدُه اِبلتَّاِء ُكلِ  ِدْرَهٍم وََكاَن يَ نْ َبِغي َأْن يَ ُقوَل َوََتَي  ٌز 

ُه اِبلتَّاِء َكالتَّْمِر َكَما يِف يِ ِز َواِحدُ إىَل َما يَ َتَمي َُّز َواِحُدُه اِبْلَوْحَدِة َفاَل يَ ُعم  َوِإىَل َما اَل يَ َتَمي َُّز هِبَا َكالذََّهِب فَ يَ ُعم  َكاْلُمَتمَ 
ِعرُي اِبلشَِّعرِي راًِب إالَّ َهاءَ َحِديِث الصَِّحيَحْْيِ }الذََّهُب اِبلذََّهِب راًِب إالَّ َهاَء َوَهاَء َواْلبُ ر  اِبْلبُ رِ  راًِب إالَّ َهاَء َوَهاَء َوالشَّ 

إَماِم اْلََْرَمْْيِ ِمْن َحْيُث ملَْ مُيَثِ ْل إالَّ مبَا يَ َتَمي َُّز َواِحُدُه اِبْلَوْحَدِة َما  ُمرَادَ  ن  أَء{ وَكَ َوَهاَء َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر راًِب إالَّ َهاَء َوَها
 .َأمَّا إَذا حَتَقََّق َعْهٌد ُصِرَف إلَْيِه َجْزًما، ذََكَرُه اْلَغزَاِل  

 

 .ةِ يمَ القِ  رةُ ثْ ي كَ هِ وَ  ةٌ ي  وِ نَ عْ ا مَ نَ هُ  ةُ ينَ رِ القَ َّ(مَِّه َّرَّْالد ََِّّن َّمََِّّر َّيَّْخ ََّّارَّين َّالد ََِّّو َّحَّْ)ن َّ قوله:

اَّق ْبل ه (قوله َّق ْيًداَِّفيم   . (اءِ الت  بِ  ةً داحِ ن وَ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ ) هُ لُ وْ قَ  وَ هُ وَ  يْ أَ  :َّ)ِلي ك ون 

 . ضِ ابُ قَ الت   نِ عَ  ةَ ايَ نَ كِ  ذْ ى خُ نَ عْ مَ بِ  لٍ عْ فِ  مُ ا اسْ مَ هُ ََل كِ وَ  رِ ْص القَ وَ  د ِ المَ بِ  (اء َّه َّو ََّّاءََّّه َّال َّ:َّ)إَِّقوله

 امِ مَ ى إِ لَ عَ  ةً ج  حُ  ورُ كُ ذْ المَ  1يثُ دِ الحَ  ونُ كُ  يَ ََل فَ َأْي  الخ(َنَّيَّْم َّر َّالح ََّّامَِّم َّإََِّّاد َّر َّم ََّّن َّأ َّك َّ)و َّقوله: 

 . ذٍ ئِ ينَ حِ  2يالِ زَ غَ لْ لِ  نِ يْ مَ رَ الحَ  امِ مَ إِ  ةِ قَ افَ وَ مُ لِ  طْ قَ فَ /ظ( 273)ه/ي الِ زَ غَ لْ لِ  ةً ج  حُ وَ  ،نِ يْ مَ رَ الحَ 

 .(دهْ ق عَ ق  حَ تَ يَ  مْ ا لَ مَ ) حِ ارِ الش   لِ وْ قَ  زُ رَ تَ حْ ا مُ ذَ هَ  د(هَّْع ََّّق َّق َّح َّاَّت َّذ َّاَّإَِّم َّ)أ َّقوله: 

  

                                 
َهِب راًِب إالَّ َهاَء َوَهاَء َواْلبُ ر  اِبْلبُ رِ  راًِب إالَّ  1 َهاَء َوَهاَء َوالشَِّعرُي اِبلشَِّعرِي راًِب إالَّ أي قوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم : }الذََّهُب اِبلذَّ

 إالَّ َهاَء َوَهاَء{ رواه البخاري يف الصحيح ،كتاب البيوع ،ابب بيع التمر ابلتمر  رقمه َهاَء َوَهاَء َوالتَّْمُر اِبلتَّْمِر رابً 
 .4035؛ ومسلم يف الصحيح، كتاب املساقاة، ابب الصرف رقمه 2170
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َوالنَِّكَرُة يف ِسَياِق الن َّْفِي لِْلُعُموِم َوْضًعا 

 
يِن َما ملَْ يَ َتَحقَّْق َواْلُمْفَرُد اْلُمَضاُف إىَل َمْعرَِفٍة لِْلُعُموِم َعَلى الصَِّحيِح َكَما َقاَلُه اْلُمَصنِ ُف يف َشرِْح اْلُمْخَتَصِر يَ عْ 

ْمُر النَّْدِب. )َوالنَِّكَرُة يف ِسَياِق الن َّْفِي َعْهٌد حنو }فَ ْلَيْحَذْر الَِّذيَن خُيَاِلُفوَن َعْن أَْمرِِه{ َأْي ُكلِ  أَْمٍر َّلِلَِّ َوُخصَّ ِمْنُه أَ 
ِلْلُعُموِم َوْضًعا( 

 

 . (نْ عَ )ب اهُ د  عَ فَ  ونَ جُ رَ خْ ى يُ نَ عْ مَ  "ونَ فُ الِ خَ يُ " نَ م  َض  (1{هَِّرَِّمَّْأ ََّّنَّع ََّّون َّف َّالَِّخ َّي ََّّين َّالذََِّّرَّذ َّحَّْي َّل َّف َّ}) قوله:

 بٌ ت ِ رَ تَ مُ  ةِ ي اآليَ فِ  دَ عيِ الوَ  ن  أَ  وَ هُ وَ  ورٌ ذُ حْ مَ  َنِئذٍ يحِ  هِ يْ لَ عَ  مُ زَ لْ يَ  يلَ قِ "  (لِلِ ََِّّر َّمَّْأ ََّّل َّك ََّّيَّ:َّ)أ َّقوله

، هللِ  رٍ مْ أَ  يُّ أَ  (لِل ِ  رٍ مْ أَ  لُّ كُ  يْ أَ ) هِ لِ وْ قَ بِ  ادَ رَ المُ  ن  أَ  هُ ابُ وَ جَ ا، وَ هَ ِض عْ بَ  ونَ دُ  ورِ مُ الُ  ل ِ كُ  ةِ فَ الَ خَ ى مُ لَ عَ 

 هُ رَ كَ ا ذَ مَ  الَ قَ يُ  ن  أَ  نُ كِ مْ يُ ، وَ ومِ مُ ى العُ نَ عْ مَ  انِ يَ ي بَ فِ  رُ هَ ظْ أَ  هُ ن  ِلَ  (رٍ مْ أَ  لُّ كُ  يْ أَ ) هِ لِ وْ قَ بِ  رَ ب  ا عَ مَ ن  ا ِ وَ 

 ةِ ي اآليَ فِ  وِت كُ السُّ  دُ ر  جَ مُ ر، وَ آخَ  يلِ لِ دَ  نْ مِ  ومٌ لُ عْ مَ  ضِ عْ البَ  مَ كْ حُ  نْ كِ لَ ، وَ ةِ ى اآليَ نَ عْ مَ  وُ هُ  هِ رِ اهِ ظَ بِ 

 هُ لَ  رٍ مْ أَ  ل  كُ  ونَ لُ ثِ تَ مْ  يَ اَل  يْ أَ  ،يل ِ الكُ  اِب يجَ ْلِ لِ  عِ افِ الر   بِ لْ الس  بِ  ةُ اآليَ  لُ و  ؤَ تُ  دْ قَ ، وَ يهِ فِ  ورَ ذُ حْ  مَ الُ  هُ نْ عَ 

 قاله سم.  2."طَ قَ فَ  ضِ عْ ى البَ لَ عَ  يدِ عِ الوَ  َب تُّ رَ تَ  يدُ فِ تُ فَ  ،طْ قَ فَ  ورِ مُ الُ  َض عْ بَ  لْ بَ 

 لِ وْ قَ لِ  فٌ الِ خَ مُ  هُ ن  أَ وَ  ،ام ِ العَ  يلِ بِ قَ  نْ مِ  َس يْ لَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  هُ ن  أَ  يهِ فِ  (الخ ةُ اآليَ  ولُ ؤُ تَ  دْ قَ وَ ) هُ لُ وْ قَ  :ت َّلَّْق َّ

 .(بِ دْ الن   رُ مْ أَ  هُ نْ مِ  ص  خُ وَ ) حِ ارِ الش  

 دًا، حَ أَ  ْب رِ ْض  تَ : اَل وَ حْ نَ  يَ هْ الن   لُ مَ شْ يَ فَ  ،ىنً عْ مَ  وْ لَ ي وَ فْ الن   يْ أَ  (يَّفَّْالن ََّّاقَّي َّيَِّسَّ)فَِّ قوله:

                                 
 [ْ 63] سورة النور، اآلية :  1
 .2/372اآلايت البينات ،  2



1474 
 

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

 

 َكَما تَ َقدََّم ِمْن َأنَّ اْْلُْكَم يف اْلَعامِ  َعَلى ُكلِ  فَ ْرٍد ُمَطابَ َقةً   ِبَِْن َتُدلَّ َعَلْيِه اِبْلُمطَابَ َقةِ 

 

َّس َّحَِّت ََّّلَّْ}ه َّ ؟3{للاََِّّر َّيَّْغ ََّّق َّالَِّخ ََّّنَّمََِّّلَّْه َّ}  2ا{ي َّمَِّس ََّّه َّل ََّّم َّل َّعَّْت ََّّلَّْ}ه َّ: 1[وَ حْ نَ ] ي  ارِ كَ نْ اِلِ  امَ هَ فْ تِ االسْ وَ 

 . "اَل "وَ  "َس يْ لَ "وَ  "نْ لَ "وَ  "امَ "ك هِ واتِ دَ أَ  يعَ مِ جَ  يُ فْ الن   لَ مَ شَ وَ  ؟4{د َّح َّأ ََّّنَّمََِّّمَّْه َّنَّْمَِّ

 . 5[عاً ْض وَ ] هِ يْ لَ ا عَ هَ تِ لَ اَل دَ لِ  يرٌ سِ فْ ( تَ ةَِّق َّاب َّط َّالم َّبََِّّهَِّيَّْل َّع ََّّل َّد َّت ََّّنَّأ )بَّْقوله: 

 . (يةً ل ِ كُ  هُ ولُ لُ دْ مَ وَ ) ِف ن ِ َص المُ  لِ وْ ي قَ فِ  يْ أَ  (م َّد َّق َّاَّت َّم َّك َّ)وقوله 

 يْ أَ  ،امالعَ  يهِ ي فِ الذِ  يِب كِ رْ ي الت  فِ  وْ أً  ،ام ِ العَ  ِب بَ سَ بِ  يْ أَ  (ام َِّيَّالع َّفََِّّم َّكَّْالح ََّّن َّأ ََّّنَّ:َّ)مَِّقوله

 . هِ يْ لَ ومًا عَ كُ حْ مَ  ام  العَ  يهِ فِ  عَ قَ ي وَ الذِ 

 ةً لَ اَل دَ  يْ أَ  ةً قَ ابَ طَ مُ  هِ يْ لَ عَ  6[الٌّ دَ ] يْ أَ  ،وفٌ ذُ حْ مَ  هُ لُ امِ عَ  قٌ لَ طْ مُ  ولٌ عُ فْ مَ  (ةًَّق َّاب َّط َّم َّ) وقوله:

أي  ،مطابقة دٍ رْ فَ  ل ِ كُ  نِ وْ كَ  الَ حَ  يْ أَ  ،دٍ رْ فَ  ل ِ كُ  نْ مِ  الٌ حَ  هُ ن  أَ  لُ مِ تَ حْ يَ ات مطابقة، وَ ذَ  يْ أَ  ،ةً قَ ابِ طَ مُ 

ن كثُ  مجيءَ  لكن   ،ذا مطابقة  لى.ل أوْ فالو   ر سماعيٌّ المصدر حااًل وا 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
 [5]سورة مرمي، اآلية:  2
 [3] سورة فاطر، اآلية :  3
 [98] سورة مرمي ، اآلية: 4
 يف )ب( : ومنعا. 5
 يف )ط( : ودال. 6
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َماُم  َوِقيَل ُلُزوًما َوَعلَْيِه الشَّْيُخ اإْلِ

 
َماُم( َواِلُد اْلُمَصنِ ِف َكاْْلََنِفيَِّة َنَظرًا إىَل َأنَّ الن َّْفَي َأوَّاًل    ة لِْلَماِهيَ )َوِقيَل لُُزوًما َوَعَلْيِه الشَّْيُخ اإْلِ

 

َّ:َّ)قولهَ ِقيل   يِ فْ نَ لِ  "ارِ ي الد  فِ  لَ جُ  رَ اَل ": وَ حْ ي نَ فِ  "اَل " ن  : إِ  اةِ حَ النُّ  لُ وْ قَ  هُ دُ ي ِ ؤَ يُ  ومًا(ز َّل َّو 

: هُ صُّ ا نَ مَ  "عِ انِ وَ المَ  عِ نْ مَ "ي فِ  الَ قَ . وَ عِ ْض الوَ  ونَ دُ  ومِ زُ اللُّ  يقِ رِ طَ بِ  ومَ مُ العُ  ن  أَ  هُ تَ ي  ِض قَ  ن  إِ فَ  ، سِ نْ الجِ 

 وَ هُ  لْ هَ  ةِ ي  فِ نْ المَ  ةِ رَ كِ الن   ةَ لَ اَل دَ  ن  أَ  ةِ لَ َأسْ ي مَ ي فِ ارِ يَ تِ اخْ  ن  ا أَ نَ هُ  (/و274)ه/ كَ يدُ فِ ا نُ ن  أَ  رَ يْ غَ "

ا، هَ رِ يْ ي غَ فِ  عِ ْض الوَ بِ وَ  حِ تْ ى الفَ لَ عَ  ةِ ي  نِ بْ ي المَ فِ  ومِ زُ اللُّ بِ  هُ ن  : إِ ولُ قُ َأفَ  ،يلَ ِص فْ الت   ؟عِ ْض الوَ بِ  وْ أَ  ومِ زُ اللُّ بِ 

 ةِ ي  عِ افِ الش   لَ وْ قًا قَ لَ طْ مُ  عِ ْض الوَ بِ ، وَ لدِ اِ الوَ  امِ مِ اِلِ  خِ يْ الش  وَ  ةِ ي  فِ نَ ل الحَ وْ قَ  قِ ََل طْ ى اِلِ لَ عَ  ومِ زُ اللُّ بِ  لُ وْ القَ وَ 

 لْ هَ  يِ فْ الن   اقِ يَ ي سِ فِ  ةَ رَ كِ الن   ن  ي أَ وا فِ فُ لَ تَ اخْ ": هُ صُّ ا نَ مَ  الَ قَ  اجِ هَ نْ المِ  حِ رْ ي شَ فِ اهـ. وَ  1."قاً لَ طْ مُ 

 ةِ ي  عِ افِ الش   نَ مِ  مْ هِ رِ يْ غَ  مِ ََل كَ  رُ ظاهِ ، وَ ةِ ي  فِ نَ الحَ  لُ وْ ي قَ انِ الث  وَ ا؟ يهَ فِ  كِ رَ تَ شْ المُ  يِ فْ نَ لِ  وْ ا أَ هَ اتِ ذَ لِ  ْت م  عَ 

 ن  أَ  نْ مِ  فُ ن ِ َص المُ  هُ مَ د  ا قَ مَ لِ  قُ افِ وَ المُ  وَ هُ  عِ ْض الوَ بِ  هُ ن  أَ  يْ ي أَ انِ الث   ن  ى أَ فَ خْ  يَ اَل اهـ. وَ  2."لُ و  الَ 

 قاله سم.  3."ةقَ ابَ طَ مُ  دٍ رْ فَ  ل ِ على كُ  يهِ فِ  ومٌ كُ حْ مَ  هُ ن  أَ وَ  ،ةٌ يَ ل ِ كُ  ام ِ العَ  ةَ لَ اَل دَ 

  سِ نْ الجِ  مِ السْ  ةٌ فَ ادِ رَ مُ  ةُ رَ كِ ل الن  : هَ وَ هُ وَ  رٍ آخَ  ٍف ََل ى خِ لَ عَ  يٌّ نِ بْ ف مَ ََل ا الخِ ذَ هَ  ل  عَ لَ وَ  :ت َّلَّْق َّ

                                 
 .178-177منع املوانع، السبكي، ص:  1
سياق النفي هل عمت لذاِتا والنفي املشرتك :" اختُلف يف أن النكرة يف كامال هو ما يلي نص اإلهباج شرح املنهاج  و  2

والثاين: هو قول اْلنفية ، واختاره والدي أيده هللا ، فلم حيصل العموم عندهم إال ألن حرف النفي اقتضى نفي  منهما.
 املاهية الكلية ونفي األعم يلزم منه نفي األخص فحصلت السالبة الكلية بطريق اللزوم ،ال ألن اللف  موضوع يف اللغة
للسالبة الكلية، وظاهر كالم غريهم من الشافعية األول وهو أن اللف  وضع لسلب كل فرد من افراد الكلية وأن سلب 
الكلي حصل بطريق اللزوم لنفي الكلية، عكس تلك املقالة، فإنه يلزم من نفي كل فرد نفي الكلي ومن نفي الكلي نفي  

 . 2/106 ، الزمات " اإلهباج كل فرد فهما مت
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 ،َْبَ َنصاا إْن بُنْيت َعَلى اْلَفْتِح َوَظاِهرًا إْن مَلْ ت ُ 

 
ْيت َعَلى اْلَفْتِح( حنو اَل َرُجَل نِ ُكلِ  فَ ْرٍد فَ يُ َؤث ُِر التَّْخِصيُص اِبلنِ يَِّة َعَلى اأْلَوَِّل ُدوَن الثَّاين. )َنصاا إْن بُ َويَ ْلَزُمُه نَ ْفُي  

اِر )َوَظاِهرًا إْن مَلْ ت ُ  اِر َرُجلٌ َْبَ يف الدَّ  ( حنو َما يف الدَّ

 

 .لْ م  َأتَ يُ لْ فَ  ؟عُ ائِ الش   دُ رْ ا الفَ هَ ولُ لُ دْ مَ  لْ بَ  هُ لَ  ةٍ فَ ادِ رَ مُ  رُ يْ غَ  وْ أَ  ؟يَ هِ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  ةُ ي  اهِ ا المَ هَ ولُ لُ دْ مَ  ونُ كُ يَ فَ 

ى ت  َأتَ  يَ ََل ف ذٍ ئِ ينَ حِ ، وَ ةِ ي  اهِ المَ  ونِ دُ بِ  دٍ رْ فَ  ودُ جُ وُ  رُ و  َص تَ  يُ اَل  هُ ن  أَ  هُ هَ جْ وَ  ل  عَ لَ  ي(انَِّالث ََّّون َّ)د َّ قوله:

 يَ فْ الن   ن  : ِلَ يلَ قِ ، وَ يلَ ا قِ ذَ كَ  يعِ مِ الجَ  يَ فْ نَ  1[اهَ يِ فْ نَ ] امِ زَ لْ تِ السْ  ةِ ي  اهِ المَ  يِ فْ نَ  دَ عْ بَ  ادِ رَ فْ الَ  ضِ عْ بَ  اجُ رَ خْ إِ 

 نْ مِ  عُ انِ ا المَ : مَ الُ قَ يُ  دْ قَ ا، وَ هَ يِص ِص خْ تَ  دَ ْص قَ  هُ ج  وَ تَ  يَ ََل فَ  ةٌ دَ رَ فْ مُ  يَ هِ وَ  ةِ ي  اهِ مَ لْ لِ  هُ ج  وَ تَ ي يَ انِ ى الث  لَ عَ 

 قاله سم. 2."اهَ ادِ رْ فْ أَ  ضِ عْ ي بَ ا فِ هَ ودِ جُ وُ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  ةِ ي  اهِ المَ  يِ فْ نَ  دِ ْص قَ  ةِ ح  ِص 

 انَ كَ وَ  ،يرٍ سِ كْ تَ  عَ مْ جَ  ةِ وعَ مُ جْ المَ وَ  ةِ دَ رَ فْ مُ لْ لِ  لٌ امِ شَ  3[وَ هُ ] (حَِّتَّْىَّالف َّل َّع ََّّيْتَّنَِّب ََّّنًَّاَّإَِّص َّ)ن َّ قوله:

 يٌّ نِ بْ مَ  عِ مْ ي الجَ فِ  وَ هُ  م  ، ثُ ةٍ مَ ََل سَ  عَ مْ وع جَ مُ جْ المَ ى وَ ن  ثَ المُ  لُ مَ شْ يَ فَ  ،بهُ ائِ نَ  وْ أَ  حِ تْ ى الفَ لَ عَ  هُ ادُ رَ مُ 

 "اَل "م اسْ  انَ ا كَ ذَ ا إِ مَ  هِ ل ِ ا كُ ذَ هَ  دَ عْ بَ  هِ يْ لَ عَ  دُ رِ يَ ، وَ حُ ارِ الش   هُ مَ د  ا قَ مَ كَ  ادٌ آحَ  عِ مْ الجَ  ادَ رَ فْ أَ  ن  ى أَ لَ عَ 

 ن  إِ  لَ مَ عَ  ةِ لَ امِ العَ  "اَل " دَ عْ بَ  ْت عَ قَ وَ  نْ إِ : ًا ص  نَ  الَ قَ  وْ لَ ، فَ "وتُ قُ مْ مَ  بر ٍ  َب احِ  َص اَل ": وَ حْ وبًا نَ ُص نْ مَ 

 ى.لَ وْ أَ  انَ كَ 

(: هُ لُ وْ قَ  ظ اِهًراَّإْنَّل ْمَّت ْبن   ومَ هُ فْ مَ وَ  هُ ومُ هُ فْ مَ  انَ كَ  "قاً لَ طْ مُ  نَ بْ تُ  مْ لَ  نْ إِ " ادَ رَ أَ  نْ : إِ الَ قَ يُ  نْ أَ  يهِ فِ  )و 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
 .2/373اآلايت البينات ،  2
 زايدة من )ط(. 3
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َم يف اْْلُُروِف َأنَّ مِ  ْن أَتْيت ِلتَ ْنِصيِص فَ َيْحَتِمُل نَ ْفَي اْلَواِحِد فَ َقْط َوَلْو زِيَد ِفيَها ِمْن َكاَنْت َنصاا أَْيًضا َكَما تَ َقدَّ

اٍل ُأَجازِِه َفاَل خَيَْتص  مبَا َقاَل اْلُمَصنِ ُف اْلُعُموِم قَاَل إَماُم اْْلََرَمْْيِ َوالنَِّكَرُة يف ِسَياِق الشَّْرِط لِْلُعُموِم حنو َمْن أَيِْتيِن مبَِ 
 َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكَْي اْسَتَجاَرك ُمرَاُدُه اْلُعُموُم اْلَبَدِل  اَل الش ُموِل  َأْي ِبَقرِيَنِة اْلِمثَاِل أَقُوُل َوَقْد َتُكوُن لِلش ُموِل حنو }َوِإنْ 

.ُهمْ َفَأِجْرُه{ َأْي ُكل  َواِحٍد ِمن ْ 

 

 حِ تْ ى الفَ لَ عَ  نَ بْ تُ  مْ لَ  نْ إِ  ادَ رَ أَ  نْ ا ِ ، وَ حِ تْ الفَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  ةِ ي  نِ بْ ي المَ فِ  نِ يْ ي  افِ نَ تَ مُ  حِ تْ ى الفَ لَ عَ  ْت يَ نِ بُ  نْ إِ  هِ لِ وْ قَ 

 نْ عَ  ابُ جَ يُ  دْ قَ . وَ رٌ اهِ ظَ  رٌ ظَ نَ  يهِ فِ وَ  ،هِ رِ يْ ى غَ لَ عَ  ةِ ي  نِ بْ ي المَ فِ  ورِ هُ ى الظُّ لَ عَ  /ظ(174)ه/ اال  دَ  انَ كَ 

 نْ كِ ، لَ بهُ ائِ نَ  وْ أَ  حِ تْ ى الفَ لَ عَ  اءَ نَ البِ  مُّ عُ ا يَ مَ  حِ تْ ى الفَ لَ عَ  اءِ نَ البِ بِ  ادَ رَ المُ  ن  أَ  نْ مِ  مَ د  قَ ا تَ مَ بِ  رِ ظَ ا الن  ذَ هَ 

ا مَ وبًا كَ ُص نْ مَ  انَ ا كَ ذَ إِ  "اَل " مِ ي اسْ فِ  ورَ هُ الظُّ  هُ اؤُ َض تِ اقْ  وَ هُ ى وَ رَ خْ أُ  ةٍ هَ جِ  نْ مِ  ذٍ ئِ ينَ حِ  رُ ظَ ى الن  قَ بْ يَ 

 لَ مَ عَ  ةِ لَ امِ العَ  "اَل " دَ عْ بَ  ْت عَ قَ وَ  نْ ى إِ نَ عْ ى مَ لَ عَ  حِ تْ ى الفَ لَ عَ  ْت يَ نِ بُ  نْ : إِ هُ لُ وْ قَ  ولَ ؤُ يَ  نْ ى أَ لَ إِ  ،ر  مَ 

 دَ عْ بَ  ْت عَ قَ وَ  نْ َأبِ  (ن  إِ  لَ مَ عَ  ةِ لَ امِ  العَ اَل  دَ عْ بَ  عْ قَ تَ  مْ لَ  نْ إِ )ى نَ عْ ى مَ لَ عَ  (نَ بْ تُ  مْ لَ  نْ إِ ) هُ لُ وْ قَ وَ  ؛"ن  إِ "

 .هُ لْ م  َأتَ فَ  .حِ ارِ الش   يعَ نِ َص  هِ يْ لَ إِ  يرُ شِ يُ  دْ قَ  فهِ لُّ كَ تَ وَ  هِ دِ عْ بُ  عَ ا مَ ذَ هَ ، وَ َس يْ لَ  لَ مَ عَ  ةِ لَ امِ العَ 

اِحِد( قوله: َّاْلو   .ومِ مُ ي العُ فِ  رٌ اهِ ظَ  هُ ن  ض أَ رَ الغَ  ذِ وحًا إِ جُ رْ ااًل مَ مَ تِ احْ  يْ أَ  )ف ي ْحت ِمل َّن ْفي 

َّالخ( قوله: ِلي  َّاْلب د  ه َّاْلع م وم  َّم ر اد  نِ ف  َّاْلم ص  ي فِ  ةِ اآليَ وَ  الِ ثَ المِ  نَ يْ بَ  قَ رْ  فَ اَل  هُ ن  إِ فَ  ،هُ لْ م  َأتَ  )ق ال 

  ةِ ي اآليَ فِ وَ  "،الٍ مَ  يِ  َأي بِ نِ تِ أْ يَ  نْ مَ " الِ ثَ ي المِ ى فِ نَ عْ ذ المَ ، إِ يُّ ولِ مُ الشُّ  ومُ مُ العُ  ل ٍ كُ  نْ مِ  ادَ رَ المُ  ن  أَ 
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 لُّ كُ  كَ ارَ جَ تَ اسْ  نْ ا ِ ى: وَ نَ عْ المَ  ن  َأبِ  ةِ ي اآليَ فِ  يُّ ولِ مُ الشُّ  هُ يرُ سِ فْ تَ ، وَ دٌ حَ أَ  يْ أَ  {كَ ارَ جَ تَ اسْ  نْ ا ِ وَ }

  يْ أَ  ،الٍ مَ  ل ِ كُ ي بِ تِ أْ يَ  نْ ى مَ نَ عْ المَ  ن  أَ  هِ ائِ َض تِ القْ  الِ ثَ المِ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  ةِ ادَ رَ إِ  يُ فْ نَ  2[يدَ فِ المُ ] 1[دٍ حَ أَ ]

ا. نَ لْ ا قُ مَ كَ  ءِ يْ شَ  ي  ى أَ نَ عْ مَ بِ  رُ س  فَ يُ  كَ لِ ذَ بِ  رُ س  فَ ا يُ مَ كَ  ولَ مُ الشُّ  ن  أِلَ فَ  الًَّو َّأ َّا م  ، أَ وعٌ نُ مْ مَ  الِ وَ مْ الَ  يعِ مِ جَ بِ 

 يعِ مِ الجَ  ةِ ارَ جَ تِ ى اسْ لَ عَ  ةِ ارَ جَ اِلِ  رَ ْص قَ  يدُ فِ يُ  هُ رَ كَ ا ذَ ى مَ لَ عَ  ةِ ي اآليَ فِ  ولِ مُ الشُّ  لَ مْ حَ  ن  أِلَ فَ  اًَّي َّانَِّث َّا م  أَ وَ 

 امِ مَ اِلِ  ادَ رَ مُ  ن  أَ  قُّ الحَ ، فَ اهُ نَ لْ ا قُ مَ  ةِ ي اآليَ فِ  ادَ رَ المُ  ن  أَ  نَ ي  عَ تَ عًا، فَ طْ قَ  دٌ اسِ فَ  وَ هُ وَ  ضِ عْ البَ  ونَ دُ 

 لُ و  الَ  ذِ إِ  ،يُّ لِ دَ  البَ اَل  يُّ ولِ مُ الشُّ  وَ ا هُ مَ ن  إِ  ومِ مُ العُ  نَ مِ  رُ ادَ بَ تَ المُ ا وَ يمَ سِ  ي ِ لِ دَ  البَ اَل  ي ِ ولِ مُ الشُّ  ومِ مُ العُ بِ 

 ارَ شَ ا أَ ى مَ نَ عْ مَ  وَ هُ  ي ِ ولِ مُ الشُّ  ومِ مُ ي العُ فِ  ةِ آليَ لِ  الِ ثَ المِ  اةِ اوَ سَ مُ  نْ مِ  اهُ نَ لْ ا قُ مَ ، وَ ومِ مُ ى العُ نَ عْ مَ  وَ هُ 

 .5[هِ يْ لَ عَ  لُ و  عَ  يُ اَل  مٌ ََل كَ ]ا نَ هُ  4سم ةِ مَ َل  عَ لْ لِ ، وَ 3ةُ مَ َل  العَ  هُ لَ 

 

                                 
 يف )ط( : واحد. 1
 يف )ه( : املفيدة. 2
 .2/374اللقاين، انظر اآلايت البينات ، 3
 .2/374راجع كالم العبادي يف اآلايت البينات ، 4
 صححت إىل: ال يعول عليه ، وهو مثبت يف )ط(.يف )ه( : كالم فراجعه ، ويف )ب( : كالم فراجعه ، مث  5
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َ[َ،الَلغةًََرفاًَعََُمَُّماَيعَُ]
َ

}ُحر َِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم{و م  اللَّْفُ  ُعْرًفا َكاْلَفْحَوى، عُ َوَقْد ي َ 

 
اأْلَْوىَل َواْلُمَساِوي  : اللَّْفُ  ُعْرًفا َكاْلَفْحَوى( َأْي َمْفُهوِم اْلُمَوافَ َقِة ِبِقْسَمْيهِ  عم  َوَقْد يَ )

 

ق ْدََّّ:قوله  .ضِ افِ الخَ  عِ زْ نَ بِ  وبٌ ُص نْ مَ  وَ هُ فَ  ،ِف رْ ي العُ فِ  يْ أَ  الل ْفظ َّع ْرًفا(1َّ[ي ع م م َّ])و 

ْحو ى(َّ:قوله اْلف  ويقدر  (ظُ فْ الل   مُ م  عَ يُ  دْ قَ وَ )قوله  َب اسِ نَ يُ ى لِ وِ حْ ى الفَ لَ عَ  ال ِ الد   ظِ فْ الل  كَ  يْ أَ " )ك 

ا ى مَ لَ عَ  هِ ارِ َص تِ اقْ  رُ اهِ ظَ وَ  .مِ ََل اِلسْ  خُ يْ شَ  لهُ اَ قَ  3."2[كَ لِ ذَ لِ ] (ةِ فَ الَ خَ المُ  ومُ هُ فْ مَ وَ )مثله في قوله: 

 هِ لِ وْ قَ لِ  الٌ ثَ مِ  هُ ن  ِلَ  ،رٌ ظَ نَ  يهِ فِ وَ  (ِف ْص ى الوَ لَ عَ  مِ كْ الحُ  يِب تِ رْ تَ كَ ) هِ لِ وْ ي قَ فِ  هُ لُ ثْ مِ  رَ قد   يُ اَل  هُ ن  أَ  رُ كَ ذَ 

 (َوَقْد ُيَعم ُم الل ْفُظ ُعْرًفا) هِ لِ وْ قَ ق بِ ل ِ عَ تَ المُ  (فاً رْ عُ ) هِ لِ وْ ى قَ لَ عَ  وِف طُ عْ المَ  (َلً قْ عَ  وْ أَ ( )/و275)ه/

 (يِب تِ رْ تَ كَ ) هِ لِ وْ ي قَ يقدر مثله فِ  نْ أَ  د  بُ ََل ، فَ (يب الختِ رْ تَ ًَل كَ قْ َوَقْد ُيَعم ُم الل ْفُظ عَ ) يرُ دٍ قْ الت   ونُ كُ يَ فَ 

 عَ اِض وَ المَ  هِ ذِ ي هَ ير فِ دِ قْ ا الت  ذَ : هَ يلَ قِ  نْ إِ ًَل. فَ قْ عَ  مِ م  عَ المُ  ظِ فْ ل  ااًل لِ ثَ مِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  ح  ِص يَ ضًا لِ يْ أَ 

وم هُ فْ المَ  يْ أَ  - هُ ن  ي أَ فِ  فُ ََل الخِ وَ )ي اآلتِ  حِ ارِ الش  وَ  ِف ن ِ َص المُ  لُ وْ قَ  هُ عُ نَ مْ يَ  نْ كِ لَ  هِ سِ فْ ي نَ فِ  يحٌ حِ َص 

 اظِ فَ لْ الَ  ضِ وارِ عَ  نْ مِ  ومَ مُ العُ  ن  ى أَ لَ عَ  اءً نَ بِ ) حُ ارِ الش   الَ قَ  نْ ى أَ لَ إِ  (يظِ فْ لَ  هُ لَ  ومُ مُ  عُ اَل  -قاً لَ طْ مُ 

َوَمْفُهوُم ): هِ لِ وْ قَ . وَ (ى وَ حْ الفَ كَ ) فِ ن ِ َص المُ  لِ وْ ي قَ فِ  يْ أَ  ا نَ هُ  مَ ََل الكَ  ن  ى أَ لَ عَ  الٌّ دَ  هُ ن  إِ فَ  (الخ

 ظِ فْ ي الل   فِ ا ذكر اَل ى مَ لَ عَ  ام ِ العَ بِ  هِ تِ ي  مِ سْ تَ  اءُ نَ بِ  حُّ ِص ي يَ ذِ ال   هُ ن  ِلَ  ومِ هُ فْ المَ  سِ فْ ي نَ فِ  (الُمَخاَلَفةِ 
                                 

: يعمَُّم. وما يف حاشية البناين هنا وما 2/295: يعم  ، ويف الشرح هبامش حاشية األنصاري  1/345يف البدر الطالع   1
 بعده موافق ْلاشية األنصاري َمالف للبدر الطالع.

اليت منها نقل البناين نص العبادي املشتمل على قول  يف حاشية األنصاري : كذلك. وهو أصوب. ويف اآلايت البينات 2
 شيخ اإلسالم : لذلك.

 .2/295حاشية األنصاري،  3
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{ }إنَّ الَِّذيَن أَيُْكُلوَن أَْمَواَل اْليَ َتاَمى{ اآْليَُة قَ ْبَل نَ ْقِلِهَما اْلُعْرُف إىَل  ، تَ َقدَّمَ  حنو ماَعَلى   حنو }َفاَل تَ ُقْل ََلَُما ُأفٍ 
ْتاَلفَاِت َوِإْطاَلُق اْلَفْحَوى َعَلى َمْفُهوِم اْلُمَوافَ َقِة بِِقْسَمْيهِ  يَذاَءاِت َواإْلِ يِع اإْلِ  حَتِْرمِي ُجَِ

 اظِ فَ لْ الَ  ضِ ارِ وَ عَ  نْ مِ  ومَ مُ العُ  ن  ا: إِ نَ لْ اء قُ وَ سَ  ،اماً ى عَ م  سَ يُ  نْ أَ  حُّ ِص يَ  ظَ فْ الل   ن  ِلَ  ،هِ يْ لَ عَ  ال ِ الد   

 حُّ ِص يَ  َف يْ كَ فَ  ذٍ ئِ ينَ حِ ، وَ ومِ هُ فْ المَ  سِ فْ ي نَ فِ  مَ َلَ الكَ  ن  أَ  نَ ي  عَ تَ فَ  ،اظِ فَ لْ الَ  ضِ ارِ وَ عَ  نْ مِ  وْ أَ  ،يانِ عَ المَ وَ 

 حُ ارِ الش  وَ  ِف ن ِ َص المُ  لَ وْ قَ  ن  ى أَ لَ عَ  يٌّ نِ بْ ا مَ ذَ ا: هَ نَ لْ ؟ قُ ظُ فْ الل   مُ م  عَ يُ  دْ قَ : وَ لهِ وْ قَ يًَل لِ ثِ مْ تَ  هُ وعُ قُ وُ 

َوَقْد ُيَعم ُم الل ْفُظ ُعْرًفا ): هِ لِ وْ قَ بِ  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  (يظِ فْ لَ  هُ لَ  ومَ مُ  عُ اَل  -ومُ هُ فْ المَ  يْ أَ  - هُ ن  ي أَ فِ  فُ ََل الخِ وَ )

 انَ ا كَ ذَ : إِ َت لْ قُ  نْ إِ . فَ ومِ هُ فْ المَ  سِ فْ نَ بِ  قُ ل  عَ تَ تَ  ةٍ لَ َأسْ مَ  افُ نَ ئْ تِ اسْ  وَ هُ  لْ بَ  ،وعٌ نُ مْ مَ  وَ هُ وَ  (َكاْلَفْحَوى الخ

 ظَ فْ الل   ن  أَ  هُ لَ بْ ا قَ يمَ فِ  رَ كِ ا ذُ م  لَ  هُ ن  أَ  هُ عُ قِ وْ : مَ تُ لْ ؟ قُ اَ هنُ  هُ عُ قِ وْ ا مَ مَ فَ  هُ لَ بْ ا قَ مَ قًا بِ ل ِ عَ تَ مُ  َس يْ لَ افًا وَ نَ ئْ تِ اسْ 

ي فِ  ومِ هُ فْ المَ  سِ فْ نَ  مَ كْ حُ  نَ ي ِ بَ يُ  نْ أَ  َب اسَ نَ  لٍ وْ ى قَ لَ فًا عَ رْ عُ  يمُ مِ عْ الت   هُ لَ  لَ َص حَ  ومِ هُ فْ ى المُ لَ عَ  ال  الد  

 سم. 1."ومِ مُ العُ 

 يف. عِ َض  يْ أَ 2َّ(ل َّوَّىَّق َّل َّ)ع َّ قوله:

 خُ يْ شَ  3"ةٌ ي  فِ رْ عُ  يةٌ ظِ فْ لَ  ةِ قَ افَ وَ ى المُ لَ عَ  ةَ لَ اَل الدَ  ن  أَ  نْ مِ  ومِ هُ فْ المَ  ثِ حَ بْ ي مَ فِ  يْ أَ " (م َّد َّق َّت َّ) : وقوله

 يقِ رِ طَ ى بِ وَ حْ ى الفَ لَ عَ  اال  دَ  انَ ي كَ ذِ ال   ظَ فْ الل   ن  ى أَ وَ حْ ى الفَ لَ عَ  ال ِ الد   ظِ فْ الل   يمُ مِ عْ نى تَ عَ مْ . وَ مِ ََل سْ اِلِ 

 انا كَ م  لَ وقًا، وَ طنْ مَ  ِف رْ العُ  لِ قْ نَ  لَ بْ قَ  انَ ا كَ مَ لِ  ةِ لَ امِ الش   ادِ رَ فْ الَ  يعِ مِ جَ وعًا لِ ُض وْ مَ  ارَ َص  ومِ هُ فْ المَ 

                                 
 .2/377اآلايت البينات ، 1
: على قول تقدم ، وما يف حاشية 2/295: على حنو ما تقدم ، ويف حاشية األنصاري  1/345يف البدر الطالع  2

 البناين موافق ْلاشية األنصاري.
 .2/295األنصاري،  حاشية 3
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َم أَنَُّه ِلْْلُوىَل ِمْنُه َصِحيٌح أَْيًضا َكَما َمَشى َعَلْيِه اْلبَ ْيَضاِوي  )َوُحر َِمْت َعَلْيُكْم  اْلُعْرُف أُمََّهاُتُكْم( نَ َقَلُه ِخاَلَف َما تَ َقدَّ
َماتِ  يِع ااِلْسِتْمَتاَعاِت اْلَمْقُصوَدِة ِمن النِ َساِء ِمن اْلَوْطِء َوُمَقدِ  .إنَُّه َُمَْملٌ  :َوَسَيْأيت قَ ْولٌ ، ِه ِمْن حَتِْرمِي اْلَعْْيِ إىَل حَتِْرمِي ُجَِ

 

َّ }ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ ى قَ نَ عْ مَ  يرُ ِص يَ فَ  هُ نْ ومًا مِ هُ فْ مَ  ا َّل ه م  ْل َّت ق  {ف ال   يعِ مِ جَ  نْ عَ  يَ هْ الن   1أ ف  

َّاْلي ت ام ى{ }ى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ ى قَ نَ عَ مَ . وَ اِت اءَ يذَ اِلِ  َّأ ْمو ال  َّي ْأك ل ون  َّال ِذين   يعِ مِ جَ  يمُ رِ حْ الخ تَ  2إن 

 .حُ ارِ الش   كَ لِ ى ذَ لَ إِ  ارَ شَ ا أَ مَ كَ  اِت فَ ََل تْ اِلِ 

 أ. دَ تَ بْ مُ  هُ ن  ه ِلَ يْ وَ يبَ سِ  ِي أْ ى رَ لَ عَ  ،قِ ََل طْ إِ  نْ مِ  الٌ حَ (َّم َّد َّق َّاَّت َّم ََّّف َّال َّ)خَّقوله: 

 . هُ رُ بَ خَ  (يح َّحَّص َّ) :هلُ وْ قَ وَ 

 .مَ د  قَ ا تَ م  مِ  لٌ دَ بَ َّ(ىول َّْل لََِّّه َّن َّإَِّ)/ظ( 275)ه/ :وقوله

 .ةِ قَ افَ وَ المُ  ومِ هُ فْ مَ لِ  يرُ مِ الض  ى وَ ولَ الُ  نَ مِ  الٌ حَ  (ه َّنَّْمَِّ) :وقوله

ْمَّ)قوله:  ل ْيك  ْتَّع  م  رِ  ح  ات ك ْم{}و   ى.وَ حْ ى الفَ لَ عَ  4[فٌ و طُ عْ مَ ] (3َّأ م ه 

َِّمْنَّت ْحِريِمَّاْلع ْيِنَّإل ىَّت ْحِريِمَّ :)هُ لُ وْ قَ  ل ه َّاْلع ْرف  ِميعَِّ]ن ق    هُ َض رَ تَ اعْ "َّااِلْسِتْمت اع اِت(5َّ[ج 

                                 
 [23]سورة اإلسراء اآلية:  1
 [10]سورة النساءاآلية:  2
 [23]سورة النساء،اآلية: 3
 يف )ط( : عطف. 4
 .1/346زايدة من )ط( ، وهي موافقة ملا يف الشرح ،  5
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..................... 

 

 ارِ مَ ْض اِلِ  اِب بَ  نْ ا مِ ذَ هَ  ن  أَ  هُ نْ مِ  ذُ خَ ؤْ ا يُ مَ  لِ مَ جْ المُ  ِث حَ بْ ي مَ ي فِ تِ أْ يَ  هُ ن  : أَ هُ لَ اَص ا حَ مَ بِ  الُ مَ الكَ  

 2مِ ََل سْ اِلِ  خُ يْ شَ  اَب جَ أَ . وَ 1لِ قْ الن   نَ مِ  حُ جَ رْ أَ  ارَ مَ ْض اِلِ  ن  أَ  مَ د  قَ تَ  هُ ن  أَ وَ  ،فُ رْ العُ  هِ رِ مَ ْض مُ  يلُ لِ ي دَ ذِ ال  

ي فِ  َس يْ ا لَ ن  كًَل مِ  ن  ى أَ لَ عَ  هِ فِ ََل خِ ا بِ ذَ هَ وَ  رِ مَ ْض مُ لْ ًا لِ ي  نِ بْ مَ  لُ قْ الن   نِ كُ يَ  مْ ا لَ ذَ ا إِ يمَ فِ  مَ د  قَ ا تَ مَ  ن  َأبِ 

 نْ مِ  ومِ مُ العُ  ةِ ادَ فَ تِ ي اسْ فِ  ِف ََل ي الخِ فِ  لْ بَ  ،هُ سُ كْ عَ  وْ أَ  ارِ مَ ْض ى اِلِ لَ عَ  لِ قْ الن   يحِ جِ رْ ي تَ فِ  ِف ََل الخِ 

 ءٍ يْ ى شَ لَ عَ  اءِ نَ البِ  نَ مِ  مُ زَ لْ  يَ اَل ، وَ اكَ ي ذَ فِ  فِ ََل ى الخِ لَ عَ  يٌّ نِ بْ ا مَ ذَ ي هَ فِ  َف ََل الخِ  ن  أَ  هُ تُ ايَ غَ ا، وَ مَ هِ ي ِ أَ 

 اهـ. 3."يحِ جِ رْ ي الت  فِ  ادَ حَ ت  االِ 

                                 
 .3/34الدرر اللوامع ، الكمال،  1
 .2/296انظر معناه يف حاشية األنصاري،  2
 .2/378اآلايت البينات ،   3
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َ[ةًَـــــــــغَ َلََُال ًَََّــــــــــقَْعَ َمَُّـــــعَُاَيَـ مَ َ]
َ
َأْو َعْقاًل َكتَ ْرتِيِب اْْلُْكِم َعَلى اْلَوْصِف وكمفهوم املخالفة، 

 
ْكِم َعَلى اْلَوْصِف( َفِإنَُّه يُِفيُد َعلَْيِه اْلَوْصَف لِْلُحْكِم َكَما َسَيْأيت يف اْلقِ  َياِس فَ ُيِفيُد اْلُعُموَم )َأْو َعْقاًل َكتَ ْرتِيِب اْلُْ

ُم ِفيِه ِلْلُعُموِم َواَل َعْهَد اِبْلَعْقِل َعَلى َمْعىَن أَنَُّه ُكلََّما ُوِجَدْت اْلِعلَُّة ُوِجَد اْلَمْعُلوُل ِمثَالُُه أُْكرَِم ا ْلَعاملُ إَذا ملَْ ُِتَْعْل الالَّ
َعَلى قَ ْوٍل تَ َقدَّمَ  (وََكَمْفُهوِم اْلُمَخاَلَفةِ )

 

 ،ليس هذا بيانًا لكون اللفظ عاماً  (ول َّل َّعَّْالم ََّّد َّجَّو ََّّة َّل َّالعََِِّّتَّد َّجَّاَّو َّم َّل َّك ََّّه َّن َّىَّأ َّن َّعَّْىَّم َّل َّ)ع َّقوله: 

ى ت  حَ  ،ِف ن ِ َص المُ  ةُ ارَ بَ ى عِ َض تَ قْ مُ  وَ ا هَ مَ كَ  ظِ فْ الل ِ  يمِ مِ عْ ي تَ فِ  بٌ بَ سَ  وَ ي هُ ذِ ال   لِ قْ العَ ى نَ عْ مَ لِ  انٌ يَ بَ "بل 

 سم. 1."ىنَ عْ المَ  ةِ طَ اسِ وَ بِ  دٍ رْ فَ  ل ِ ى كُ لَ ااًل عَ دَ  حِ ارِ الش   الِ ثَ ي مِ فِ  اءِ مَ لَ العُ  ظُ فْ لَ  يرَ ِص يَ 

َّل َّذ َّ)إََِّّ:قوله  ْت لَ عِ ا جُ ذَ ا إِ م  ازًا عَ رَ تِ احْ  سِ نْ جِ لْ لِ  ْت لَ عِ جُ  نْ َأبِ  يْ أَ " (ومَِّم َّع َّلَّْلََِّّيهَِّفََِّّم َّالال ََّّلَّع َّجَّْت ََّّمَّْا

 سم.  2."لِ قْ عَ الْ  بِ اَل  عِ ْض وَ الْ بِ  ذٍ يئِ نَ حِ  ومَ مُ العُ  ن  إِ ، فَ ومِ مُ عُ لْ لِ 

 ًَل.ْص أَ  ومَ مُ  عُ ََل فَ  دِ هْ عَ لْ لِ  ْت انَ ا كَ ذَ ا إِ م  أَ وَ  يْ أَ  ،الِ حَ لْ لِ  يهِ فِ  اوُ الوَ  (د َّهََّّْع َّال َّو َّ) :هُ لُ وْ قَ وَ 

َّالم َّه َّفَّْم َّك َّ)و ََّّ:هُ لُ وْ قَ   ال ِ الد   ظِ فْ الل  وكَ  يرٌ دِ قْ الت  وَ  ،مِ كْ الحُ  يِب تِ رْ تَ : كَ هِ لِ وْ ى قَ لَ عَ  فٌ طْ عَ  (ةَِّف َّال َّخ َّوم

 ةِ طَ اسِ وَ بِ  ةِ فَ الَ خَ المُ  ومِ هُ فْ د مَ اِ رَ فْ ي إِ ًا فِ ام  عَ  ارَ َص  ظَ فْ الل   ن  ى أَ نَ عْ المَ  لُ اِص حَ . وَ ةِ فَ الَ خَ المُ  ومِ هُ فْ ى مَ لَ عَ 

 .لِ قْ العَ 

 هُ تَ لَ اَل دَ  ن  أَ  يحُ حِ الص  وَ  يْ يف، أَ عِ َض  وَ هُ وَ  ومِ هُ فْ المَ  ِث حَ بْ ي مَ فِ  يْ أَ  (م َّد َّق َّت ََّّل َّوَّىَّق َّل َّ)ع َّ :هُ لُ وْ قَ 

                                 
 .2/378اآلايت البينات، 1
 .2/378اآلايت البينات ، 2
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 اْلُمَعربَِّ َعْنُه ُهَنا اِبْلَعْقلِ  َأنَّ َداَلَلَة اللَّْفِ  َعَلى َأنَّ َما َعَدا اْلَمْذُكوَر خبِاَلِف ُحْكِمِه اِبْلَمْعىَن 
 

، هِ يْ لَ إِ  فُ رْ العُ  هُ لَ  نقَ اَل وَ  هُ لَ  ظُ فَ الل   عِ وَض يُ  مْ لَ  ذْ إِ  هُ وقًا لَ طُ نْ مَ  َس يْ لَ  نِ يْ يرَ دِ قْ ى الت  لَ عَ ، وَ لِ قْ العَ  بِ اَل  ظِ فْ الل  بِ 

 ؟ لِ قْ العَ  مِ كْ حُ بِ  وْ أَ  هِ بِ  ومِ هُ فْ ى المَ لَ عَ  ظِ فْ ة الل  لَ اَل دَ  لْ هَ  فُ ََل ا الخِ مَ ن  ا ِ وَ 

 ن  ى أَ لَ ا عَ هَ رُ سْ كَ  وزُ جُ يَ وَ  ،ةوحَ تُ فْ مَ  نْ أَ  ةُ زَ مْ هَ فَ ، لٍ وْ قَ  نْ ل مِ دَ بَ  الخ(َّظَِّفَّْالل ََّّة َّل َّال َّد ََّّن َّأ َّ:َّ)هُ لُ وْ قَ 

 ر.اهِ الظ   وَ هُ  لُ و  الَ وَ ، دٌ عْ بُ  يهِ فِ وَ ، اً ي  انِ يَ افًا بَ نَ ئْ تِ اسْ  ةً فَ نَ أْ تَ سْ مُ  ةَ لَ مْ الجُ 

 .وقُ طُ نْ المَ  وَ هُ  ورُ كُ ذْ المَ وَ  ،ومِ هُ فْ المَ  نِ عَ  ةٌ ارَ بَ ا عِ مَ  (ور َّك َّذَّْاَّالم َّد َّاَّع َّم ََّّن َّأ َّىَّل َّ)ع ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

 يرُ مِ َض وَ  ةِ سَ بَ ََل مُ لْ لِ  (ِف ََل خِ بِ ) اءُ بَ وَ  ،ةَ ي  انِ الث   ن  ر إِ بَ خَ  (هَِّمَِّكَّْح ََّّ(/و276)ه/َّفَّال َّخَّبَِّ): هُ لُ وْ قَ وَ 

 ى. ولَ الُ  ن  إِ  رَ بَ خَ  (ىن َّعَّْالم َّبَِّ) :هُ لُ وْ قَ . وَ ورِ كُ ذْ مِ لْ لِ  ودُ عُ يَ  (هِ مِ كْ حُ )

 ي.وِ نَ عْ المَ  قَ لُّ عَ الت   ادَ رَ أَ  (ظِ فْ الل   ةِ لَ اَل دَ بِ  قٌ ل ِ عَ تَ مُ ) 1مِ ََل سْ اِلِ  خِ يْ شَ  لُ وْ قَ وَ 

َّبَِّن َّه ََّّه َّنَّْرَّع َّب َّع َّ)الم َّ :هُ لُ وْ قَ   لُ اِص حَ . وَ قَ بَ ا سَ يمَ فِ  لَ قْ العَ  رِ كُ ذْ يَ  مْ لَ  هُ ن  إِ  2يلَ ا قِ مَ لِ  عٌ فْ دَ  (لَّقَّْالع َّا

 .قَ بَ ا سَ يمَ ى فِ نَ عْ المَ بِ  هُ نْ عَ  رُ ب  عَ المُ  وَ ا هُ نَ هُ  لِ قْ عَ الْ بِ  ادَ رَ مُ الْ  ن  ِلَ  ،ىنَ عْ مَ الْ بِ  هُ رَ كَ ذَ  هُ ن  أَ  عِ فْ الد  

                                 
 .2/297حاشية األنصاري، 1
الشارح هنا رد على العراقي تبعا للزركشي ، حيث قال العراقي:" وأما مفهوم املخالفة فاملذكور هناك أنه هل يدل ابللغة َ 2

أو الشرع أو املعىن وهو العرف كما تقدم ، ومل يذكر العقل اه ". فأشار الشارح إىل أنه ال َمالفة بْي العبارات. 
( أهنا العرف ، يف حْي فهم منها احمللي العقل. راجع الغيث اَلامع ص والظاهر أن العراقي فهم من عبارة )املعىن

 .2/13؛ انظر أيضا حاشية العطار  284
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َواخلِْاَلُف يف أَنَُّه اَل ُعُموَم َلهُ َلْفِظي ، 

 
ِحيَحْْيِ }َمْطُل اْلَغيِنِ  َوُهَو أَنَُّه َلْو ملَْ يَ ْنِف اْلَمْذُكوُر اْْلُْكَم َعمَّا َعَداُه ملَْ َيُكْن ِلذِْكرِِه َفائَِدٌة َكَما يف َحِديِث الصَّ 

ُموَم َلُه َلْفِظي ( َأْي َعاِئٌد إىَل اللَّْفِ  أَْو َواخلِْاَلُف يف أَنَُّه( َأْي اْلَمْفُهوَم ُمْطَلًقا )اَل عُ )ظُْلٌم{ َأْي خِبِاَلِف َمْطِل َغرْيِِه 
؟ التَّْسِمَيِة َأْي َهْل ُيَسمَّى َعاماا َأْو اَل 

 

 ى. نَ عْ مَ الْ  يْ أَ   (و َّه َّ)و ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

 وقُ طُ نْ المَ  هِ بِ  ادُ رَ المُ وَ  (،ِف نْ يَ ) لاعِ فَ  (ور َّك َّذَّْم َّالَّْ) هُ لُ وْ قَ . وَ نِ أْ لشَ لِ  هُ يرُ مِ َض  ه َّن َّإَِّ): هُ لُ وْ قَ وَ 

 هِ لِ وْ ي قَ فِ  "نىالغَ "كَ وَ  1«اةٌ كَ زَ  ةِ مَ ائِ الس   مِ نَ ي الغَ فِ : » َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هِ لِ وْ ي قَ فِ  "ةِ مَ ائِ الس  "كَ 

 .  2«مٌ لْ ظُ  يِ نِ الغَ  لُ طْ مَ : » َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ 

َّع َّم َّع َّ) هُ لُ وْ قَ وَ  ي فِ  يِ  غنِ ر الْ يْ غَ وَ  ،لِ و  ي اْلَ فِ  ةِ مَ ائِ الس   ريْ غَ  وَ هُ وَ  مِ ُهو فْ مَ ن الْ عَ  يْ أَ  (اه َّد َّا

 (ةٌ دَ ائِ فَ  نْ كُ يَ  مْ لَ   اهُ دَ ا عَ م  عَ  مَ كْ حُ الْ  ورُ كُ ذْ مَ الْ  ِف نِ يَ  مْ لَ  وْ لَ ): لهُ وْ قَ  وَ هُ وَ  يلِ لِ ا الد  ذَ ى هَ لَ عَ  دَ رِ و أُ ي. وَ انِ الث  

، اهُ دَ ا عَ مَ  ضِ عْ بَ  نْ عَ  هِ يِ فْ نَ عًا بِ طْ قَ  ةِ دَ ائِ فَ الْ  ولِ ُص حُ لِ  ةَ مَ زَ ََل مُ ا الْ نَ عْ نَ مَ  (اهُ دَ ا عَ مَ  يعَ مِ جَ ) ادَ رَ أَ  نْ إِ "  هُ ن  أَ 

 سم. 3".ومِ هُ فْ ْلمَ ا ومُ مُ عُ  وَ هُ وَ  وبُ لُ طْ مَ الْ  ِت بُ ثْ يَ  مْ لَ  اهُ دَ ا عَ مَ  ضِ عْ ن بَ عَ  ادَ رَ أَ  نْ ا ِ وَ 

 .ةً فَ الَ خَ مُ  وْ أَ  ةً قَ افَ وَ مُ  يْ أَ  (اًَّق َّل َّطَّْم ََّّوم َّه َّفَّْم َّالََّّْيَّ:)أ َّهُ لُ وْ قَ 

                                 
اٌة .." كتاب رواه البخاري يف الصحيح بلف  :" َويف َصَدَقِة الَغَنِم يف َساِئَمِتَها إَِذا َكاَنْت أَْربَِعَْي ِإىَل ِعْشرِيَن َوِماَئٍة شَ  1

. ورواه أبو داود يف سننه بلف  :" َويف َساِئَمِة اْلَغَنِم ِإَذا َكاَنْت أَْربَِعَْي، َفِفيَها 1453الغنم ، رقمه  الزكاة،ابب زكاة
 .1567َشاٌة ِإىَل ِعْشرِيَن َوِماَئٍة." كتاب الزكاة، ابب يف زكاة السائمة ، رقمه: 

؛ ورواه مسلم يف الصحيح،  2125يف اْلوالة رقمه رواه البخاري يف الصحيح،كتاب اْلواالت، ابب اْلوالة، وهو يرجع  2
 .2924كتاب املساقاة ، ابب حترمي مطل الغين، رقمه 
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..............................

ىَن فَ ُهَو َشاِمٌل جِلَِميِع ُصَوِر ِبَناًء َعَلى َأنَّ اْلُعُموَم ِمْن َعَواِرِض اأْلَْلَفاِظ َواْلَمَعاين َأْو اأْلَْلَفاِظ فَ َقْط َوَأمَّا ِمْن ِجَهِة اْلَمعْ 
 َما َعَدا اْلَمْذُكور

 . ورِ كُ مذْ الَ  ِف ََل خِ لْ لِ  اءً نَ بِ  يْ أَ  اءَّالخ(ن َّ:)بَِّهُ لُ وْ قَ  

 .(ىم  سَ يُ  لْ هَ ) هِ لِ وْ قَ لِ  عٌ اجِ رَ  (يانَِّع َّم َّالَّْو ََّّاظَِّف َّلَّْاْْل ََّّضَّارَِّو َّع ََّّنَّمََِّّوم َّم َّع َّالََّّْن َّىَّأ َّل َّع َّ): هُ لُ وْ قَ وَ 

 قِ ابِ الس   هِ لِ وْ قَ  نْ مِ  ومٌ لُ عْ مَ  فُ َلَ خِ ا الْ ذَ : هَ يلَ قِ  نْ إِ . فَ (الً و  أَ  ) هِ لِ وْ قَ لِ  عٌ اجِ رَ  (طق َّف ََّّاظ َّف َّلَّْوَّاْْل َّأ َّ): هُ لُ وْ قَ وَ 

 فِ ََل خِ الْ  نِ وْ ى كَ لَ عَ  يهِ بِ نْ لت  : لِ تُ لْ ا؟ قُ نَ هُ  هُ رَ كَ ذَ  مَ فلِ  (الخ اظِ فَ لْ اْلَ  ضِ ارِ وَ عَ  نْ مِ  هُ ن  أَ  يحُ حِ الص  وَ )

 بَ اسَ نَ  لِ قْ عَ الْ  وْ أَ  فِ رْ عُ الْ  ةِ طَ اسِ وَ بِ  ومِ عمُ الْ بِ  فَ ِص وُ  هِ يْ لَ عَ  1[ال  الد  ] ظَ فْ اللَ  ن  أَ  رَ كَ ا ذَ م  لَ  هُ ن  ِلَ وَ  ،يا  ظِ فْ لَ 

 سم. 2."هُ نْ عَ  لَ فَ غْ  يُ َل  ئَ لِ  هِ َنْفيِ  مِ كْ ى حُ لَ عَ  هَ بِ  نَ يُ  نْ أَ 

َّمَِّم َّأ َّ)و ََّّ:هُ لُ وْ قَ   فِ ََل خِ الْ  نِ وْ ى كَ َض تَ قْ مُ  ن  ِلَ  (اً ي  ظِ فْ لَ ) هِ لِ وْ قَ  ومِ هُ فْ مَ لِ  انٌ يَ بَ "  ى(ن َّعَّْم َّالََّّْةَِّه َّجََّّنَّا

 ن  أَ  يحِ حِ ْص تَ  نْ مِ  قَ بَ ا سَ مَ لِ  افٍ نَ ى مُ نَ عْ مَ ي الْ فِ  اقُ فَ ا االتِ  ذَ : هَ الُ قَ  يُ ى. اَل نَ عْ ي المَ فِ  اقُ فَ االتِ   3[ا  يظِ فْ لَ ]

 يهِ فِ َنايُ ي فَ انِ عَ لمَ لِ  هِ وِض رُ عُ  مِ دَ ي عَ فِ  يحٌ رِ َص  هُ ن  ي ِلَ انِ عَ مَ الْ  ونَ دُ  اظِ فَ لْ اْلَ  ضِ ارِ وَ عَ  نْ مِ  ومَ مُ عُ الْ 

 فُ وَص  يُ ى اَل نَ عْ مَ الْ  ن  أَ  قَ بَ ي سَ ذِ ال   ن  ِلَ  ،دٌ اسِ فَ  مٌ هُّ وَ ا تَ ذَ : هَ ولُ قُ ا نَ ن  ى. ِلَ نَ عْ مَ ي الْ ا فِ نَ هُ  اقُ فَ االتِ 

 يعِ مِ جَ لِ  شاملٌ  ومَ هُ فْ مَ الْ  ن  ا أَ نَ هُ  ورُ كُ ذْ مَ الْ ، وَ ةً يقَ قِ حَ  ومِ مُ عُ الْ  ظُ فْ لَ  هِ يْ لَ عَ  قُ لَ طْ  يُ اَل  هُ ن  ى أَ نَ عْ مَ بِ  ،ومِ مُ عُ الْ بِ 

 نَ يْ ا بَ مَ  انَ ت  شَ وَ  ،وركُ ذْ مَ ا الْ دَ عَ امَ  /ظ(276)ه/ ل ِ كُ بِ  قٌ لِ  عَ تَ مُ  ومَ هُ فْ مَ الْ  مَ كْ حُ الْ  ن  ى أَ نَ عْ مَ ، بِ رِ وَ الصُّ 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
 .2/379اآلايت البينات ، 2
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..............................

 
َم ِمْن ُعْرٍف َوِإْن َصاَر ِبِه َمْنُطوًقا َأْو َعْقلٍ    ؛ مبَا تَ َقدَّ

َّ.(لٍ امِ شَ )ِب  قٌ لِ  تعَ مُ  وَ هُ وَ  ،مَ د  قَ ا تَ مَ  ِب بَ سَ بِ  يْ أَ َّ(م َّد َّق َّاَّت َّم َّ)بَِّ :ه َّل َّوَّق ََّّسم. هُ رَ ذكَ  1."نِ يْ امَ قَ مَ الْ 

 نَ مِ فَ  ال  ا ِ فًا، وَ ا آنِ مَ هِ رِ كْ ذِ  مِ دُّ قَ تَ لِ  هُ ن  َأكَ  لِ قْ عَ الْ وَ  ِف رْ عُ ى الْ لَ عَ  هُ ارُ َص تِ اقْ "  الخ(َّف َّرَّْع ََّّنَّ)مََِّّ:هُ لُ وْ قَ 

 نَ مِ  لِ قْ عَ الْ وَ  ِف رْ عُ الْ  لِ وْ قَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  ورِ كُ ذْ مَ ا الْ دَ ا عَ مَ  رِ وَ ُص  يعِ مِ جَ لِ  لٌ امِ شَ  ومَ هُ فْ مَ الْ  ن  أَ  ومِ لُ عْ مَ الْ 

 سم.  2."عِ رْ الش   وَ  ةِ غَ اللُّ  وَ  ازِ جَ مَ الْ 

 ل  حَ ي مَ فِ  هِ يْ لَ واًل عَ لُ دْ مَ  يْ أَ  ،وقاً طُ نْ مَ  فِ رْ عُ الْ  ِب بَ سَ بِ  يْ أَ  هِ بِ  ومُ هُ فْ المَ  يْ أَ "  (ار َّص ََّّنَّا َِّ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ 

 سم.3" لِ ْص اْلَ  ِب سَ حَ بِ  ومِ هُ فْ مَ ي الْ فِ  مَ ََل كَ الْ  نَ وْ كَ  عُ نَ مْ  تَ اَل  ةَ ورَ رُ يْ الص   كَ لْ تِ  ن  ي أَ نِ عْ يَ  ،قِ طْ النُّ 

ى لَ إِ  ظِ فْ الل   لِ قْ نَ بِ  دٌ حَ أَ  لْ قُ يَ  مْ لَ  هُ ن  ِلَ ، هُ لَ بْ ي قَ ذِ ال  وقًا كَ طُ نْ مَ  هِ بِ  ارَ َص  نْ ا ِ وَ  لْ قُ يَ  مْ لَ "  (ل َّقَّْع ََّّوَّ:)أ َّهُ لُ وْ قَ 

. (ةِ فَ الَ خَ مُ الْ  ومِ هُ فْ مَ كَ وَ ) هِ لِ وْ ي قَ فِ  مَ د  قَ ي تَ ذِ ال  وَ  قِ طْ النُّ  ل  حَ ي مَ فِ  هِ يْ لَ عَ  هِ تِ لَ اَل دَ وَ  ةِ فَ الَ خَ مُ الْ  ومِ هُ فْ مَ 

 يقِ رِ طَ بِ  وَ هُ  لْ هَ  نْ كِ عًا، لَ طْ قَ  قِ طْ النُ  ل ِ حَ ي مَ  فِ اَل  وِت كُ سْ مَ الْ  مِ كْ ى حُ لَ عَ  ظِ فْ اللَ  ةَ لَ اَل دَ  ن  أَ  هُ لُ اِص حَ 

ى لَ عَ  قِ طْ النُ  لِ  حَ ي مَ ا فِ هَ نَ إِ فَ  ةِ قَ افَ وَ مُ الْ  ومِ هُ فْ ى مَ لَ عَ  ظِ فْ الل   ةِ لَ اَل دَ  ِف ََل خِ بِ  لِ قْ العَ  يقِ رِ طَ بِ  وْ أَ  عِ ْض وَ الْ 

 سم. 4."لِ وْ قَ الْ  كَ لِ ذَ 

 

                                 
 380-2/379اآلايت البينات، 1
 .2/380ت، هذا كالم الشهاب كما نقله عنه العبادي ، اآلايت البينا 2
 .2/380اآلايت البينات، 3
 .2/380اآلايت البينات، 4



1488 
 

َويف َأنَّ اْلَفْحَوى اِبْلُعْرِف َواْلُمَخالََفَة اِبْلَعْقِل تَ َقدََّم،

 
نَ بََّه هِبََذا َعَلى َأنَّ ، يف َمْبَحِث اْلَمْفُهومِ  (َواْلُمَخاَلَفَة اِبْلَعْقِل تَ َقدَّمَ َو( اخلِْاَلُف )يف َأنَّ اْلَفْحَوى اِبْلُعْرِف )

 . اْلِمثَاَلْْيِ َعَلى قَ ْوٍل َوَلْو َقاَل َبَدَل َهَذا ِفيِهَما َعَلى قَ ْوٍل َكَما قُ ْلُت َكاَن َأْخَصَر َوأَْوَضحَ 

 

مَ ي تَ ذِ ال   ن  ِلَ  ،ومهِ مُ  عُ ى اَل وَ حْ فَ الْ  َس فْ نَ  يْ أَ "َّى(َّو َّحَّْف َّالََّّْن َّيَّأ َّفََِّّف َّال َّخَّالَّْ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ   ثِ حْ ي بَ فِ  َقد 

 سم.  2."1[ىفَ خْ  يَ ا اَل مَ كَ  لُ و  اْلَ  وَ هُ ] ومِ هُ فْ مَ الْ 

 . (ةِ فَ الَ خَ مُ الْ  ومِ هُ فْ مَ كَ )وَ  هُ لُ وْ قَ وَ  (ى وَ حْ فَ الْ كَ ) هُ لُ وْ قَ : امَ ( هُ نَّيَّْال َّث َّمَِّالََّّْن َّىَّأ َّل َّ)ع َّ: هُ لُ وْ قَ 

 . (الخ ِف رْ عُ الْ ى بِ وَ حْ فَ الْ  نَ إِ ) هُ لُ وْ قَ  لَ دَ بَ  يْ أَ  ا(ذ َّه ََّّل َّد َّ:َّ)ب َّهُ لُ وْ قَ 

 .لِ وْ ى قَ لَ ا عَ مَ يهِ فِ  فُ ََل خِ الْ وَ  :الَ قَ  وْ لَ  يْ أَ  (لَّوَّىَّق َّل َّاَّع َّم َّيهَِّفَِّ) : هُ لُ وْ قَ وَ 

ا م  أَ وَ  (،ى الخوَ حْ فَ الْ  4[َأن  ] يفِ ) ةِ لَ مْ جُ  وطِ قُ سُ لِ فَ  لُ و  ا اْلَ م  أَ "  3َ(ح َّض َّوَّْأ َّو ََّّر َّص َّخَّْأ ََّّان َّ)ك ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

 هُ نْ مِ  رَ ادَ بَ تَ مُ الْ  ن  إِ فَ  ،لٍ وْ ى قَ لَ ا عَ لنَ وْ قَ  ِف ََل خِ بِ  هُ رَ كَ ا ذَ اد مَ مَ تِ اعْ  هِ بَ  رَ ب  ا عَ ام مَ يهَ ْلِ ي فَ انِ الث  

 سم. 5."هُ تَ ي  وحِ جُ رْ مَ 

 

                                 
 .2/380ساقطة من اآلايت البينات  1
 .2/380اآلايت البينات،  2
قال العطار هنا :" )قوله: وأوضح( لداللتها على ضعف هذا القول لبنائه على املرجوح، لكنه قد يقال : لو أخر  3

للثاين ولو ذكره مرتْي عند األول والثاين لكان فيه طول ." حاشية العطار  املصنف قوله على قول عنهما لتوهم رجوعه
2/13-14. 
 ساقطة من )ط(. 4
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َّ[مومالع ََّّعيار َّمَِّ]
َ

 َوِمْعَياُر اْلُعُموِم ااِلْسِتثْ َناُء،

 

اْلُعُموِم ااِلْسِتثْ َناُء( َفُكل  َما َصحَّ ااِلْسِتثْ َناءُ ِمْنُه ممَّا اَل َحْصَر ِفيِه فَ ُهَو َعام   )َوِمْعَيارُ 

: هِ لِ وْ قَ بِ  حُ ارِ الش   هِ يْ لَ إِ  ارَ شَ ا أَ مَ كَ  اهُ نَ عْ مَ  نْ مِ  اءُ نَ ثْ تِ سْ ااْل  هِ قِ قُّ حَ تَ  يلُ لِ دَ  يْ أَ  (َّومَِّم َّع َّالََّّْار َّي َّعَّْمَِّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

 ةُ ح  ِص  ومِ مُ عُ الْ  ارُ يَ عْ مِ وَ  يْ أَ  ،وفٌ ذُ حْ مَ  افٌ َض مُ  ةِ ارَ بَ عِ ي الْ فِ . وَ (الخ هُ نْ مِ  اءُ نَ ثْ تِ سْ ااْل  ح  ا َص مَ  لُّ كُ فَ )

 م ِ الض  بِ  (ح  ا َص مَ  لُّ كُ فَ ) هِ لِ وْ قَ  يِ فِ  "لُّ كُ ". وَ (الخ ح  ا َص مَ  لُّ كُ فَ ) ح:ِ ارِ الش   لُ وْ قَ  هِ يْ لَ عَ  ل  دَ  ،اءِ نَ ثْ تِ سْ ااْل 

 ةً لَ ِص ت  مُ  مُ سَ رْ ا تُ هَ ن  إِ فَ  ،ةً ي  فِ رْ ظَ  ْت انَ ا كَ ذَ ا إِ مَ  ِف ََل خِ بِ  ةٌ ولَ ُص وْ ا مَ هَ ن  ِلَ ،  "امَ " نْ عَ  ةً ولَ ُص فْ مَ  مُ سَ رْ تُ وَ 

  1{يهَِّواَّفَِّشَّم ََّّمَّْه َّل ََّّاء َّض َّاَّأ َّم َّل َّ}ك َّى: الَ عَ تَ  لهِ وْ قَ  وَ حْ نَ  ل ِ كُ بِ 

َّال َّم َّ:)مَِّهُ لُ وْ قَ   ارُ يَ عْ مِ وَ ) هِ رِ يْ غَ كَ  ِف ن ِ َص مُ الْ  لِ وْ ى قَ لَ عَ  2ادِ يرَ اِلِ  نْ ابًا عَ وَ جَ  هُ ادَ زَ  (يهَِّفََِّّر َّْصََّّح َّا

 يلَ قِ  نْ إِ : فَ الَ قَ  ثُ يْ حَ  نِ يْ رَ آخَ  نِ يْ ابَ وَ جَ  3[يحِ وِ لْ الت  ]ي فِ  ادَ زَ ، وَ (اءُ نَ ثْ تِ االسْ  ومِ مُ عُ الْ  (/و277)ه/

: وَ حْ نَ  مٍ لَ عَ  مَ سْ ا وْ ، أَ "داً احِ  وَ ال  إِ  ةً رَ شْ ي عَ دِ نْ عِ " وَ حْ نَ  عددٍ  مَ سْ ًا اِ اص  خَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ  هُ نْ ى مِ نَ ثْ تَ سْ مُ الْ 

 ءِ اَل ؤُ هَ  تُ مْ رَ كْ أَ "، وَ "اذَ كَ  مَ وْ  يَ ال  إِ  رَ هْ ا الش  ذَ هَ  تُ مْ ُص ": وَ حْ نَ  كَ لِ ذَ  رَ يْ غَ  وْ ، أَ "هُ سَ أْ  رَ ال  دًا إِ يْ زَ  تُ وْ سَ كَ "

  ال  إِ  الِ جَ الر ِ 

                                 
 [20]سورة البقرة ،اآلية: 1

أورد على املصنف دخول االستثناء يف مقادير األعداد وال عموم فيها ، وأجاب ِبَن مل نقل: كل مستثىن منه عام ، بل  2
، وشرح الكوكب الساطع  1/341قلنا : كل عام يقبل االستثناء فمن أين العكس ؟ " انظر تشنيف املسامع 

1/460. 
 يف )ب( : التوضيح. 3
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َم ِمن الصِ َيغِ ِلُلُزوِم تَ َناُوِلِه  حنو َجاَء الر َِجاُل إالَّ  ،لِْلُمْستَ ثْ ىَن َوَقْد َصحَّ ااِلْسِتثْ َناءُ ِمن اجلَْْمِع اْلُمَعرَِّف َوَغرْيِِه ممَّا تَ َقدَّ
ااِلْسِتثْ َناءُ ِمن اجلَْْمِع اْلُمَنكَِّر َزْيًدا َوَمْن نَ َفى اْلُعُموَم ِفيَها جَيَْعُل ااِلْسِتثْ َناَء ِمن َْها َقرِيَنًة َعَلى اْلُعُموِم َومَلْ َيِصحَّ 

 

 هِ ذِ هَ  1[لَ ثْ مِ ]ي فِ  هُ نْ ى مِ نَ ثْ تَ سْ مُ الْ  ن  أَ  ل َّو َّْْل َّا َّ: وهٍ جُ وُ بِ  يَب جِ . أُ ومِ مُ عُ الْ  يلَ لِ دَ  اءُ نَ ثْ تِ االسْ  ونُ كُ  يَ ََل فَ  "داً يْ زَ 

 عٌ مْ جَ  وَ هُ وَ  اءُ نَ ثْ تِ االسْ  حُّ ِص ا يَ هَ ارِ بَ تِ اعْ بِ  ومٍ مُ عُ  ةَ يغَ ِص  نُ م  َض تَ يَ  هُ ن  كِ ًا لَ ام  عَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  نْ ا ِ وَ  ،رِ وَ الصُّ 

. عِ مْ جَ ا الْ ذَ هَ  ادِ آحَ وَ  رِ هْ ا الش  ذَ هَ  امِ ي  أَ وَ  دٍ يْ زَ  اءِ َض عْ أَ وَ  ةِ رَ شَ عَ الْ  اءِ زَ جْ أَ  يعَ مِ جَ  يْ أَ  ،ةِ فَ رِ عْ مَ ى الْ لَ إِ  افٌ َض مُ 

 ظِ فْ الل   ولِ لُ دْ مَ  ادِ رَ فْ أَ  نْ مِ  وَ ا هُ مَ  اءُ نَ ثْ تِ اسْ  ادَ رَ مُ الْ  ن  إِ  :ث َّالَِّالث َّ. 2حُ ارِ الش   هِ بِ  اَب جَ ا أَ مَ  رَ كَ ذَ وَ  ي:انَِّالث َّ

 اهـ سم.  4."ارٍ َص تِ اخْ اهـ بِ  3."ةِ ورَ كُ ذْ مَ الْ  رِ وَ ي الصُّ ا فِ مَ كَ  هِ ئِ زاَ جْ أَ  نْ مِ  وَ ا هُ  مَ اَل 

 .هُ مَ د  ا قَ مَ كَ  رٍ ْص حَ  رِ يْ غَ  نْ مِ  يْ أَ  ى(ن َّثَّْت َّسَّم َّلَّْلََِّّه َّلَِّاو َّن َّت ََّّومَِّلز َّ)لَِّ: هُ لُ وْ قَ 

 كَ لِ ذَ وَ  ،ةً يقَ قِ حَ  ومِ مُ عُ لْ ا لِ هَ نِ وْ كَ  يِ فْ نَ  نْ مِ  يْ أَ " : الُ مَ كَ الْ  الَ قَ  ا(يه َّفََِّّوِمم َّع َّالََّّْيَّفَّْن ََّّنَّمَِّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

  ةٌ كَ رَ تَ شْ ا مُ هَ ن  َأبِ  لُ ائِ قَ الْ وَ  ،يٌّ ازِ جَ مَ  ومِ مُ عُ لْ ا لِ هَ الَ مَ عْ تِ اسْ  ن  أَ وَ  ةً يقَ قِ حَ  وصِ ُص خُ لْ ا لِ هَ ن  َأبِ  لَ ائِ قَ الْ  لُ اوَ نَ تَ يَ 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
ونص صاحب التلويح هو:" الثاين أن املراد أن االستثناء من متعدد غري حمصور دليل العموم، وذلك ألن املستثىن منه يف  2

املتصل جيب أن يشتمل املستثىن، وغريه ِبسب الداللة ليكون االستثناء إلخراجه، ومنعه عن الدخول  االستثناء
حتت اْلكم فال بد فيه من اعتبار التعدد فإن كان حمصورا شامال للمستثىن مشول العشرة للواحد، وزيد للرأس، 

بد من استغراقه ليتناول املستثىن، وغريه فيصح والشهر لليوم، واجلماعة اليت فيهم زيد لزيد صح االستثناء، وإال فال 
 .1/97إخراجه." التلويح على التوضيح/

 .98-1/97التلويح على التوضيح/ 3
 .381-2/380اآلايت البينات ، 4
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ص َص فَ يَ ُعم  ِفيَما يَ َتَخصَُّص ِبِه خيُ إالَّ َأْن 

 رٌ ظَ نَ  ِف قْ وَ الْ بِ  لِ وْ قَ الْ وَ  اكِ رَ تِ االشْ بِ  لِ وْ قَ لْ لِ //  2[ا يهَ فِ  ومِ مُ عُ الْ  يِ فْ نَ  ولِ مُ ي شُ فِ اهـ. وَ  1."فِ قْ وَ الْ بِ  لُ ائِ قَ الْ وَ 

 اكِ رَ تِ شْ ااْل بِ  لَ اقَ  نْ ا مَ م  أَ ، وَ لِ و  اْلَ  لِ وْ قَ الْ بِ  اصٌّ خَ  هُ ن  أَ  رُ اهِ الظ  ، وَ نِ يْ ذَ ى هَ لَ عَ  يَ فْ  نَ اَل  ذْ إِ  رٌ اهِ ظَ 

 لُّ دُ يَ  اءُ نَ ثْ تِ سْ ااْل  :ولُ قُ يَ  ِف قْ وَ الْ بِ  الَ قَ  نْ مَ ، وَ ومُ مُ عُ الْ  وَ هُ وَ  نِ يْ يَ نَ عْ مَ الْ  دِ حَ أَ  ةِ ادَ رَ إِ  ةَ ينَ رِ قَ  اءَ نَ ثْ تِ سْ ااْل  لُ عَ جْ يَ فَ 

 قاله سم. 3."لْ م  َأتَ يُ لْ فَ  ،ازٌ جَ مَ  هُ ن  أَ وَ  ةٌ يقَ قِ حَ  هُ ن  أَ  الِ مَ تِ احْ  عَ مَ  ومِ مُ عُ الْ  ةِ ادَ رَ ى إِ لَ عَ 

َّص َّتخ َّ]َّنََّّأ َّال َّ)إََِّّ:هُ لُ وْ قَ  َّيم َّفََِّّم َّع َّي َّف 4ََّّ[ص  َّص َّخ َّت َّ]ا  هِ يْ لَ عَ  قُ دُ ْص يَ  لْ : هَ َت لْ قُ  نْ إِ فِ "  (هَِّب5ََِّّ[ص 

 رِ يْ غَ  نْ مِ  هُ لَ  حَ الِ الص   قَ رَ غْ تَ اسْ  دْ قَ  هُ ن  ِلَ  ،مْ عَ : نَ تُ لْ ؟ قُ قَ بَ ا سَ يمَ فِ  ادُ رَ مُ ى الْ نَ عْ مَ الْ بِ  ومُ مُ عُ الْ  ذٍ ئِ ينَ حِ 

، هِ يْ لَ عَ  قَ دَ ا َص مَ  ادِ رَ فْ أَ  يعَ مِ جَ  قَ رَ غْ تَ اسْ  دْ قَ وَ  فُ ْص وَ الْ  هِ يْ لَ عَ  قَ دَ َص  نْ مَ  لِ ال  إِ  حُ لُ ْص  يَ اَل  هُ ن  ِلَ  ،رٍ ْص حَ 

 ،ة ٍ امَ عَ  ةٍ فَ ِص بِ  ةُ وفَ ُص وْ مَ الْ  ةُ رَ كِ الن   مْ هُ دَ نْ عِ  ومِ مُ عُ الْ  اظِ فَ لْ أَ  نْ مِ "  أن   يحِ ِض وْ الت  كَ  يحِ وِ لْ ي الت  فِ  رَ كَ ذَ  دْ قَ وَ 

ا م  مِ  مَ لْ عِ الْ  ن  إِ ، فَ "اً لمَ اِ ًَل عَ جُ  رَ ال  إِ  ُس الِ جَ  أُ اَل " ، كَ ةِ رَ كِ الن   كَ لْ تِ  ادِ رَ فْ أَ  نْ مِ  دٍ رْ فَ بِ  صُّ تَ خْ  تَ ي اَل تِ ال   يَ هِ وَ 

 ن  إِ ، فَ "دٍ حَ أَ  ل ِ كُ  لَ بْ قَ  هُ دَ حْ وَ  هُ ارَ دَ  لُ خُ دْ ًَل يَ جُ  رَ ال  إِ  ُس الِ جَ  أُ اَل " ِف ََل خِ ، بِ الِ جَ الر ِ  نَ دًا مِ احِ وَ  صُّ خُ  يَ اَل 

  الُ مَ عْ تِ سْ ااْل  :ام َّده َّح َّأ َّ ،نِ يْ هَ جْ وَ لِ  كَ لِ ذَ وَ  ،دٍ احِ وَ  دٍ رْ ى فَ لَ  عَ ال  إِ  قُ دُ ْص  يَ اَل  فَ ْص وَ ا الْ ذَ هَ /ظ( 277)ه/

                                 
 .2/381، وانظر: اآلايت البينات ،4/34الدرر اللوامع، الكمال ،  1
 .176املبتدئ من الصفحة الثانية من الورقة  )أ(هنا انتهى البرت من  2
 .2/381اآلايت البينات ، 3
 : خيصص . 1/348يف )ب( : يتخصص. ويف الشرح،  4
 : يتخصص.1/348هكذا يف كل النسخ ، ويف الشرح،  5
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حنو َقاَم رَِجاٌل َكانُوا يف َدارِك إالَّ َزْيًدا ِمن ُْهْم 

 

َّنَّمََِّّر َّيَّْخ ََّّة َّر َّفَِّغَّْم َّو ََّّوف َّر َّعَّْم ََّّل َّوَّ}ق َّ: هُ لُ قوْ وَ  1{ك َّرَِّشَّم ََّّنَّمََِّّر َّيَّْخ ََّّن َّمَِّؤَّم ََّّد َّبَّْع َّل َّ}و َّى: الَ عَ تَ  هِ لِ وْ ي قَ فِ  
َّأ َّه َّع َّب َّتَّْي ََّّة َّق َّد َّص َّ . وٍف رُ عْ مَ  لٍ وْ قَ  ل ِ كُ وَ  نٍ مِ ؤْ مُ  دٍ بْ عَ  ل ِ ي كُ فِ  امٌّ عَ  مَ كْ حُ ا الْ ذَ هَ  ن  َأبِ  عِ طْ قَ لْ لِ  2ى{ذًَّا
 ن  َأبِ  رُ عِ شْ يُ  رْ كَ ذْ يُ  مْ لَ  وْ أَ ه ُ صوفُ وْ مَ  رَ كِ ذُ  اءً وَ سَ  ق ِ تَ شْ مُ الْ  فِ ْص وَ الْ بِ  مِ كْ حُ الْ  يقَ لِ عْ تَ  ن  أَ  ني:اَِّالث َّ
 حِ ارِ الش   الُ ثَ مِ وَ  ار.َص تِ اخْ اهـ. بِ  4."هِ تِ ل  عِ  ومِ مُ عُ م بِ كْ حُ الْ  مُّ عُ يَ فَ  كَ لِ ذَ لِ  ةٌ ل  عِ  ِف ْص وَ الْ  اقِ قَ تِ اشْ  3[ذَ خَ أْ مَ ]
 يهِ فِ  مْ عَ ، نَ يهِ جِ وْ ي الت  فِ  نِ يْ هَ جْ وَ ن الْ مِ  ل ٍ كُ  لِ ََل قْ تِ سْ اِل  كَ لِ ذَ  رُّ ُض  يَ اَل وَ  ،يانِ الث   هُ جْ وَ الْ  يهِ فِ  رُ هَ ظْ  يَ اَل 
 اهـ سم. 5."هُ انُ يَ ي بَ تِ أْ يَ ا سَ مَ  /و(171)أ/

ى ش  مَ تَ  نْ ا ِ وَ  الُ ثَ مِ ا الْ ذَ هَ ": مالُ كَ الْ  الَ قَ  "(مَّْه َّنَّْمََِّّداًَّيَّْز ََّّال َّإََِّّك َّارَِّيَّد َّواَّفَِّان َّك ََّّال َّج َّرََِّّام َّق ََّّو َّحَّْ)ن َّ:هُ لُ وْ قَ 

، مْ هُ لَ ة ٌ رَ اِص حَ  رِ االد   نِ وْ كَ  نْ مِ  الَ ثَ مِ الْ  صُّ خُ يَ  رٍ مْ أِل فَ  هِ بِ 6[َص ص  خَ تَ ]ا يمَ فِ  ومِ مُ عُ الْ  نَ مِ  اهُ عَ ا اد  مَ  يهِ فِ 

 اهـ.  8"."داً يْ  زَ ال  إِ  ونَ حُ الِ َص  الٌ جَ ي رِ نِ اءَ جَ ": هِ لِ وْ قَ  نْ مِ 7كٍ الِ مَ  نُ ابْ  هِ بِ  لَ ث  ا مَ يمَ ى فِ ش  مَ تَ  يَ اَل وَ 

  

                                 
 [221]سورة البقرة، اآلية:  1
 [263] سورة البقرة، اآلية:  2
 يف )ه( : مأخوذ. 3
 104-1/103لتفتازاين، التلويح شرح التوضيح، ا 4
 .382-2/381اآلايت البينات،  5
 يف )ه( : خيتص. واملثبت من )ط( و)ب( : َتصص وهو موافق لآلايت البينات. 6
 .2/269انظر : شرح التسهيل ،ابن مالك ،  7
 .2/382اآلايت البينات ،  8
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 ولِ خُ دُ  وبِ جُ وُ بِ  هِ بِ  َص ص  خَ ا تَ يمَ فِ  هُ ومُ مُ عُ  هُ ج  وَ يُ  دْ قَ " : الَ قَ  ثُ يْ حَ  مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ شَ  هُ َض رَ تَ اعْ وَ 

، كَ لِ ذَ  وِب جُ وُ  عِ نْ مَ بِ  دُ رِ يَ ، وَ يعِ مِ جَ لْ لِ  ةٌ رَ اِص حَ  ارِ الد   نِ وْ كَ لِ  اءُ نَ ثْ تِ سْ اال اَل وْ لَ  هُ نْ ى مِ نَ ثْ تَ سْ مُ ي الْ ى فِ نَ ثْ تَ سْ مُ الْ 

 ن  أَ  عَ ، مَ "مْ هُ نْ مِ " رِ كْ ى ذِ لَ إِ  يجَ تِ ا احْ ذَ هَ لِ ، وَ مْ هُ نْ مِ  دٌ يْ زَ  ونَ كُ  يَ اَل  نْ أَ  ازِ وَ جَ لِ  ،يعِ مِ جَ لْ لِ  ةٌ رَ اِص حَ  ارَ الد   ن  أَ وَ 

ا م  أَ . وَ هِ رِ كْ ذِ  بِ ال  إِ  فُ رَ عْ  يُ ا اَل نَ هُ وَ  ،هُ رُ كْ  ذِ اَل  اءِ نَ ثْ تِ سْ ااْل  ةُ ح  ِص  ومِ مُ عُ الْ  ارُ يَ عْ مِ  ذْ إِ  ،راً ظَ نَ  كَ لِ ذَ  ومِ مُ ي عُ فِ 

 ال  إِ  ونَ حُ الِ َص  مٌ وْ ي قَ نِ اءَ جَ ": وَ حْ نَ  اِت بَ ثْ ي اِْلِ فِ  ةِ رَ كِ ن الن  مِ  اءِ نَ ثْ تِ سْ ااْل  ازِ وَ جَ  نْ مِ  كٍ الِ مَ  نُ ابْ  هُ ارَ تَ ا اخْ مَ 

ى نَ ثْ تَ سْ مُ ي الْ فِ  هُ ولُ خُ دُ  َب جَ وَ لَ  هُ اَل وْ ا لَ مَ  اجُ رَ خْ إِ  اءُ نَ ثْ تِ سْ ااْل  ذِ ، إِ ورِ هُ مْ جُ الْ  لِ وْ قَ لِ  فٌ الِ خَ مُ  وَ هُ فَ  "داً يْ زَ 

 1."فاً آنِ  ر  ا مَ مَ  يهِ فِ  نْ كِ لَ  ،مْ هُ قًا لَ افِ وَ مُ  انَ كَ  "مْ هُ نْ مِ " هِ يْ لَ عَ  يدَ زِ  نْ إِ  مْ عَ ، نَ الِ ثَ مِ ي الْ فِ  فٍ تِ نْ مُ  كَ لِ ذَ وَ  ،هُ نْ مِ 

 اَل  كَ لِ ذَ ا كَ هَ نُ وْ كَ فَ يع ِ مِ جَ لْ لِ  ةٌ رَ اِص ا حَ هَ ن  أَ  مَ ل ِ سُ  وْ لَ وَ  :الُ قَ يُ  دْ قَ  "يعِ مِ جَ لْ لِ  ةٌ رَ اِص حَ  ارَ الد   ن  ا ِ وَ ": هُ لُ وْ قَ اهـ. وَ 

 نَ مِ  رُ ادَ بَ تَ  يَ اَل وَ  ،ارِ ي الد  وا فِ انُ كَ  نْ م  مِ  ةٍ اعَ مَ جَ بِ  ظِ فْ الل   قِ دْ ِص لِ  هِ بِ  َص ص  خَ ا تَ يمَ فِ  ومَ مُ عُ ي الْ ِض تَ قْ يَ 

 مْ  لَ ال  ا ِ وَ  هِ بِ  َص ص  خَ ا تَ يمَ فِ  ومِ مُ عُ الْ  يلُ لِ دَ  اءَ نَ ثْ تِ سْ ااْل  ن  َأبِ  ابُ جَ يُ وَ  ،ارِ ي الد  وا فِ انُ كَ  نْ مَ  يعُ مِ جَ  ظِ فْ الل  

 ("مْ هُ نْ مِ ) رِ كْ ى ذِ لَ إِ  يجَ تِ ا احْ ذَ هَ لِ وَ " هُ لُ وْ قَ وَ  ،هِ يْ لَ إِ   اجُ يَ تِ حْ ااْل  وَ هُ  اءِ نَ ثْ تِ سْ ااْل  نَ مِ  رُ اهِ الظ  ، وَ هِ يْ لَ إِ  جْ تَ حْ يُ 

ي ًَل فِ ثَ مَ  دٌ يْ ى زَ نَ ثْ تَ سْ  يُ ي اَل نِ عْ يَ  ،دٍ يْ زَ  نْ مِ  الٌ حَ  (مْ هُ نْ مِ ) هُ لُ وْ قَ " :اِب هَ الش ِ  لُ وْ قَ  /ظ(171)أ/هفُ الِ خَ يُ 

ي فِ  "مْ هُ نْ مِ " ةِ ظَ فْ لَ  رُ كْ ذِ  مُ زَ لْ  يَ ََل ، فَ مْ هُ نْ عَ  ثِ د  حَ المُ  الِ جَ الر ِ  ةِ لَ مْ جُ  نْ مِ  انَ ا كَ ذَ  إِ ال  إِ  يِب كِ رْ ا الت  ذَ هَ 

 ارُ يَ عْ مِ  ذْ إِ  هِ رِ ظَ نَ  يهِ جِ وْ ي تَ فِ "  هُ لُ وْ قَ اهـ. وَ  2."اربَ خْ اِْلِ  ينَ حِ   يِب كِ رْ الت  

                                 
 .300-2/299حاشية األنصاري،  1
 .2/382الشهاب ، انظر اآلايت البينات ، 2
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..............................

 

 َغرْيِ َكَما يف }َلْو َكاَن َكَما نَ َقَلُه اْلُمَصنِ ُف َعن الن َحاِة َوَيِصح  َجاَء رَِجاٌل إالَّ َزْيٌد اِبلرَّْفِع َعَلى َأنَّ إالَّ ِصَفٌة مبَْعىَن 
 ََ ُ َلَفَسَد { ِفيِهَما آَِلٌَة إالَّ اَّللَّ

 ك   شَ اَل ، وَ هُ تُ ح  ِص  يحٍ حِ َص  هٍ جْ ى وَ لَ ره عَ كْ زم ذِ اَل  : منْ الُ قَ يُ  دْ ، قَ "هُ رُ كْ  ذِ اَل  اءِ نَ ثْ تِ سْ ااْل  ةُ ح  ِص  ومِ مُ عُ الْ  
 عُ فِ دَ نْ يَ فَ  "الخ كٍ الِ مَ  نُ ابْ  هُ ارَ تَ ا اخْ ا مَ م  أَ وَ ": هُ لُ وْ قَ . وَ اءِ نَ ثْ تِ سْ ا ااْل ذَ هَ  ةِ ح  ِص  عَ مَ  يِب كِ رْ ا الت  ذَ هَ  ةِ ح  ي ِص فِ 
 ن  أَ  مْ لَ اعْ . وَ ورِ هُ مْ جُ الْ  بِ هَ ذْ ى مَ لَ عَ  يٌّ نِ بْ مَ  هُ مُ ََل كَ  :الُ قَ يُ فَ  حِ ارِ الش  ى لَ عَ  الَ ثَ مِ ا الْ ذَ هَ  الِ مَ كَ الْ  ادُ يرَ إِ  هِ بِ 
  سم. 1."ضاً يْ أَ  كٍ الِ مَ  نُ ابْ  هِ بِ  لَ ث  ا مَ يمَ فِ  ومِ مُ عُ ى الْ لَ عَ  لُّ دُ يَ  دْ قَ  يحِ وِ لْ ن الت  عَ  مَ د  قَ ا تَ مَ 

َّن َّم َّ)ك ََّّ:هُ لُ وْ قَ   الَ وَ  اةُ حَ النُّ  الَ قَ  : "2اجِ هَ نْ مِ الْ  حِ رْ ي شَ فِ  هُ تُ ارَ بَ عِ  (اةَِّح َّالن ََّّنَّع ََّّف َّن َِّص َّم َّالََّّْه َّل َّق َّا

: وَ حْ نَ  ْت َص ص  خَ تَ  3وْ ، أَ "داً يْ  زَ ال  إِ  دٌ حَ أَ  امَ ا قَ مَ ": وَ حْ نَ  ْت م  عَ  نْ  إِ ال  إِ  ةِ رَ كِ الن   نَ مِ  ةُ فَ رِ عْ مَ نى الْ ثْ تَ سْ تُ 

 اهـ سم.  4"مْ هُ نْ دًا مِ يْ  زَ ال  إِ  كَ ارِ ي دَ وا فِ انُ كَ  الٌ جَ رِ  اءَ جَ "

 الَ ا قَ مَ كَ  يِب كِ رْ ي الت  فِ  "مْ هُ نْ مِ " 5[رِ كْ ذِ  نْ مِ ] د   بُ اَل  هُ ن  أَ  ةِ ورَ كُ ذْ مَ الْ  اةِ حَ النُّ  ةِ ارَ بَ عِ  رُ اهِ ظَ  :ت َّلَّْق َّ

 هٍ جْ ى وَ لَ عَ  كَ لِ ذَ  رَ كَ لذَ  ابُ هَ الش ِ  هُ الَ ا قَ مَ  ادُ رَ مُ الْ  انَ كَ  وْ لَ  ذْ ، إِ ابُ هَ الش ِ  هُ الَ ا قَ مَ  فَ ََل خِ  مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ شَ 

 . 6[مْ هُ نْ مِ ] انَ ا كَ ذَ إِ  الَ قَ يُ  نْ َأبِ  يبِ كِ رْ ي الت  فِ  هِ يْ لَ إِ  اجِ يَ تِ حْ ااْل  مِ دَ عَ بِ  رُ عِ شْ يُ 

 
 
 

                                 
 .2/382اآلايت البينات ،  1
 .2/112اإلهباج يف شرح املنهاج ،  2
 يف )ه( و )ب( : و. 3
 .2/382اآلايت البينات ،  4
 زايدة من )ط(. 5
 ساقطة من )ه( . 6
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َ[َمَُّعََُيَـ ال ََرَُكَانَ مَُالََْعَُمَْجلَْ اَ ]
َ

،َواأْلََصح  َأنَّ اجلَْْمَع اْلُمَنكََّر َلْيَس ِبَعامٍ  

 

ثْ َباِت حنو ) أَْو  )لَْيَس ِبَعامٍ ( فَ ُيْحَمُل َعَلى أََقلِ  اجْلَْمِع َثاَلَثةٍ  "َجاَء َعِبيٌد ِلزَْيدٍ "َواأْلََصح  َأنَّ اجلَْْمَع اْلُمَنكََّر( يف اإْلِ

نَ ُهَما  ،إنَُّه َعام  : ُق َوِقيَل َحق ِ تاثْ نَ ْْيِ أِلَنَُّه اْلمُ  فَ ُيْحَمُل َعَلى ، أِلَنَُّه َكَما َيْصُدُق مبَا ذُِكَر َيْصُدُق ِبَِميِع اأْلَفْ رَاِد َومبَا بَ ي ْ

يِع اأْلَفْ رَاِد َوُيْستَ ثْ ىَن ِمْنهُ  ْطًعا.َرأَْيت رَِجااًل فَ َعَلى أََقلِ  اجلَْْمِع قَ  :َأْخًذا اِبأْلَْحَوِط َما مَلْ مَيَْنْع َماِنٌع َكَما يِف  ،ُجَِ

َّيَّْل ََّّد َّيَّْز َّلََِّّيد َّبَِّع ََّّاء َّج ََّّو َّحَّْ)ن َّ: هُ لُ وْ قَ   َص ص  خَ ا تَ يمَ فِ  امٌّ عَ  وَ هُ  فَ ال  ا ِ وَ  ،هِ ادِ رَ فْ أَ  يعِ مِ ي جَ فِ  يْ أَ "  1(ام َّع َّبََِّّس 

 ،هِ بِ  َص ص  خَ تَ ا يمَ فِ  مُّ عُ يَ  َص صِ  ا خُ ذَ إِ  رَ ك  نَ المُ  عَ مْ الجَ  ن  أَ  نْ مِ  هُ مَ د  ا قَ مَ لِ  مْ هُ نْ دًا مِ يْ  زَ ال  إِ  يلَ قِ  نْ ، إِ هِ بِ 

 خُ يْ شَ  هُ الَ قَ  2."ر  ا مَ مَ  يهِ فَ فَ  كَ لِ ذَ  عَ مَ ى، وَ لَ وْ أَ  انَ كَ  هُ كَ رَ تَ  وْ لَ فَ  (دٍ يْ زَ لِ ) هِ لِ وْ قَ بِ  ٌص ص  خَ ا مُ نَ هُ  وَ هُ وَ 

 3(."اءَ جَ )ِب  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  لْ بَ  ةً فَ ِص  َس يْ لَ  (دٍ يْ زَ لِ ) ن  َأبِ وَ  ،يهِ فِ  حَ امَ سَ تَ يُ  لَ ثيِ مْ الت   ن  َأبِ  رُ ذَ ْعتَ يُ "  دْ قَ ، وَ مِ ََل سْ اِْلِ 

 سم. 

 . الِ جَ الر ِ  ادِ رَ فْ أَ  يعِ مِ جَ  ةُ يَ ؤْ رُ  نُ كِ مْ  يُ اَل  هُ ن  ِلَ  يْ أَ  /و(172)أ/َّجااًل(ر ََّّت َّيَّْأ َّر َّ:َّيَّاَّفَِّم َّ)ك َّ: هُ لُ وْ قَ 

                                 
؛  2/114؛ اإلهباج  2/104؛ شرح العضد  2/375؛ احملصول  1/336قاله ُجهور األصوليْي ، انظر : الربهان  1

؛  1/342؛ تشنيف املسامع  291؛ شرح تنقيح الفصول ص: 4/179؛ البحر احمليط  1/461هناية السول 
 .2/301؛ وحاشية زكراي األنصاري  285الغيث اَلامع ص :
من حكى يف املسألة ثالثة مذاهب، أصحها ليس بعام.والثاين: عام، وهو رأي املعتزلة واْلنفية،  وقال الزركشي :" ومنهم

حيث قالوا: العام ما انتظم ُجعا من املسميات.والثالث: أنه واسطة بينهما، وهو قول صدر الشريعة من اْلنفية، وهو 
 .4/180غريب." البحر احمليط 

 .2/301حاشية األنصاري ،  2
 .2/383البينات ، اآلايت  3
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َ[َاجلمعََِأقلَُّ]َ
َ
 اْلَواِحِد ََمَازًا،َوَأنَّ أََقلَّ ُمَسمَّى اجْلَْمِع َثاَلَثٌة اَل اثْ َناِن، َوأَنَُّه َيْصُدُق َعَلى 

 
 )َو( اأْلََصح  )َأنَّ أََقلَّ ُمَسمَّى اجْلَْمِع( َكرَِجاٍل َوُمْسِلِمَْي )َثاَلثٌَة اَل اثْ َناِن( َوُهَو اْلَقْوُل اآْلَخرُ 

 

 هِ بِ  قَ حِ لْ " أُ : مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ شَ  الَ قَ "  1َ(انَّن ََّّاثَّْال ََّّة َّث َّال َّث ََّّعَِّمَّْج َّىَّالَّْم َّس َّم َّ ل َّق َّأ ََّّن َّأ ََّّح َّص َّاْْل َّ:َّ)و َّهُ لُ وْ قَ 

 وِ حْ نَ  ِف ََل خِ بِ  2[لٍ يْ خَ ]وَ  اسٍ نَ كَ  وعِ مُ جُ الْ  ةِ لَ اَل دَ  ةِ ي  عِ مْ ى جَ لَ عَ  ل  ا دَ مَ  لُّ كُ  -ي اوِ مَ رْ بِ الْ  الَ ا قَ مَ كَ  -

ى لَ عَ  الٌّ دَ  يحِ وِ لْ الت   مُ ََل : كَ ولُ قُ أَ اهـ. وَ  3."يعِ مِ جَ ى الْ لَ  عَ اَل  وعِ مُ جْ مَ ى الْ لَ عَ  هُ تَ لَ اَل دَ  ن  ِلَ ،  طٍ هْ رَ وَ  ،مٍ وْ قَ 

 ارُ تَ خْ مُ الْ : وَ الَ قَ  نْ ى أَ لَ إِ  يصِ ِص خْ ى الت  هَ تَ نْ ي مُ وا فِ فُ لَ تَ اخْ " :الَ قَ  هُ ن  إِ فَ  ،ضاً يْ أَ  طٍ هْ رَ وَ  مٍ وْ قَ  وِ حْ نَ  اقِ حَ لْ إِ 

 وزُ جُ يَ  مِ وْ قَ الْ وَ  طِ هْ الر   لَ ثْ مِ  اهُ نَ عْ ي مَ فِ  وْ ، أَ اءِ سَ الن ِ وَ  الِ جَ الر ِ  لَ ثْ عًا مِ مْ جَ  انَ كَ  نْ إِ  ِف ن ِ َص مُ الْ  دَ نْ عِ 

 اهـ سم. 5."هُ لْ م  َأتَ اهـ فَ  4."عِ مْ جَ الْ  لُّ قَ ا أَ هَ ن  ى أَ لَ يعًا عَ رِ فْ تَ  ةِ ثَ ََل ى الث  لَ إِ  هُ يُص ِص خْ تَ 

  

                                 
قال األرموي :"ذهب عثمان رضي هللا عنه، وابن عباس، وابن مسعود والشافعي ،وأصحابه ، وأكثر املتكلمْي رْحهم   1

هللا إىل أنه ثالثة ، وذهب زيد بن َثبت ومالك وداود الظاهري ، والقاضي أبو بكر ، واألستاذ أبو إسحاق ، 
نه اثنان ، ونسب إىل الشيخ أيب اْلسن األشعري أيضا . " هناية الوصول وبعض أصحابنا كالغزاِل ، وغريه إىل ا

.  غري أن نقله عن الغزاِل غري دقيق ، حيث إن الغزاِل قد قال :" واملختار عندَن أن أقل ما يتناوله 1348،ص: 
إىل اآلخر." املنخول  ثالثة بدليل تفرقتهم بْي التثنية واجلمع وتسميتهم الرجلْي تثنية ال ُجعا مع حصول ضم أحدمها

؛ انظر املسألة يف 4/1861. وقال القرايف: "أقل اجلمع اثنان " انظر نفائس األصول يف شرح احملصول 222،ص:
 . 2/371: احملصول 

 .2/302: جيل ، واملثبت من )ه( وهو موافق ملا يف حاشية األنصاري  )أ(يف )ط( و )ب( و  2
 .2/302حاشية األنصاري، 3
 .1/94التلويح  4
 .2/383اآلايت البينات ،  5
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قَ ْلَباِن. َوُأِجيَب ِِبَنَّ  َوأَقْ َوى َأِدلَِّتِه }إْن تَ ُتواَب إىَل اَّللَِّ فَ َقْد َصَغْت قُ ُلوبُُكَما{ َأْي َعاِئَشُة َوَحْفَصُة َولَْيَس ََلَُما إالَّ 
ْهِن َوالدَّ  اِعي إىَل اْلَمَجاِز يف اآْليَِة َكرَاَهُة اجلَْْمِع بَ ْْيَ َذِلَك َوحَنَْوُه ََمَاٌز لِتَ َباُدِر الزَّاِئِد َعَلى ااِلثْ نَ ْْيِ ُدونَ ُهَما إىَل الذِ 

َبيِن  ِنِه َومهَُا َكالشَّْيِء اْلَواِحِد خبِاَلِف حَنِْو َجاَء َعْبَداُكَما َويَ ن ْ َعَلى اخلِْاَلِف َما َلْو أَقَ رَّ أَْو تَ ْثِنيَ تَ ْْيِ يف اْلُمَضاِف َوُمَتَضمِ 
َأْوَصى ِبَدرَاِهَم ِلَزْيٍد 

 ابُ وَ جَ ، وَ ةِ بَ وْ لت  لِ  ةٌ ل  عِ  وَ هُ وَ  2ةٍ يَ ارِ مَ  يمِ رِ حْ تَ ا لِ مَ كُ وبُ لُ قُ  ْت الَ مَ  يْ أَ َّ(1{ام َّك َّوب َّل َّق ََّّْتَّغ َّص ََّّدَّْق َّف َّ})َّ:هُ لُ وْ قَ 
 . 3[ََل ب  قَ تَ ] :هُ يرِ دِ قْ تَ  وفُ ذُ حْ مَ  طِ رْ الش  

 . (امَ كُ وبِ لُ قُ )ي فِ وَ  (اوبَ تُ تَ )ي فِ  يرِ مِ لض  لِ  يرٌ سِ فْ ( تَ ة َّص َّفَّْح َّو ََّّة َّش َّائَِّع ََّّيَّ:َّ)أ َّهُ لُ وْ قَ 

 . ِف ن ِ َص مُ الْ  مِ ََل كَ لِ  وْ أَ  (ازٌ جَ مَ ) هِ لِ وْ قَ لِ  ةٌ ل  عِ  د(ئَِّاَِّالز ََّّرَّاد َّب َّت َّ)لَِّ: هُ لُ وْ قَ 

 وَ ي هُ ذِ ال   افُ َض مُ الْ  يْ أَ  ،هِ يْ لَ ى عَ وَ تَ حْ مُ الْ  يْ أَ  ،لِ عِ فاَ الْ م ِ اسْ  ةِ يغَ ِص بِ  وَ هُ  (ه َّن َّم َِّض َّت َّم َّ)و َّ: هُ لُ وْ قَ 

 وبُ لُ قُ  وَ هُ وَ  ،اِف َض مُ ى الْ لَ عَ  وٍ تَ حْ ا مُ مَ هُ يرُ مِ َض  وَ هُ وَ  هِ يْ لَ إِ  افَ َض مُ الْ  ن  إِ فَ  ،ةَ َص فْ حَ وَ  ةَ شَ ائِ عَ  يرُ مِ َض 

 . صِ خْ الش   نَ مِ  ءٌ زْ جُ  َب لْ قَ الْ  ن  ِلَ  هِ ئِ زْ ى جُ لَ عَ  ل ِ كُ الْ  اءِ وَ تِ احْ 

 . اَف َض مُ الْ  هِ يْ لَ إِ  افُ َض مُ الْ  يهِ فِ  نْ م  َض تَ يَ  مْ ا لَ م  مِ  يْ أَ  ا(م َّاك َّد َّبَّْع ََّّاء َّج ََّّ:وَّحَّْن ََّّفَّال َّخَّ)بَِّ: هُ لُ وْ قَ 

 ا ذَ هَ بِ وَ ]، هِ وا بِ لُ ث  ا مَ ى مَ َض تَ قْ مُ  نْ كِ لَ  يْ أَ  ،اٍف َض مُ  ِف ذْ ى حَ لَ عَ  وَ هُ " ( هَِّواَّبَِّل َّث َّاَّم َّم ََّّنَّكَِّ)ل َّ: هُ لُ وْ قَ 

                                 
 [4] سورة التحرمي ، اآلية:  1
 مارية زوج رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أم ولده إبراهيم عليه السالم ، وهي غنية عن التعريف. 2
 يف )ه( : تفعال ، ويف )ب( :كتبت أوال "تفعال " مث صححت إىل )تقبال(.و )ط(؛ و  )أ(هكذا يف  3



1498 
 

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

 

ْطَباِق الن َحاةِ   َعَلى َأنَّ أَقَ لَُّه َأَحَد َعَشَر َواأْلََصح  أَنَُّه َيْسَتِحق  َثاَلَثًة َلِكنَّ َما َمث َُّلوا ِبِه ِمْن َُجِْع اْلَكثْ َرِة َُمَاِلٌف إِلِ

َفِلَذِلَك َقاَل اْلُمَصنِ ُف اخلِْاَلُف يف َُجِْع اْلِقلَِّة 

 "امَ "، وَ رٌ ظَ نَ  2([هِ وا بِ لُ ث  مَ  1[ام  عَ ] فٌ الِ خَ مُ ) هِ لِ وْ قَ بِ  يْ أً  هِ بِ  رِ باَ خْ ي اِْلِ فِ  اِب هَ الش ِ  لِ وْ قَ  نْ عَ  ابُ جَ يُ 

 سم. هُ الَ اهـ قَ  3."مْ هُ يلُ ثِ مْ تَ  ولَ قُ يَ  نْ ى أَ لَ وْ اْلَ  انَ كَ فَ  "،هِ بِ " هِ لِ وْ قَ لِ  ةً ي  رِ دَ ْص مَ  ْت سَ يْ لَ 

قت ر  فَ وَ  نِ يْ عَ مْ جَ ي الْ فِ  َف ََل خِ الْ  ن  أَ  ةٌ فَ ائِ طَ  ْت دَ مَ تَ اعْ " الخ(َّاةَِّح َّالن ََّّاقَّب َّطَّْإلََّّف َّالَِّخ َّ)م َّ :هُ لُ وْ قَ 

 :عُ ابِ الر   يهُ بِ نْ الت  " :هُ صُّ ا نَ مَ  الَ قَ  هُ ن  إِ فَ  ولِ ُص حْ مَ الْ  حُ ارِ شَ  يُّ انِ هَ فَ ْص اْلَ  مْ هُ نْ مِ  ،رَ آخَ  هٍ جْ وَ ا بِ مَ هُ نَ يْ بَ 

ي  افِ رَ قَ الْ /ظ( 172)أ/ي نِ عْ يَ  - مْ هِ ِض عْ بَ لِ  َض رَ عَ  الِ كَ شْ إِ  نْ عَ  ابُ وَ جَ لْ اَ 
 وَ حْ ي نَ لِ  الَ قَ  هُ ن  أَ  وَ هُ وَ  - 4

 فَ ََل خِ الْ  ن  أَ  وَ هُ وَ  ،ابٌ وَ جَ  مْ هُ  لَ اَل ي وَ لِ  لْ ُص حْ يَ  مْ لَ وَ  ءِ ََل َض فُ ى الْ لَ عَ  الُ ؤَ ا السُّ ذَ هَ  دَ ورِ أُ  5ةً نَ سَ  ينَ رِ شْ عِ 

 هُ ن  أَ  هُ بُ بَ سَ ، وَ رٍ و  َص تَ  مُ اَل وَ  -وطٍ بُ ْض مَ  رُ يْ غَ  ةٌ ثَ ََل ثَ  وْ أَ  انِ نَ اثْ  عِ مْ جَ الْ  ل  قَ أَ  ن  أَ  وَ هُ وَ  - ةِ لَ َأسْ مَ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ 

 "نٌ يْ عَ " ٌم"يمِ " "يمٌ جِ " وَ ي هُ ذِ ال   عِ مْ جَ الْ  ةِ يغَ ي ِص فِ  ةٌ ثَ ََل ثَ  وْ أَ  انِ نَ اثْ  عِ مْ جَ الْ  لُّ قَ أَ  مْ هُ لُ وْ قَ  َض رِ فُ  نْ إِ 

 ولِ لُ دْ ي مَ فِ  انَ كَ  نْ ا ِ ا، وَ هَ رِ يْ غَ لِ  هِ وتِ بُ ثُ  ةِ يغَ ِص لِ  مِ كْ حُ الْ  وِت بُ ثُ  نْ مِ  مُ زَ لْ  يَ اَل  ذْ ا، إِ هَ رِ يْ ي غَ فِ  هُ اتُ بَ ثْ إِ  عَ نَ تَ امْ 

 ةٍ ل  قِ  عُ مْ : جَ انِ مَ سْ قِ  ومِ مُ عُ الْ  غُ يَ ِص عًا، وَ مْ ى جَ م  سَ ا يُ مَ  لُّ كُ  ةِ يغَ الصِ   هِ ذِ هَ  ولَ لُ دْ مَ  ن  إِ فَ  ةِ يغَ الصِ   هِ ذِ هِ 

  عُ مْ جَ وَ 

                                 
 ذا يف )ب( ، ويف )ط( : كما.هك 1
 و )ه(. )أ(ساقطة من  2
 .2/383اآلايت البينات ، 3
 .4/1867. ونصه األصلي يف نفائس األصول 4/192انظر ذلك كما نقله عنه الزركشي يف :البحر احمليط،  4
 .4/1867يف النص األصلي للقرايف : عشر سنْي بدل عشرين سنة ، انظر ذلك يف نفائس األصول يف شرح احملصول  5
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ى لَ عَ  ةِ ثَ ََل الث   وْ أَ  نِ يْ نَ ثْ ى ااْل لَ ا إِ هَ ونَ ا دُ مَ فَ  ةِ رَ شَ عَ لْ لِ  وعٌ ُض وْ مَ  ةِ ل  قِ الْ  عَ مْ جَ  ن  ى أَ لَ عَ  اةُ حَ النُّ  قَ فَ ات  وَ  ،ةٍ رَ ثْ كَ 

 لُ مَ عْ تَ سْ يُ  دْ قَ وَ ": هُ رُ يْ غَ وَ  1لِ ص  فَ مُ الْ  بُ احِ َص  الَ . قَ ةِ شرَ عَ الْ  قَ وْ ا فَ مَ لِ  وعٌ ُض وْ مَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ  عُ مْ جَ ، وَ ِف ََل خِ الْ 

 عِ ِض وْ ي مَ فِ  لُ مَ عْ تَ سْ ا يُ مَ هُ نْ  مِ َل ً كُ  ن  ي أَ ِض تَ قْ يَ  ةِ رَ اَ عَ تِ سْ ااْل بِ  مْ هُ يحُ رِ ْص تَ ، وَ رِ خَ اآْل  انَ كَ ا مَ مَ هُ نْ مِ  لٌّ كُ 

 انَ كَ  ةِ رَ شَ عَ الْ  ونَ ا دُ يمَ فِ  لَ مِ عْ تُ اسْ  نْ إِ ، فَ ةِ شرَ عَ الْ  قَ وْ ا فَ مَ لِ  وعٌ ُض وْ مَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ  عَ مْ جَ  ن  أَ ازًا، وَ جَ مَ  رِ خَ اآْل 

ا ذَ ى هَ لَ عَ  عِ مْ جَ الْ  ل  قَ أَ  ن  ِلَ  يمُ قِ تَ سْ  يَ ََل فَ  ةِ رَ ثْ كَ ع الْ مْ جَ  انَ كَ  نْ إِ  فِ ََل خِ الْ  عُ ِض وْ : مَ ولُ قُ نَ ازًا، فَ جَ مَ 

 ةِ لَ َأسْ مَ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ  ثُ حْ بَ الْ ، وَ ازٌ جَ ا مَ مَ يهِ فِ  ظُ فْ الل   ونُ كُ ا يَ مَ ن  إِ  ةِ ثَ ََل الث  وَ  انِ نَ ثْ ااْل وَ  ،رَ شَ عَ  دَ حَ أَ  يرِ دِ قْ الت  

ا مَ ن  ، إِ يهِ فِ  فَ ََل  خِ اَل  ةِ ثَ ََل الث   وْ أَ  نِ يْ نَ ثْ ى ااْل لَ عَ  عِ مْ جَ الْ  ظفْ لَ  قَ ََل طْ إِ  2[ن  َفإِ ] ،ازِ جَ مَ ي الْ فِ  َس يْ لَ 

ازًا جَ مَ  دِ احِ وَ الْ  ةُ ادَ رَ ا ِ وَ  هُ قُ ََل طْ إِ  وزُ جُ يَ  عِ مْ جَ الْ  ظَ فْ لَ  ن  أَ  فَ ََل  خِ اَل  لْ ، بَ ةً يقَ قِ حَ  هِ نِ وْ ي كَ فِ  فُ ََل خِ الْ 

 3[وعِ مُ جُ ]ي فِ  مْ هُ تَ لَ ثِ مْ وا أَ رُ كَ ذَ  مْ هُ ن  ِلَ  هُ جِ ت   يَ ََل فَ  ةِ ل  قِ الْ  عِ مْ ي جَ فِ  فُ ََل خِ الْ  انَ كَ  نْ ا ِ ؟ وَ انِ نَ ثْ ااْل  َف يْ كَ فَ 

 الَ . قَ ةِ ل  قِ الْ  عِ مْ ي جَ ا فِ هَ رُ ْص حَ  َس يْ لَ  ةِ لَ َأسْ مَ الْ  يرِ وِ ْص ي تَ فِ  مْ هُ ادَ رَ مُ  ن  ى أَ لَ عَ  ل  دَ ، فَ ةِ رَ ثْ كَ الْ 

 وَ هُ  ةٌ ثَ ََل ثَ  وْ أَ  نِ يْ نَ اثْ  عِ مْ جَ الْ  ل  قَ أَ  نَ وْ كَ  ن  أَ  كَ لِ ذَ  نْ عَ  قُّ حَ الْ  ابُ وَ جَ الْ وَ ":  (/و173)أ/ 4يانِ هَ فَ ْص اْلَ 

ا ى مَ لَ عَ  قُ دُ ْص يَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ  عُ مْ : جَ ولُ قُ نَ . وَ ةٍ رَ ثْ كَ  عَ مْ جَ  وْ أَ  ةٍ ل  قِ  عَ مْ جَ  كَ لِ ذَ  انَ كَ  اءً وَ سَ  قِ ََل طْ ى اِْلِ لَ عَ 

  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  دَ اعَ ن سَ إِ ، فَ ةِ رَ شَ عَ الْ  قَ وْ ا فَ ى مَ لَ عَ  قُ دُ ْص  يَ ََل فَ  ةِ ل  قِ الْ  عمْ ا جَ م  أَ ، وَ ةً يقَ قِ حَ  ةِ رَ شَ عَ الْ  ونَ دُ 
                                 

( ، 632انظر ذلك يف : شرح املفصل للزَمشري، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش املوصلي )ت  1
 ،. 1/2001، حتقيق الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ط 3/225

 يف )ط( : ألن. 2
 يف )ه( : ُجع. 3
 .4/193انظر كالم األصفهاين كما نقله عنه الزركشي يف البحر احمليط، 4
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 ومِ مُ ى عُ لَ عَ  ةِ الَ الد   ةِ صولي  اْل  ةِ ل  دِ اْلَ بِ  وجٌ جُ حْ مَ  وَ هُ فَ  فَ الَ خَ  نْ مَ  فَ ال  ا ِ ، وَ مَ ََل كَ  ََل فَ  اءِ بَ دَ اْلُ  ولُ قُ نْ مَ 

ي انِ ازَ تَ فْ ى الت ِ لَ وْ مَ الْ  مْ هُ نْ مِ وَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  اءِ بَ دَ اْلُ  اعَ مَ جْ ي إِ عِ د   يَ اَل  َف يْ كَ ، وَ قِ ََل طْ اِْلِ  1[ىلَ عَ  عِ مْ جَ لْ اَ ]

 ةٌ ثَ ََل ثَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ  عِ مْ جَ  ل  قَ أَ  ن  ي أَ فِ  دِ دُّ رَ ى الت  لَ إِ  هِ حِ رْ شَ وَ  يحِ قِ نْ الت   مِ ََل كَ  يرِ رِ قْ ي تَ فِ  ارَ شَ أَ  هُ ن  إِ فَ  يحِ وِ لْ ي الت  فِ 

: هُ صُّ ا نَ مَ  الَ قَ  انِ نَ اثْ  وْ أَ  ةٌ ثَ ََل ثَ  عِ مْ جَ الْ  ل  قَ أَ  ن  ي أَ فِ  فِ ََل خِ ى الْ لَ عَ  مَ ََل كَ الْ  طَ سَ بَ  نْ أَ  دَ عْ بَ  م  . ثُ اَل  وْ أَ 

 ةَ قَ رِ فْ الت   ن  ى أَ لَ عَ  هِ رِ اهِ ظَ بِ  ل  دَ ، فَ ةِ رَ ثْ كَ الْ  عِ مْ جَ وَ  ةِ ل  قِ الْ  عِ مْ جَ  نَ يْ بَ  امِ قَ مَ ا الْ ذَ ي هَ وا فِ قُ ر ِ فَ يُ  مْ لَ  مْ هُ ن  أَ  مْ لَ اعْ وَ "

 عَ مْ جَ وَ  ،اهَ ونَ ا دُ مَ فَ  ةِ رَ شَ عَ الْ بِ  2[صٌّ تَ خْ مُ ] ةِ ل  قِ الْ  عَ مْ جَ  ن  ى أَ نَ عْ مَ ، بِ ةِ ادَ يَ الز ِ  ِب انِ ي جَ فِ  يَ ا هِ مَ ن  ا إِ مَ هُ نَ يْ بَ 

ٍ تَ خْ مُ  رُ يْ غَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ   حَ ر  َص  نْ ا ِ ت، وَ ااَل مَ عْ تِ سْ ااْل بِ  قُ فَ وْ ا أَ ذَ هَ ، وَ ةِ رَ شَ عَ الْ  قَ وْ ا فَ مَ بِ  صٌّ تَ خْ مُ  هُ ن   أَ اَل  ،ص 

 مَ سْ ااْل  ةِ بَ اِص الن   ِف رُ حْ اْلَ  اِب بَ ي فِ  4يينِ امِ مَ الد   هُ نْ عَ  هُ لَ قَ ا نَ م  لَ اهـ. وَ  3."اِت قَ ن الث ِ مِ  يرٌ ثِ كَ  هِ فِ ََل خِ بِ 

 هِ يْ لَ إِ  ارِ شَ مُ الْ  امِ قَ مَ الْ ي بِ نِ عْ يَ وَ ،  هُ مُ ََل ا كَ ذَ هَ "  :هُ صُّ ا نَ مَ بِ  هُ بَ ق  عَ  يلِ هِ سْ لت  لِ  هِ حِ رْ شَ  نْ مِ  رَ بَ خَ الْ  ةِ عَ افِ الر  

 ي وا فِ قُ ر ِ فَ يُ  مْ لَ  اءَ مَ لَ عُ الْ  ن  أَ  يدُ رِ يُ  ،اقَ رَ غْ تِ سْ االْ  يدُ فِ ا يُ مَ بِ  يفِ رِ عْ الت   امَ قَ مَ 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
 يف )ه( : خيتص. 2
 .1/94التلويح على التوضيح،  3
: حممد بن أيب بكر بن عمر. اإلمام العالمة احملقق األديب بدر الدين القرشي املخزومي األسكندري هو اإلمام الدماميين 4

املالكي. من مصنفاته : اْلاشيتان على املغين. وشرح البخاري. وشرح التسهيل. وشرح اخلزرجية. جواهر البحور يف 
تصر حياة اْليوان للدمريي وغريها.تويف سنة العروض، الفواكه البدرية من نظمه، شرح المية العجم للطغرائي، وَم

 .9/115؛ معجم املؤلفيْي 2/150ه ، انظر ترُجته يف البدر الطالع  827
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َوَشاَع يف اْلُعْرِف إْطاَلُق َدرَاِهَم َعَلى َثاَلثٍَة 

َّالَّْل َّت َّاقَّْف َّ} :نَ يْ بَ  ل ِ حَ مَ ا الْ ذَ هَ  ًَل امِ ا شَ مَ هُ نْ  مِ َل ً وا كُ لُ عَ جَ  ثُ يْ حَ ، ًَل ثَ مَ  "اءَ مَ لَ عُ الْ  مِ رِ كْ أَ "وَ  1{ين َّكَِّرَِّشَّم َّوا

 ن  ى أَ لَ عَ  ةِ الَ حَ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ  رِ اهِ الظ   ِب سَ حَ بِ  قِ رْ فَ الْ  مُ دَ عَ  ل  دَ . فَ ةِ ايَ هَ الن ِ  رِ يْ ى غَ لَ ا إِ هَ قَ وْ ا فَ مَ وَ  ةِ ثَ ََل لث  لِ 

 نِ يْ عَ مْ جَ الْ  ن  أَ  هُ لُ اِص حَ . وَ الَ ا قَ مَ كَ  ةِ ادَ يَ الز ِ  ِب انِ ي جَ فِ  وَ ا هُ مَ ن  إِ  نِ يْ رَ ك  نَ ا مُ مَ هُ نُ وْ كَ  الَ ا حَ مَ هُ نَ يْ بَ  يقَ رِ فْ الت  

ى هَ تَ نْ مُ ، وَ ةُ ثَ ََل ا الث  مَ هُ نْ مِ  ل ٍ كُ  أُ دَ بْ مَ ى، فَ هَ تَ نْ مُ الْ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  انِ قَ رِ تَ فْ مُ  إِ دَ بْ المَ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  انِ قَ فِ ت  مُ /ظ( 173)أ/

 نَ مِ  ل ٍ حَ ي مَ فِ  ولَ قُ نَ  نْ ى أَ لَ إِ  اجُ تَ حْ  يُ اَل  يرِ رِ قْ الت   ذاَ هَ بِ ، وَ ةِ رَ ثْ كَ الْ  عِ مْ جَ لِ  ةَ ايَ هَ  نِ اَل وَ  ،ةُ رَ شَ عَ الْ  ةِ ل  قِ الْ  عِ مْ جَ 

 يحِ وِ لْ ي الت  اشِ وَ ي حَ فِ  مْ عَ اهـ. نَ  3."2[ةِ رَ ثْ كَ الْ  عِ مْ جَ لِ  ةِ ل  قِ الْ  عُ مْ جَ  يهِ فِ  يرَ عِ تُ ا اسْ م  مِ ]ا ذَ هَ  ال ِ حَ مَ الْ 

 وْ أَ  ةٍ ل  قِ  عَ مْ جَ  انَ كَ  اءٌ وَ سَ  ِف ر  عَ مُ الْ  عِ مْ جَ ي الْ فِ  مْ هُ مَ ََل كَ  ن  أَ  ةِ قَ رِ فْ الت   مِ دَ عَ  هُ جْ وَ " : هُ صُّ ا نَ مَ  ةِ ي  وِ رَ سْ خَ الْ 

 ا اَل ذَ هَ ، وَ اقُ رَ غْ تِ سْ ا ااْل مَ هِ بِ  دَ َص قَ  ثُ يْ حَ  يفِ رِ عْ الت   دَ عْ بَ  قٌ رْ ا فَ مَ هُ نَ يْ ى بَ قَ بْ  يَ اَل  نْ أَ  دَ عْ  بُ ََل فَ  ،4ةٍ رَ ثْ كَ 

 لِ وْ ي قَ فِ  لْ م  َأتَ يَ اهـ. وَ  5."لْ م  َأتَ يَ لْ فَ  ،رِ كَ نْ مُ ي الْ فِ  مْ هُ يحَ رِ ْص تَ  ن  ِلَ  ،اتُ قَ الث ِ  هِ بِ  حَ ر  ا َص مَ  فُ الِ خَ يُ 

  اهـ سم. 6(."الخ ولَ قُ نَ  نْ ى أَ لَ إِ  اجُ تَ حْ  يَ اَل )ي ينِ امِ مَ الد  

                                 
[ ، وقد مت إيرادها يف نسخ اْلاشية مبا فيها املطبوعة دون "فاء" : هكذا:)اقتلوا املشركْي( ، وقد 5]سورة التوبة،اآلية: 1

 صو بتها يف املنت ألهنا من القرآن.
 : مما استعري فيه ُجع الكثرة جلمع القلة حنو )ثالثة قروء(.4/8يف تعليق الفرائد  2
 .8-4/7تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد ، الدماميين، حتقيق الدكتور حممد بن عبد الرْحن بن حممد املفدى، 3
 : أو ُجع كثرة.69يف َمطوط حاشية مال خسرو على التلويح ، الورقة  4
ه( على التلويح وهو خبط العالمة 885من َمطوط حاشية مال خسرو  حممد بن فراموز بن علي )ت  69ة انظر الورق 5
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 ةِ رَ ثْ كَ الْ  عَ مْ جَ  لَ مَ حَ  مَ : لِ هُ يرُ دِ قْ تَ  الٍ ؤَ اب سُ وَ جَ  ِف ن ِ َص مُ الْ  مِ ََل كَ  نْ مِ  وَ هُ  الخ(َّفَّرَّْع َّيَّالَّْعَّفَِّا َّش َّ:)و َّهُ لُ وْ قَ 

: الَ قَ  ثُ يْ حَ  اجِ هَ نْ مِ الْ  حِ رْ ي شَ فِ  هُ تُ ارَ بَ عِ  هِ يْ لَ عَ  لُّ دَ ا تَ مَ كَ  ةِ ثَ ََل ى الث  لَ عَ  ةِ ي  ِص وَ الْ وَ  1[ارِ رَ قْ اِْلِ ] ةِ لَ َأسْ ي مَ فِ 

 يَ هِ وَ  ةٍ ثَ ََل ثَ ا بِ هَ يرُ سِ فْ تَ  هُ نْ مِ  لَ بِ قُ  مَ اهِ رَ دَ بِ  ر  قَ أَ  نْ مَ  ن  ى أَ لَ عَ  اءُ هَ قَ فُ الْ  2[تقَ فَ ات  ]: لَ ُقو يَ  نْ أَ  لٍ ائِ قَ لِ وَ " 

 يهُ قِ فَ الْ  يَ عِ د  يَ  نْ  أَ ال  إِ  م  هُ ؟ الل  نِ يْ مَ ََل كَ الْ  نَ يْ بَ  عُ مْ جَ ا الْ مَ فَ  رَ شَ عَ  دَ حَ أَ  اةِ حَ النُّ  اقِ فَ ات ِ بِ  هُ لُّ قَ أَ وَ  ،ةٍ رَ ثْ كَ  عُ مْ جَ 

ى لَ عَ  ةٌ مَ د  قَ مُ  يَ هِ وَ  ةً ي  فِ رْ عُ  ةً يقَ قِ حَ  ارَ َص فَ  رَ هَ تَ اشْ وَ  ةٍ ثَ ََل ى ثَ لَ عَ  مَ اهِ رَ دَ  3[قِ ََل طْ إِ ]ي فِ  اعَ شَ  َف رْ عُ الْ  ن  أَ 

 ةِ مَ الذ ِ  ةُ اءَ رَ بَ  لُ ْص اْلَ ازًا، وَ جَ مَ  حُّ ِص يَ  ةِ ل  قِ ى الْ لَ عَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ  عِ مْ جَ  قُ ََل طْ إِ  ولَ قُ يَ  نْ أَ  يهِ فِ كْ  يَ اَل ، وَ ةِ ي  وِ غَ اللُّ 

 يرِ ارِ قَ ي اْلَ فِ  اظِ فَ لْ اْلَ  قِ ائِ قَ حَ بِ  ظِ فِ الَل   نَ مِ  لُ بَ قْ  يُ : اَل ولُ قُ ا نَ ن  . ِلَ كَ لِ ذَ لِ  ةٍ ثَ ََل ثَ بِ  هُ يرَ سِ فْ تَ  ا نَ لْ بِ قَ فَ  ادَ ا زَ م  عَ 

 ح  َص  نْ ا ِ وَ د ٍ احِ وَ  سٍ لْ فِ بِ  يرَ سِ فْ الت   هُ نْ مِ  لُ بَ قْ  يُ اَل  سٍ لُ فْ َأبِ  ر  قَ أَ  نْ مَ  ن  ى أَ رَ  تَ اَل ، أَ ازِ جَ مَ الْ بِ  يرَ سِ فْ الت  

 يٌّ وِ غَ لُ  ازٌ جَ مَ  ةٍ ثَ َلَ ى ثَ لَ عَ  مَ اهِ رَ دَ  قَ ََل طْ إِ  ن  أَ  هُ تُ ي  ِض قَ اهـ. وَ  4."ازاً جَ مَ  دِ احِ وَ ى الْ لَ عَ  عِ مْ جَ الْ  قُ ََل طْ إِ 

 هُ لَ  دَ رَ ا وَ يمَ ا فِ هَ ونَ ا دُ مَ وَ  ةِ رَ شَ عَ ي الْ ازًا فِ جَ مَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ  عِ مْ جَ  /و(174)أ/ نِ وْ كَ  لُّ حَ مَ  لْ بَ  ،وعٌ نُ مْ مَ  وَ هُ وَ 

 مِ َلسْ لِ  ِت أْ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ  هُ ن  أَ  مْ لَ اعْ : وَ هِ لِ وْ قَ بِ  يُّ ِض الر   هِ بِ  حَ ر  ا َص مَ ا كَ مَ هُ نَ يْ كًا بَ رَ تَ شْ مُ  انَ  كَ ال  ا ِ وَ  ةٍ ل  قِ  عُ مْ جَ 

 كٌ رَ تَ شْ مُ  وَ هُ فَ  ،لِ جُ ي الر  فِ  الٍ جَ رِ كَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ  عُ مْ  جَ ال  ا ِ وَ  ،لِ جُ ي الر  فِ  لٍ جُ رْ أَ كَ  ةِ ل  قِ الْ  عِ مْ جَ  اءَ  بنَ ال  إِ  اءٌ نَ بِ 

  نُ ابْ  لُ وْ قَ  هُ قُ افِ وَ يُ اهـ. وَ  ."رِ خَ اآْل  كَ لِ ذَ  ودِ جُ وُ  عَ مَ  رِ خَ آْل ا لِ مَ هُ دُ حَ أَ  ارُ عَ تَ سْ يُ  دْ قَ ، وَ ةِ رَ ثْ كَ الْ وَ  ةِ ل  قِ الْ  نَ يْ بَ 

                                 
 يف )ط( : األفراد . 1
 دة يف اإلهباج.. وهي غري موجو )أ(ساقطة من  2
 وهو موافق لْلهباج. )أ(يف )ه( و )ب( : إطالقهم، واملثبت من  )ط( و  3
 .2/89اإلهباج يف شرح املنهاج ،  4
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 :َنَفَعَنا هللُا َتَعاَلى ِبِه  1كَ الِ مَ 

  يفِ الص  كَ  اءَ جَ  ُس كْ عَ الْ وَ  ،لٍ جُ رْ َأكَ    يفِ عًا يَ ْض وَ  ةٍ رَ ثْ كَ ي بِ ذِ  ُض عْ بَ وَ 

ون كُ يَ فَ  ،ةٍ ل  قِ  عُ مْ جَ  مَ اهِ رَ دَ لِ  دْ رِ يَ  مْ لَ  هُ ن  أَ  ك   شَ اَل ، وَ اكِ رَ تِ شْ ي ااْل فِ  يحٌ رِ َص  (عاً ْض وَ ) هُ لُ وْ قَ  ذْ إِ 

 هُ ن  أَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  لَ اِص حَ الْ  ن  ِلَ  ِف رْ عُ الْ  وعِ يُ شُ بِ  ارِ ذَ تِ عْ ى ااْل لَ إِ  ةَ اجَ حَ  َلَ فَ  ،اً ي  يقِ قِ حَ  ةِ ثَ ََل ي الث  فِ  هُ الُ مَ عْ تِ اسْ 

 الِ مَ كَ الْ  مِ ََل ي كَ ا فِ مَ  رُ هَ ظْ ذا يَ هَ بِ ، وَ ادَ ا زَ م  مِ  ةِ م  الذ ِ  ةُ اءَ رَ بَ  لُ ْص اْلَ ، وَ ةً يقَ قِ حَ  ةِ رَ ثْ كَ الْ وَ  ةِ ل  قِ لْ لِ  لٌ مِ تَ حْ مُ 

 عِ مْ جَ  نْ مِ  هِ وا بِ لُ ث  ا مَ مَ وَ ) حِ ارِ الش   لِ وْ ي قَ ا فِ مَ ، وَ ةٍ ل  قِ  عُ مْ جَ  هُ لَ  دْ رِ يَ  مْ ا لَ يمَ فِ  زِ وُّ جَ الت  بِ  حَ ر  َص  ثُ يْ حَ 

 ،مْ عَ نَ  .ةِ ل  قِ لْ لِ  هُ ن  إِ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  هِ بِ  مْ هُ يلُ ثِ مْ تَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ ا فَ مَ هُ نَ يْ بَ  كٌ رَ تَ شْ مُ  هُ ن  أَ  رَ ر  قَ ا تَ مَ لِ  (الخ ةِ رَ ثْ كَ الْ 

 تُ يْ رَ تَ اشْ  وْ أَ  اءَ سَ الن ِ  تُ جْ و  زَ تَ  إنْ )ِ : الَ قَ  وْ ا لَ يمَ فِ  مْ هِ لِ وْ قَ  وِ حْ ي نَ فِ  هِ يْ لَ إِ  اجُ تَ حْ يُ  فُ ن ِ َص مُ الْ ه ُ كَ لَ ا سَ مَ 

 ارُ ذَ تِ اعْ ل: اَ قَ يُ  نْ أَ  يَ قِ بَ  ؛دبُ عْ َأكَ  يدِ بِ عَ لْ لِ  ةِ ل  قِ الْ  عِ مْ جَ  ودِ رُ وُ لِ  ةٍ ثَ ََل ثَ بِ  ثُ نُ حْ يَ  هُ ن  أَ  (قٌ الِ ي طَ تِ جَ وْ زَ فَ  يدَ بِ عَ الْ 

 الُ قَ يُ  دْ قَ ، وَ مَ اهِ رَ دَ بِ  ةِ ي  ِص وَ و الْ أَ  ارِ رَ قْ اِْلِ  ةِ لَ َأسْ ي مَ فِ  وَ ا هُ مَ ن  إِ  (الخ اعَ شَ وَ ) هِ لِ وْ قَ بِ  ورِ كُ ذْ مَ الْ  ِف ن ِ َص مُ الْ 

ضًا، يْ أَ  ةٍ ثَ ََل ي ثَ فِ  هُ وعَ يُ فًا شُ رْ ي عُ عِ د  يَ  نْ َأبِ  حُ ارِ الش   هِ بِ  لَ ث  ي مَ ذِ ال   (الٍ جَ رِ )ي فِ  هِ لِ ثْ مِ  انِ يَ رَ جَ بِ 

 هُ رَ ر  قَ  مٍ ََل كَ  دَ عْ بَ  الَ قَ  ثُ يْ حَ  ،ةِ ل  قِ ي الْ فِ  اعَ شَ  ةً رَ ثْ كَ  عِ مْ جَ  ل ِ ي كُ فِ  َف ََل خِ الْ  مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ ى شَ رَ أجْ وَ 

  يْ عَ مْ ي جَ فِ  فُ ََل خِ الْ  ونُ كُ يَ فَ ": هُ صُّ ا نَ مَ  يلِ ثِ مْ ى الت  لَ عَ  ِف ن ِ َص المُ  مِ ََل ي كَ فِ  مَ اهِ رَ الد   يهِ فِ  لَ مَ حَ وَ 

 

                                 
 .56ص: ألفية ابن مالك، 1
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)َو( اأْلََصح  )أَنَُّه( َأْي اجْلَْمَع ، اخلِْاَلُف يف ُعُموِم اجْلَْمِع اْلُمَنكَِّر يف َُجِْع اْلَكثْ َرِة : َكَما َقاَل الصَِّفي  اَْلِْنِدي  
 أَتَ تَ بَ رَِّجَْي لِلر َِجاِل )َيْصُدُق َعَلى اْلَواِحِد ََمَازًا( اِلْسِتْعَماِلِه ِفيِه، حَنُْو قَ ْوِل الرَُّجِل اِلْمرَأَتِِه َوَقْد تَ بَ رََّجْت ِلَرُجلٍ 

 اهـ سم. 2."رٌ ظَ نَ  يهِ فِ اهـ. وَ  1."وعاً يُ ي شُ انِ ي الث  فِ عًا وَ ْض وَ  لِ و  ي اْلَ فِ  ةِ رَ ثْ كَ الْ وَ  ةِ ل  قِ الْ 

َّق َّم َّ)ك ََّّ:هُ لُ وْ قَ   فُ ن ِ َص مُ الْ  الَ قَ  يْ أَ  /ظ(174)أ/،(فُ ن ِ َص مُ الْ  الَ قَ )ِب  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  الخ(َّي َّفَِّالص ََّّال َّا

ي ِ دِ نْ هِ الْ  ي ِ فِ الص   لِ وْ قَ ًَل لِ اثِ مَ مُ  الً وْ قَ 
 لِ وْ قَ بِ  ورِ كُ ذْ مَ الْ  يْ أَ  ،رِ ك  نَ مُ الْ  عِ مْ جَ الْ  ومِ مُ ي عُ فِ  فُ ََل خِ لْ اَ  :3

 نْ ا ِ وَ  ِف ََل خِ الْ  ل ِ حَ مَ لِ  يدٌ يِ قْ ا تَ مَ هُ نْ  مِ َل ً كُ  ن  ي أَ فِ  امٍ  عَ بِ  َس يْ لَ  رَ ك  نَ مُ الْ  عَ مْ جَ الْ  ن  أَ  حُّ َص اْلَ وَ  ؛ِف ن ِ َص مُ الْ 

 (ةِ رَ ثْ كَ الْ  عِ مْ ي جَ فِ )وَ  ،هِ بِ  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  (ومٍ مُ ي عُ فِ )وَ  ،أٌ دَ تَ بْ مُ  (فُ ََل خِ الْ )وَ ،سًا اكِ عَ تَ مُ  هِ بِ  دُ ي  قَ مُ الْ  انَ كَ 

 سم. 4."هُ رُ بَ خَ 

 انِ يَ بَ  نْ عَ  َت كَ سَ وَ  ازِ جَ مَ ا الْ ذَ هَ  ةِ ينَ رِ ى قَ لَ إِ  ةٌ ارَ شَ إِ "  الخ(َّعَِّمَّْج َّالَّْو ََّّدَِّاحَِّو َّالََّّْاءَّو َّتَِّسَّ)الَّ :هُ لُ وْ قَ 

 سم.  5."هُ نْ مِ  ءٌ زْ جُ  عِ مْ جَ الْ  نَ مِ  دَ احِ وَ الْ  ن  ِلَ  ،ةُ ي  ئِ زْ جُ الْ وَ  ةُ ي  ل ِ كُ الْ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ ، وَ هِ تِ قَ ََل عَ 

 ةِ قَ ََل ى عَ لَ إِ  ةٌ ارَ شَ إِ  هُ ن  إِ  يلَ قِ  وْ لَ  لْ ، بَ رٍ اهِ ظَ  رُ يْ غَ  "ازِ جَ مَ ا الْ ذَ هَ  ةِ ينَ رِ ى قَ لَ إِ  ةٌ ارَ شَ إِ  هُ لُ وْ قَ " :ت َّلَّْق َّ

  ةِ اهَ رَ ي كَ فِ  عِ مْ جَ الْ بِ  دَ احِ وَ الْ  هَ ب  شَ  ثُ يْ حَ  ،ةٍ ارَ عَ تِ اسْ  ازَ جَ مَ  ونَ كُ يَ فَ  ،ةُ هَ ابَ شَ مُ لْ اا هَ ن  ا ِ وَ  ،ازِ جَ مَ ا الْ ذَ هَ 

                                 
 .2/303حاشية األنصاري، 1
 .386-2/385اآلايت البينات ،  2
قال صفي الدين األرموي : " والذي أظنه ان اخلالف يف غري ُجع القلة وإال فاخلالف فيه بعيدا جدا إذ هو َمالف  3

لنصهم على انه للعشرة وما دونه بطريق اْلقيقة، فالقول: ِبنه للعموم بطريق اْلقيقة َمالف لقوَلم."هناية الوصول يف 
 .2/114هباج ، ونقله عنه املصنف يف اإل1331دراية األصول ص 

 .2/386اآلايت البينات ، 4
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اجلَْْمُع يف َهَذا اْلِمَثاِل َعَلى اَبِبِه اِلْسِتَواِء اْلَواِحِد َواجلَْْمِع يف َكرَاَهِة الت َّبَ ر ِج َلُه َوِقيَل اَل َيْصُدُق َعَلْيِه َوملَْ ُيْستَ ْعَمْل ِفيِه وَ 
ُرُز ِلَغرْيِِه َعاَدًة.   أِلَنَّ َمْن بَ َرَزْت ِلَرُجٍل تَ ب ْ

 

 ةُ ينَ رِ قَ ا الْ م  أَ يدًا، وَ عِ بَ  نْ كُ يَ  مْ لَ  هِ ب  شَ مُ لْ لِ  هِ بِ  هِ ب  شَ مُ ى الْ لَ عَ  الُّ الد   ظُ فْ الل   يرَ عِ تُ اسْ  م  ثُ  ]،جِ رُّ بَ الت  
 .لْ م  َأتَ فَ ،ةٌ يَ الِ حَ فَ 

 يْ أَ "    (هُ لَ ) هِ لِ وْ ي قَ فِ َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى   مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ شَ  الَ قَ َّ(ه َّل 1ََّّ[جَِّر َّب َّالت ََّّةَِّاه َّر َّيَّك َّ)فََِّّ:هُ لُ وْ قَ 
 قَ لَ عُ الت   لُ مِ تَ حْ يَ وَ ": ابُ هَ ا الش ِ نَ خُ يْ شَ  ادَ اهـ. زَ  2."جِ رُ بَ الت   بِ اَل  ةِ اهَ رَ كَ الْ بِ  قٌ ل ِ عَ تَ مُ  وَ هُ فَ  لِ ائِ قَ الْ  لِ جُ لر  لِ 
 هُ رَ كَ ا ذَ مَ  هُ الَ ا قَ مَ  ةِ ح  ى ِص لَ عَ  لُّ دُ يَ اهـ. وَ  ."عِ مْ جَ الْ وَ  دِ احِ وَ الْ  نَ مِ  ورِ كُ ذْ مَ لْ لِ  يرِ مِ الض   دَ وْ عَ وَ ،  جِ رُّ بَ الت  بِ 
ى: الَ عَ تَ  هُ لَ وْ قَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  لَ عَ جَ وَ  ةُ ارَ شَ اِْلِ  ودُ عُ ا تَ مَ ى كَ نَ عْ مَ ى الْ لَ عَ  ودُ عُ يَ  دْ قَ  يرَ مِ الض   ن  أَ  امٍ شَ هِ  نُ ابْ 
 سم. 4."كَ لِ ذَ بِ  يْ أَ 3َّ{هَِّاَّبَِّوَّْد َّت َّفَّْال ََّّه َّع َّم ََّّه َّل َّثَّْمَِّيعًاَّو َّمَِّج ََّّضَّرَّْيَّاْْل َّاَّفَِّم ََّّمَّْه َّل ََّّن َّأ ََّّوَّ}ل َّ

 نْ مِ  مُّ عَ اْلَ  عُ مْ جَ الْ  هُ ن  َأبِ  رَ س  فَ يُ  نْ ى أَ لَ وْ اْلَ وَ  ،نِ يْ نَ ثْ ااْل  وْ أَ  6ةِ ثَ ََل لث  لِ  5[يْ أَ ] (هَِّابَِّىَّب َّل َّ)ع َّ :هُ لُ وْ قَ 

 مُ زِ الَل   وَ هُ  هِ يْ لَ عَ  خُ ب  وَ مُ الْ فَ  يْ أَ ":  ابُ هَ الش ِ  الَ قَ "  الخ(َّتَّز َّر َّب ََّّنَّم ََّّن َّ)ِْل  :هُ لُ وْ .قَ هِ يْ لَ عَ  ادَ ا زَ مَ وَ  هِ ل ِ قَ أَ 

 دْ وجَ يُ  مْ لَ  نْ ا ِ وَ  ،اهَ سُ فْ نَ  هِ بِ  يبَ طِ تَ وَ  كَ لِ ا ذَ هَ يْ لَ عَ  لَ هُ سْ يَ  نْ َأبِ  كَ لِ ذَ لِ  ؤُ يُّ هَ الت   وِ : أَ ولُ قُ اهـ. أَ  "يُّ ادِ عَ الْ 

 سم. 7."لِ عْ فِ الْ بِ 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
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َ[َمَُّيعََُمَِّأوَللذَاَللمدحََِماَسيقَ ]
َ

م ِ   إَذا مَلْ يُ َعاِرْضُه َعام  آَخُر، َوََثِلثُ َها يَ ُعم  ُمْطَلًقا َوتَ ْعِميُم اْلَعامِ  مبَْعىَن اْلَمْدِح َوالذَّ

 
( ملَْ يَُسْق ِلَذِلَك إْذ اأْلََصح  )تَ ْعِميُم اْلَعامِ  مبَْعىَن اْلَمْدِح َوالذَّمِ ( ِبَِْن ِسيَق أِلََحِدمِهَا )إَذا ملَْ يُ َعارِْضُه َعام  آَخرُ ()وَ 

نَ ُهَما َما ِسيَق َلُه اَل يُ َنايف تَ ْعِميَمُه فَِإْن َعاَرَضُه اْلَعام  اْلَمْذُكوُر مَلْ يَ ُعمَّ ِفيَما ُعو  ،ِرَض ِفيِه َُجًْعا بَ ي ْ

 

 هُ ن  أَ  :ل َّو َّْْل َّا َّ ،ورٌ مُ أُ  يهِ فِ  الخ(َّمَِّالذ َّو ََّّ(/و175)أ/َّحَِّدَّْم َّىَّالَّْن َّعَّْم َّبََِّّامِ َّع َّالََّّْيم َّمَِّعَّْت ََّّح َّص َّاْْل َّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

 مْ هِ فِ ََل تِ خْ اِل  هَ جْ  وَ ََل عًا فَ ْض وَ  امٌ عَ  ظَ فْ الل   ن  أَ بِ  ابُ جَ يُ . وَ (ومٍ مُ عُ ) ونَ دُ  (يمٍ مِ عْ تَ )ِب  رَ ب  عَ  مَ لِ  الُ قَ يُ  دْ قَ 

 هِ يرِ بِ عْ تَ بِ  كَ لِ ى ذَ لَ إِ  ارَ شَ َأ؟ فَ اَل  مْ أَ  هِ بِ  لُ مَ عْ يُ وَ  هِ ومُ مُ عُ بِ  دُّ تَ عْ يُ  لْ هَ  فُ ََل تِ خْ ا ااِل مَ ن  ا ِ ، وَ هِ ومُ مُ ي عُ فِ 

َّانَِّالث ََّّ.هِ بِ  لُ مَ عَ الْ وَ  هِ ومُ مُ عُ بِ  ادُ دَ تِ عْ ى ااْل نَ عْ مَ بِ  يمِ مِ عْ الت  بِ   هِ جْ ى وَ لَ عَ  وَ ا هُ مَ ن  إِ  م ِ الذ  وَ  حِ دْ مَ الْ  رُ كْ ذِ ي:

 هِ ومِ مُ عُ  نْ عَ  كَ لِ ذَ بِ  فُ رِ َص نْ يَ  لْ هَ   م ِ الذ   وْ أَ  حِ دْ مَ الْ كَ  رَ آخَ  ضٍ رَ غَ لِ  ام ِ عَ الْ  قَ وْ سَ  ن  أَ  ادُ رَ مُ الْ ، وَ يلِ ثِ مْ الت  

 ام ِ عَ الْ  نِ وْ كَ  الَ حَ  يرُ دِ قْ الت  وَ  ،ةٌ ي  انِ يَ بَ  ةُ افَ َض اِْلِ وَ  ،ةِ سَ بَ ََل مُ لْ لِ  (ىنَ عْ مَ بِ )  يفِ  اءَ بَ الْ  ن  إِ  :لث َّاَِّالث َّ؟ اَل  مْ أَ 

 نْ َأبِ ) هِ لِ وْ قَ بِ  ارَ شَ أَ  حَ ارِ الش   ن  أَ  :ع َّابَِّالر َّ. مُّ الذ   وْ أَ  حُ دْ مَ الْ  وَ ى هُ نَ عْ مَ بِ  ،هُ اقُ يَ سِ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  سًا بِ تَ لْ مُ 

 نْ ا ِ بًا وَ الِ غَ  م ِ الذ  وَ  حِ دْ مَ الْ  اعِ مَ تِ اجْ  مُ دَ عَ  كَ لِ ذَ  ةُ ينَ رِ قَ ، وَ "وْ أَ "ى نَ عْ مَ بِ  "اوَ وَ الْ " ن  ى أَ لَ إِ  (امَ هِ دِ حَ ِلَ  1[يقَ سِ ]

 -ُح ارِ الش   يْ أَ  - َت كَ سَ وَ ": الَ قَ  َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى مِ ََل سْ اِْلِ  خَ يْ شَ  ن  أَ  :س َّامَِّخ َّ.َّالَّْنِ يْ ارَ بَ تِ اعْ بِ  نَ كَ مْ أَ 

 رَ آخَ  امٌّ عَ  رَ و كُ ذْ مَ الْ  ام  عَ الْ  َض ارَ ا عَ ذَ ا إِ مَ  وَ هُ وَ  (كَ لِ ذَ لِ ق سَ يُ  مْ لَ ) هِ لِ وْ قَ بِ  هُ ادَ ا زَ وم مَ هُ فْ مَ  انِ يَ بَ  نْ عَ 

 ى لَ إِ  اجُ تَ حْ يُ ان فَ َض ارَ عَ تَ ا يَ مَ هُ ن  أَ  رٌ اهِ ظَ وَ  ،امٌّ ا عَ مَ هُ نْ مِ  لٌّ كُ فَ  ،كَ لِ ذَ لِ  يقَ سِ 

  

                                 
 يف )ه( : سبق. 1
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َد اْلُمَعاَرَضِة إىَل اْلُمَرجَِّح، ِمَثالُهُ َوِقيَل اَل يَ ُعم  ُمْطَلًقا أِلَنَُّه مَلْ ُيَسْق لِلت َّْعِميِم )َوََثلِثُ َها يَ ُعم  ُمْطَلًقا( َكَغرْيِِه َويُ ْنَظُر ِعنْ 

َوَمَع اْلُمَعاِرِض }َواَلَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن إالَّ َواَل ُمَعاِرَض }إنَّ اأْلَبْ رَاَر َلِفي نَِعيٍم َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم{ 
 ْلِك اْلَيِمِْي َُجًْعا َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأمْيَانُ ُهْم{ َفِإنَُّه َوَقْد ِسيَق لِْلَمْدِح يَ ُعم  ِبَظاِهرِِه اأْلُْختَ ْْيِ مبِِ 

 وقِ طُ نْ ي مَ فِ  هِ ولِ خُ دُ لِ  هُ نْ عَ  َت كَ ا سَ مَ ن  إِ  هُ ن  َأبِ  رَ كَ ا ذَ م  عَ  حِ ارِ الش   وِت كُ سُ  نْ عَ  ابُ جَ يُ  دْ قَ اهـ. وَ  1"حٍ ج ِ رَ مُ 

 مُ لَ عْ ا يُ مَ كَ  يحِ جِ رْ ى الت  لَ إِ  اجَ تَ حْ يُ فَ  هِ ِض ارِ عَ مُ كَ  لِ و  اْلَ  ومِ مُ عُ بِ  ادُ دَ تِ عْ ااْل  هُ نْ مِ  ادُ فَ تَ سْ يُ ، فَ ِف ن ِ َص مُ الْ  مِ ََل كَ 

 لِ وْ قَ  ومِ هُ فْ مَ  نْ عَ  انِ يَ ش ِ حَ المُ وَ  حُ ارِ الش   تَ كَ سَ ه ُ ن  أَ  :س َّادَِّالس َّو َّ. يحِ اجِ رَ الت  وَ  لِ ادُ عَ الت   اَب بَ  نْ مِ 

ي فِ  هِ يْ لَ عَ  مُ د  قَ يُ ه ُ ن  أَ  اُس يَ قِ الْ ، وَ الً و  أَ  كَ لِ ذَ لِ  يقَ سِ  اصٌّ خَ  هُ َض ارَ ا عَ ذَ ا إِ مَ  وَ هُ وَ  (،رَ آخَ  امٌّ عَ ) ِف ن ِ َص مُ الْ 

َنَفَعَنا هللُا َتَعاَلى  مِ ََل سْ اِْلِ  خُ يْ شَ  الَ قَ  (هُ يمَ مِ عْ ي تَ افِ نَ  يُ اَل  كَ لِ ذَ لِ  يقَ ا سِ مَ  )ِإذْ  هُ لُ وْ قَ  :ع َّابَِّالس َّ. نِ يْ مَ سْ قِ الْ 

 هِ لِ وْ قَ بِ  حِ ارِ الش   يدِ يِ قْ تَ يًَل لِ لِ عْ تَ  هُ نُ وْ كَ  وزُ يجُ اهـ. وَ  2."مِ الذ   وِ أَ  حِ دْ مَ ى الْ نَ عْ مَ بِ  ام ِ عَ الْ  يمِ مِ عْ تَ لِ  يلٌ لِ عْ تَ ": ِبهِ 

 اهـ سم. 3(."كَ لِ ذَ لِ  قْ سَ يُ  مْ لَ )

 .م ِ الذ   وِ أَ  حِ دْ مَ لْ لِ  يقَ ا سِ مَ ن  إِ  لْ بَ  يْ أَ  (يمَِّمَِّعَّْلت َّلََِّّقَّْس َّي َّ/ظ(175َّ)أ/َّمَّْل ََّّه َّن َّ:)ِْل َّهُ لُ وْ قَ 

 . ينِ مِ يَ الْ  كِ لْ مِ بِ  ءِ طْ وَ ي الْ فِ  نِ يْ تَ خْ اْلُ  عَ مْ جَ  مُّ عُ يَ  يْ أَ  ،ولِ عُ فْ مَ الْ  نِ عَ  لٌ و  حَ مُ  يزٌ يِ مْ تَ  (عاًَّمَّْ)ج َّ :هُ لُ وْ قَ 

 

  

                                 
 .2/306حاشية األنصاري، 1
 .2/306حاشية األنصاري، 2
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َفِإنَُّه َوملَْ ُيَسْق لِْلَمْدِح َشاِمٌل جِلَْمِعِهَما مبِْلِك اْلَيِمِْي َفُحِمَل  {َوَعاَرَضُه يف َذِلَك }َوَأْن َِتَْمُعوا بَ ْْيَ اأْلُْختَ ْْيِ 

 تَ َناُولُُه َلُه َأْو أُرِيَد َوُرجِ َح الثَّاين َعلَْيِه ِِبَنَُّه حُمَر ٌِم.اأْلَوَُّل َعَلى َغرْيِ َذِلَك ِبَِْن مَلْ يُ َرْد 

  .1عاً مْ جَ  ينِ مِ يَ الْ  كِ لْ مِ بِ  نِ يْ تَ خْ أْلْ لِ  هُ ومُ مُ عُ  يْ أَ  (ك َّلَِّيَّذ َّفََِّّه َّض َّار َّع َّو َّ) هُ لُ وْ قَ وَ        

َّم َّم َّو َّ}: هُ لُ وْ قَ  يْ أَ  (لَّو َّاْْل ََّّل َّمَّْح َّ)ف َّ :هُ لُ وْ قَ   رِ يْ ى غَ لَ عَ  يْ أَ  ،كَ لِ ذَ  رِ يْ ى غَ لَ عَ  2{مَّْك َّان َّم َّيَّْأ ََّّْتَّك َّل َّا

 .كِ لْ مِ الْ بِ  نِ يْ تَ خْ اْلُ  عِ مْ جَ 

 . لِ و  اْلَ  لِ وْ قَ ى الْ لَ عَ  يْ أَ  (ه َّل َّاو َّن َّت ََّّدَّْرَِّي ََّّمَّْل ََّّنَّأ )بَِّ :هُ لُ وْ قَ 

 .ِث الِ الث   لِ وْ قَ ى الْ لَ عَ  يْ أَ  (يَّالخانَِّالث ََّّح َّج َّر َّو ََّّيد َّرَِّأ ََّّوَّأ َّ) هُ لُ وْ قَ وَ 

 مٌ قد  مُ  دِ اسِ فَ مَ الْ  ءَ رْ دَ  ن  ِلَ  ،يحِ بِ مُ ى الْ لَ عَ  مٌ د  قَ مُ  مُ ر ِ حَ المُ وَ  ،يحٌ بِ مُ  لُ و  اْلَ وَ  يْ أَ  (م َّر َِّح َّم ََّّه َّن َّأ )بَِّ :هُ لُ وْ قَ 

  .حِ الِ َص مَ الْ  ِب لْ ى جَ لَ عَ 

 

                                 
 2/19وفيه رد على اإلمام داود الظاهري الذي استدل ابآلية على إابحة األختْي مبلك اليمْي. انظر: حاشية العطار  1
 [5]سورة املؤمنون، اآلية: 2
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َ[ساويالتَاَنفيََِتعميمَُ]
،{اَل َيْستَ ُوونَ }َوتَ ْعِميُم حَنْو 

 
اَل َيْستَ ُووَن{  ،( ِمْن قَ ْوله تَ َعاىَل }أََفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا{اَل َيْستَ ُوونَ  })َو( اأْلََصح  )تَ ْعِميُم حَنْو

يِع ُوُجوِه ااِلْسِتَواِء اْلُمْمِكِن نَ ْفيُ َها لَِتَضم ِن اْلِفْعِل الْ  {}اَل َيْسَتِوي َأْصَحاُب النَّاِر َوَأْصَحاُب اجْلَنَّةِ  َمْنِفيِ  فَ ُهَو ِلنَ ْفِي ُجَِ
 ِلَمْصَدٍر ُمَنكٍَّر 

 

 نَ يْ بَ  د  بُ اَل  هُ ن  ِلَ  ،قَ دَ ا َص م  ًا لَ ام  عَ  انَ كَ  وْ لَ  هُ ن  أَ بِ  مِ ْص خَ الْ  لِ اَل دْ تِ سْ اِل  عٌ فْ دَ "  ا(ه َّي َّفَّْن ََّّن َّكَِّمَّْم َّلَّْ)ا َّ 1 :هُ لُ وْ قَ 

 ن  أَ  عِ فْ الد   لُ اِص حَ ا. وَ مَ هُ نْ ا عَ مَ اهُ دَ عَ  امَ  بِ لْ ي سَ فِ  اةُ اوَ سَ مُ الْ  هُ لُّ قَ أَ وَ  ،هٍ جْ وَ  نْ مِ  اةٍ اوَ سَ مُ  نْ مِ  نِ يْ رَ مْ أَ 

 هُ ُص صِ  خَ ا يُ مَ  يلِ بِ قَ  نْ مِ  وَ هُ فَ  ومِ مُ عُ ي الْ رًا فِ اهِ ظَ  انَ كَ  نْ ا ِ وَ  ،اهَ اؤُ فَ تِ انْ  حُّ ِص يَ  اةٍ اوَ سَ مُ  يُ فْ نَ  ادَ رَ مُ الْ 

 اهـ سم. 4."قُ لَ خْ يُ  ءٍ يْ شَ  3 [ل  كُ  يْ أَ ] 2{ء َّيَّش ََّّل َّك ََّّق َّالَِّخ ََّّللا َّ}: وَ حْ نَ  ،قلُ عَ الْ 

َّ)لَِّهُ لُ وْ قَ   اقِ يَ ي سِ فِ  ةٌ رَ كِ نَ  هُ ن  ا أَ نَ لَ " :دِ ُض عَ الْ  ةُ ارَ بَ عِ "  (ر َّك َّن َّم ََّّرَّد َّْصَّم َّلََِّّي َّفَِّنَّْم َّالََّّْلَّعَّْفَِّالََّّْنَّم َّض َّت َّ:

 يمُ مِ عْ الت   َب جَ وَ فَ  ،ةِ فَ رِ عْ مَ الْ  ونَ دُ  ةُ رَ كِ ا الن  هَ بِ  فُ وَص يُ  كِ لِ ذَ لِ ، وَ اةِ حَ النُّ  قِ فاَ ات ِ بِ  ةٌ رَ كِ نَ  ةَ لَ مْ الجُ  ن  ِلَ  ،يِ فْ الن  

 ن  ِلَ " هُ لُ وْ قَ اهـ. وَ  5."اءِ رَ قْ تِ سْ ااْل بِ  لٌ اَل دْ تِ اسْ  لْ بَ  ةِ غَ ي اللُّ اسًا فِ يَ ا قِ ذَ هَ  َس يْ لَ ، وَ اِت رَ كِ الن   نَ مِ  هِ رِ يْ غَ كَ 

  ادَ رَ مُ الْ  ن  ِلَ  ،نٍ سَ حَ بِ  َس يْ لَ  "ي وِ تَ سْ  يَ اَل "ِب  يلَ ثِ مْ الت   ن  إِ  يلَ ا قِ مَ لِ  عٌ فْ دَ ": دُ عْ الس   الَ قَ  "ةٌ رَ كِ نَ  ةَ لَ مْ جُ الْ 

  
                                 

؛ شرح تنقيح الفصول  2/114العضد ؛ شرح  1/462؛ هناية السول  3/121انظر هذه املسألة يف : البحر احمليط  1
 .2/307؛حاشية زكراي األنصاري  186ص:

 [.62[و ] سورة الزمر، اآلية :16] سورة الرعد، اآلية : 2
 اآلايت البينات : أي خالق كل.يف  3
 .2/389اآلايت البينات ، 4
 .2/632شرح َمتصر املنتهى األصوِل ،  5
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.يمِ َوِقيَل اَل يَ ُعم  َنَظرًا إىَل َأنَّ ااِلْسِتَواَء اْلَمْنِفيَّ ُهَو ااِلْشرتَاُك ِمْن بَ ْعِض اْلُوُجوِه َوَعَلى الت َّْعمِ 

 نْ مِ  يرَ كِ نْ الت  وَ  يفَ رِ عْ الت   ن  َأبِ  مْ هُ يحَ رِ ْص تَ  ن  كِ لَ ا، وَ ذَ هَ  لَ عْ فِ  "ي وِ تَ سْ يَ "وَ  سِ نْ جِ الْ  مُ اسْ  ةِ رَ كِ الن   1[ِمنَ ] 

ِ وَ خَ   ةِ لَ مْ جُ الْ  يرِ كِ نْ تَ بِ  ادَ رَ مُ الْ  ن  ى أَ لَ عَ  اةِ حَ النُّ  نَ مِ  ونَ قُ قِ حَ مُ الْ وَ  ،ةٌ رَ كِ نَ  ةِ لَ مْ جُ الْ  نَ وْ ي كَ فِ نْ يَ  اءِ مَ سْ اْلَ  اص 

 (/و176)أ/ لْ بَ  ،هِ يرِ كِ نْ تَ  ةِ هَ جِ  نْ مِ  َس يْ لَ  ي ِ فِ نْ مَ الْ  لِ عْ فِ الْ  ومُ مُ عُ ، وَ ةٌ رَ كِ ا نَ هَ نْ مِ  كُ بِ سَ نْ ي يَ ذِ ال   دَ رَ فْ مُ الْ  ن  أَ 

 اءٌ وَ تِ اسْ  تُ بُ ثْ  يَ اَل  "ورٌ مْ عَ وَ  دٌ يْ ي زَ وِ تَ سْ  يَ اَل "ى نَ عْ مَ ، فَ ةٌ رِ كَ نَ  رِ دَ ْص مَ الْ  نَ مِ  هُ نَ م  َض ا تَ مَ  ن  أَ  ةِ هَ جِ  نْ مِ 

  سم. 3."دِ ُض عَ الْ  يعِ نِ َص  نْ عَ  هِ ولِ دُ عُ وَ  حِ ارِ الش   يعِ نِ َص  نُ سْ حُ  رُ هَ ظْ يَ  هِ بِ اهـ. وَ  2."امَ هُ نَ يْ بَ 

واًل وا أَ الُ قَ " : يلِ لِ ا الد  ذَ هَ  يرِ رِ قْ ي تَ فِ  دُ ُض عَ الْ  الَ ( قَ الخَّي َّفَِّنَّْم َّالََّّْاء َّو َّتَِّسَّااْلََّّن َّىَّأ َّل َّرًاَّإَِّظ َّ:َّ)ن َّهُ لُ وْ قَ 

ٍ خَ  هٍ جْ وَ بِ  اةِ اوَ سَ مُ الْ  نَ مِ  مُّ عَ أَ  ،ةِ لَ مْ جُ ي الْ فِ  يْ أَ  ،قاً لَ طْ مُ  اةُ اوَ سَ مُ الْ   ََل فَ  هٍ جْ وَ  ل ِ كُ  نْ مِ  اةُ اوَ سَ مُ الْ  وَ هُ وَ  اص 

ِ خَ اْلَ بِ  هُ لَ  ارَ عَ شْ  إِ اَل  م  عَ اْلَ  ن  ِلَ ،  يهِ لَ عَ  لُّ دُ يَ   .4[هُ يُ فْ نَ ] هِ يِ فْ نَ  نْ مِ  مُ زَ لْ  يَ ََل فَ  ، وهِ جُ وُ الْ  نَ مِ  هٍ جْ وَ بِ  ص 

ِ خَ اْلَ بِ  م ِ عَ اْلَ  ارِ عَ شْ إِ  مِ دَ عَ  نْ مِ  مْ تُ رْ كَ ا ذَ مَ  ن  : أَ ابُ وَ جَ لْ اَ  ي  فِ اَل  اِت بَ ثْ اِْلِ  ِف رَ ي طَ فِ  وَ ا هُ مَ ن  إِ  ص 

 مُّ عُ يَ  َلَ فَ  يٍ فْ نَ  ل ِ ي كُ فِ  هُ لُ ثْ مِ  اءَ جَ لَ  كَ لِ  ذَ اَل وْ لَ ، وَ ص  خَ اْلَ  يَ فْ نَ  مُ زِ لْ تَ سْ يَ  م ِ عَ اْلَ  يَ فْ نَ  ن  إِ ، فَ يِ فْ الن   ِف رَ طَ 

 - (الخ ن  ى أَ لَ رًا إِ ظَ نَ ) هُ لَ وْ ي قَ نِ عْ أَ  - يلِ لِ ا الد  ذَ هَ لِ  حِ ارِ الش   يرَ رِ قْ تَ  ن  أَ  مُ لَ عْ يُ  هِ بِ اهـ. وَ  5."داً بَ أَ  يٌ فْ نَ 

  نْ مِ  اكُ رَ تِ شْ ااْل  وَ هُ  ي  فِ نْ مَ الْ  ن  إِ ) هِ لِ وْ قَ  لَ دَ بَ  يرِ بِ عْ الت   ق  حَ  ن  ا ِ ، وَ يمٍ مِ تْ ى تَ لَ إِ  اجُ تَ حْ يَ 

                                 
 (.: يف. واملثبت من )ه )أ(يف )ط( و )ب( و  1
 ,634-2/633حاشية على شرح العضد ملختصر املنتهى األصوِل، السعد التفتازاين،  2
 .2/389اآلايت البينات، 3
 .)أ(ساقطة من  4
 .2/632شرح َمتصر املنتهى األصوِل ، العضد اإلجيي،  5
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مِ يِ  َوَخاَلَف يِف ِمن اآْلَيِة اأْلُوىَل َأنَّ اْلَفاِسَق اَل يَِلي َعْقَد النِ َكاِح َوِمن الثَّانَِيِة َأنَّ اْلُمْسِلَم اَل يُ ْقَتُل اِبلذ ِ ُيْستَ َفاُد 

 اْلَمْسأَلَتَ ْْيِ اْْلََنِفيَّةُ 

 ةَ ارَ بَ عِ  ن  أَ  َرِحَمُه هللاِ  1ى سموَ عْ دَ . وَ (اكِ رَ تِ شْ ااْل  قُ لَ طْ مُ  ي  فِ نْ مَ الْ  ن  إِ ): ولَ قُ يَ  نْ أَ  (وهِ جُ وُ الْ  ضِ عْ بَ 

 .لْ م  َأتَ فَ  ،ى رَ ا تَ مَ كَ  ةٍ مَ ل  سَ مُ  رُ يْ غَ  دِ ُض عَ الْ  ةِ ارَ بَ ى عِ نَ عْ مَ  يعِ مِ جَ بِ  ةٌ يَ افِ وَ  حَ ارِ الش  

 رِ افِ كَ ى الْ لَ عَ  ةِ يَ ي اآْل فِ  قِ اسِ فَ الْ  لُ مْ حَ  هَ جِ ت  مُ الْ  ن  أَ  يهِ فِ  ىَّالخ(ول َّاْْل َّةَِّي َّاْلََّّن َّمََِّّاد َّف َّت َّسَّ)ي ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

3ََّّ{ون َّب َّذ َِّك َّت ََّّهَِّبََِّّمَّْت َّنَّْيَّك َّذَِّرَّال َّاَِّالن ََّّاب َّذ َّواَّع َّوق َّ}ذ َّ هِ لِ وْ ى قَ لَ إِ  2وا{ق َّس َّف ََّّين َّذَِّاَّال َّم َّأ َّ}و َّ هِ لِ وْ قَ لِ 

 ن  ي أَ ِض تَ قْ ا يَ ذَ هَ ا، وَ مَ هُ مِ كْ حُ لِ  انٌ بيَ وَ  قِ اسِ فَ الْ وَ  نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ  يلٌ ِص فْ تَ  (الخ {ين َّذَِّاَّال َّم َّأ ف َّ}): هُ لَ وْ قَ  ن  إِ فَ 

 .رُ افِ كَ الْ  قِ اسِ فَ الْ بِ  ادَ رَ مُ الْ 

 

                                 
 .2/389اآلايت البينات ،  1
 [20]سورة السجدة،اآلية:  2
 [20]سورة السجدة اآلية:  3



1512 
 

َ[طَِرَْالشَاَونَ ،دََُومَِمَُعَُلَِْلََيَِفَْالنَـاَاقَِيَ يفَسََِالفعلََُ]
َ

،، ِقيَل َوِإْن َأَكْلتُ َواَل َأَكْلتُ 

 
يِع أَفْ رَاِد َو( اأْلََصح  تَ ْعِميُم حَنْو )اَل َأَكْلت( ِمْن قَ ْوِلك َوَاَّللَِّ اَل َأَكْلت فَ ُهَو ِلنَ ْفِي ) يِع اْلَمْأُكواَلِت ِبنَ ْفِي ُجَِ ُجَِ

ِن اْلُمتَ َعلِ ِق هِبَا )ِقيَل َوِإْن َأَكْلتُ  يِع اْلَمْأُكواَلِت فَ َيِصح  1اأْلَْكِل اْلُمَتَضمِ  ( فَ َزْوَجيِت َطاِلٌق َمَثاًل فَ ُهَو ِلْلَمْنِع ِمْن ُجَِ
. يَِّة َوَيْصُدُق يف إرَاَدتِِه ََتِْصيُص بَ ْعِضَها يف اْلَمْسأََلتَ ْْيِ اِبلن ِ 

 

  2 ة.ولَ كُ أْ ا مَ هَ نُ وْ كَ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  يْ أَ  (ِتَّوال َّك َّأَّْالم ََّّيعَِّمَِّج ََّّيَّفَّْن َّلََِّّو َّه َّ)ف َّ :هُ لُ وْ قَ 

 ةِ نَ ى زِ لَ نًا عَ م ِ َض تَ مُ  انَ ا كَ مَ ن  ا ِ ، وَ لِ كْ أْلَ لِ  تٌ عْ نَ  ولِ عُ فْ مَ الْ  مِ اسْ  ةِ يغَ ى ِص لَ عَ  (نَّم َّض َّت َّم َّ:َّ)الَّْهُ لُ وْ قَ 

 هُ ن لَ م ِ َض تَ مُ وَ  هِ ولِ لُ دْ مَ  ءُ زْ جُ  وَ هُ فَ  ،انِ مَ الز  وَ  ثِ دَ حَ ى الْ لَ عَ  لِ عْ فِ الْ  ةِ لَ اَل دَ لِ  هُ لَ  3[ِفْعلِ الْ ] نِ مُّ َض تَ لِ  ولِ عُ فْ مَ الْ 

 ل. عْ فِ الْ 

 (اه َّبَِّ) يرُ مِ َض ضًا، وَ يْ أَ  لِ كْ أْلَ لِ  /ظ(176)أ/ تٌ عْ نَ  لِ اعِ فَ الْ  مِ اسْ  ةِ يغَ ِص بِ  (قَّل َِّع َّت َّم َّالَّْ) هُ لُ وْ قَ وَ 
 يرُ وِ ْص تَ  (تُ لْ كَ أَ  نْ إِ )وَ  (تُ لْ كَ  أَ اَل )بِ  ِف ن ِ َص مُ الْ  يلِ ثِ مْ تَ  نْ مِ  مَ لِ عُ " وَ  ،لِ كْ اْلَ  ادِ رَ فْ أَ  وْ أَ  تِ واَل كُ أْ مَ لْ لِ 
 6يُّ دِ مِ اآْل وَ  5امُ مَ اِْلِ وَ  4يُّ الِ زَ غَ الْ  هُ رَ كَ ي ذَ ذِ ال   وَ هُ وَ  ،ءٍ يْ شَ بِ  دٍ قي  مُ  رَ يْ يًا غَ د ِ عَ تَ مُ  لُ عْ فِ ون الْ كُ يَ  نْ َأبِ  ةِ لَ َأسْ مَ الْ 

                                 
: وإن أكلَت . والصواب ما يف البدر نظرا  2/309، ويف حاشية األنصاري  1/352هكذا يف البدر الطالع مضبوطة  1

 للسياق واللغة.
إذا كان الفعل متعداي ووقع يف سياق النفي أو الشرط، ومل يصرح مبفعوله، ومل يكن له داللة على مفعول، ال واحد، وال  2

أكثر، فهل يكون عاما فيها أم ال؟ كما إذا قال: وهللا ال أكلت، أو ال آكل، أو إن أكلُت فعلي كذا، فذهب الشافعية، 
فيه.وقال أبو حنيفة: ال يعم واختاره القرطِب من املالكية،واإلمام الرازي من واملالكية وأبو يوسف وغريهم إىل أنه عام 

 .168-4/167الشافعية . انظر البحر احمليط 
 يف )ط( : اللف . 3
 .237املستصفى، ص  4
 .2/343احملصول ،الرازي،  5
 .2/251اإلحكام يف أصول األحكام ، اآلمدي،  6
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.................................

 ابِ تَ ي كِ فِ  2هابِ وَ الْ  دَ بْ عَ  يَ اِض قَ الْ  ن  كِ ، لَ ةَ رَ اِص قَ الْ  الَ عَ فْ اْلَ  لُ اوَ نَ تَ  يَ ا اَل ذَ ى هَ لَ عَ ، وَ 1مْ هُ رُ يْ غَ وَ  

 يَ فْ نَ  ن  ِلَ  يِ فْ الن   اقِ يَ ي سِ فِ  ةِ رَ كِ الن  كَ  ومَ مُ عُ ي الْ ِض تَ قْ يَ  لْ هَ  يِ فْ الن   اقِ يَ ي سِ فِ  لُ عْ فِ لْ اَ :  الَ قَ  3ةِ ادَ فَ اِْلِ 

 ةُ لَ َأسْ مَ الْ  مُّ عُ تَ  يرِ وِ ْص ا الت  ذَ ى هَ لَ عَ وَ  ،امَ يَ  قِ ا اَل نَ لْ قُ )ا ن  َأكَ  ،ومُ قُ  يَ ا: اَل نَ لْ ا قُ ذَ إِ ؟ فَ هِ رِ دَ ْص مَ لِ  يٌ فْ نَ  لِ عْ فِ الْ 

 سم. 7."كَ لِ ذَ ي لِ د ِ عَ تَ المُ بِ  لَ عْ فِ الْ  حِ ارِ الش   يدِ يِ قْ تَ  مُ دَ عَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ وَ  .6يُّ شِ كَ رْ الز   هُ الَ قَ  5."4رَ اِص قَ الْ 

 

  

                                 
 .4/156انظر البحر احمليط، الزركشي،  1

 هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلِب أبو حممد البغدادي. املالكي املعروف . 2

"اإلفادة" هو من الكتب اليت أكثر النقل عنها القرايف يف شرح تنقيح الفصول، صرح بذلك يف مقدمة كتاب الذخرية  3
واعتمدت يف هذه املقدمة ] يقصد كتابه تَ ْنِقيَح اْلُفُصوِل يف ِعْلِم اأْلصول[ على أخذ ُجلة كتاب "اإلفادة" »حيث قال: 

 .1994/ 1، دار الغرب اإلسالمي،بريوت، ط55/ 1، الذخرية ،« الفقه للقاضي عبد الوهاب، وهو َملدان يف أصول
يف تشنيف املسامع : "القاصرة "؛ أي األفعال القاصرة ، وهو أصوب. لكن البناين ينقل عن اآلايت البينات حيث  4

 .2/392أثبتت كلمة )القاصر( بدل )القاصرة(. انظر اآلايت البينات 
، 146-1/145يف : شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول ، القرايف، راجع قول القاضي عبد الوهاب  5

 م، دارالفكر،بريوت .2004
،حتقيق أيب عمرو اْلسيين بن عمر بن عبد الرحيم،   دار الكتب العلمية ، 1/347تشنيف املسامع ، الزركشي،  6

 م.1/2000بريوت، ط
 .2/392اآلايت البينات  7
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ِْلَِقيَقِة اأْلَْكِل َوِإْن َلزَِم ِمْنهُ أِلَنَّ الن َّْفَي َواْلَمْنَع ، َوَقاَل أَبُو َحِنيَفَة اَل تَ ْعِميَم ِفيِهَما َفاَل َيِصح  التَّْخِصيُص اِبلنِ يَِّة 
َا َعب ََّر اْلُمَصنِ ُف يف الثَّانَِيِة ِبِقيِل َعَلى ِخاَلِف  ،الن َّْفُي َواْلَمْنُع جِلَِميِع اْلَمْأُكواَلِت َحَّتَّ حَيَْنَث ِبَواِحٍد ِمن َْها ات َِفاقًا َوِإمنَّ

نَ ُهمَ  ا ِلَما َفِهَمُه ِمْن َأنَّ ُعُموَم النَِّكَرِة يف ِسَياِق الشَّْرِط بََدِل  َكَما تَ َقدََّم َعْنُه َولَْيَس اأْلَْمُر  َتْسِويَِة اْبِن اْْلَاِجِب َوَغرْيِِه بَ ي ْ
 .َكَما ُفِهَم َدائًِما ِلَما تَ َقدََّم ِمْن َمَِيِئَها لِلش ُموِل 

 

 .هُ رُ كُ ذْ يَ ا سَ مَ ومًا كَ زُ لُ  لْ بَ ، عًا ْض وَ  يْ أَ  ا(م َّيهَِّفََِّّيم َّمَِّعََّّْت َّال 1ََّّة َّيف َّنَِّوَّح َّب َّأ ََّّال َّق َّ:)و َّهُ لُ وْ قَ 

 . (تُ لْ كَ  أَ اَل ): يَ هِ ى وَ ولَ اْلُ  ةِ لَ َأسْ مَ ي الْ فِ  يْ أَ  (ي َّفَّْالن ََّّن َّ:)ِْل هُ لُ وْ قَ 

 .(ْت لَ كَ أَ  نْ إِ ) يَ هِ وَ  ةِ يَ انِ الث   ةِ لَ َأسْ مَ ي الْ فِ  يْ أَ  (ع َّنَّْم َّالَّْو َّ): هُ لُ وْ قَ وَ 

 ا.هَ عُ نْ مَ وَ  لِ كْ اْلَ  ةِ يقَ قِ حَ  يُ فْ نَ  وَ هُ وَ  ،ورِ كُ ذْ مَ الْ  نَ مِ  يْ أَ  (ه َّنَّْمََِّّم َّزَِّل ََّّنَّا َِّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ 

ًا ًض يْ أَ  نُ كِ مْ يُ ، وَ ةً فَ الَ خَ ى مُ نَ عْ مَ بِ  (فٌ ََل خِ )وَ  ،يلَ قِ  نْ مَ  الٌ حَ "  الخ(َّةَِّي َّوَّسَّت ََّّفَّال َّىَّخَّل َّ:)ع َّهُ لُ وْ قَ 

 سم. 2(."رَ ب  عَ )ِب  هُ قُ لُّ عَ تَ 

 
 

                                 
؛ دار 1/246ه ( ، 972ير ،حممد أمْي بن حممود البخاري املعروف ِبمري ابدشاه اْلنفي )املتوىف: انظر : تيسر التحر  1

، دار الكتب العلمية، بريوت، 280-1/279الفكر،بريوت. وفواتح الرْحوت بشرح مسلم الثبوت، عبدالعلي اللكنوي، 
 .1/2002ط
 .2/396اآلايت البينات،  2
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َ[َل َاملقتضيَالَعمومَ ]َ
اْلُمْقَتِضي،اَل 

 
اْلَكاَلِم إالَّ ِبتَ ْقِديِر َأَحِد أُُموٍر ُيَسمَّى ُمْقَتَضى ِبَفْتِح  ْسَتِقيُم ِمن)اَل اْلُمْقَتِضي( ِبَكْسِر الضَّاِد َوُهَو َما اَل يَ 

ُ اِبْلَقرِيَنةِ  ،الضَّادِ  نَ َها يَ تَ َعْيَّ يًعا اِلْنِدفَاِع الضَُّروَرِة ِبََِحِدَها َوَيُكوُن َُمَْماًل بَ ي ْ َوِقيَل يَ ُعم َها َحَذرًا ِمن  فَِإنَُّه اَل يَ ُعم  ُجَِ
ُْجَالِ  َعْن أُمَّيِت اخلََْطُأ َوالنِ ْسَياُن{ فَِلُوُقوِعِهَما َوِمثَالُُه َحِديُث ُمْسَنِد َأِخي َعاِصٍم اآْليت يف َمْبَحِث اْلُمْجَمِل }رُِفَع  ،اإْلِ

ْرََن اْلُمَؤاَخَذَة لِ  َفْهِمَها ُعْرًفا ِمْن ِمْثِلِه َوِقيَل اَل َيْسَتِقيُم اْلَكاَلُم ِبُدوِن تَ ْقِديِر اْلُمَؤاَخَذِة َأْو الضََّماِن َأْو حَنِْو َذِلَك فَ َقدَّ
يُعَها.  يُ َقدَُّر ُجَِ

 
 

 1 .ام ِ ى العَ لَ فًا عَ طْ عَ  ر ِ الجَ بِ  هِ يْ لَ ف عَ طِ ا عُ مَ وَ  وَ هُ  َّاْلم ْقت ِضيَّالخ()ال ََّّ:قوله

َِّمن َّ قوله: َّي ْست ِقيم  َّال  ِم(َّ)م ا  مٌ ََل ى كَ َض تَ قْ المُ فَ  ،ةي  يِض عِ بْ تَ  "نْ مِ " ن  أَ  رُ هَ ظْ الَ  اْلك ال 

 ى.َض تَ قْ د مُ حَ الَ  2كَ لِ ذَ ب يْ أَ  (ىم َّس َّي َّ) هُ لُ وْ قَ . وَ قُ دُ ْص يَ  يْ أَ  (يم َّقَِّت َّسَّي َّ) هُ لُ وْ قَ . وَ وٌص ُص خْ مَ 

 هُ دَ عْ ا بَ مَ ى وَ َض تَ قْ  المُ اَل  فِ ن ِ َص المُ  لِ وْ قَ ير لِ سِ فْ تَ  م  عُ  يَ اَل  رِ سْ الكَ بِ  يِض تَ قْ المُ  يْ أَ  (ه َّن َّإَِّ:)ف َّهُ لُ وْ قَ 

 . رُ هَ ظْ الَ  لُ و  الَ وَ  ،هُ دَ عْ ا بَ مَ  امِ مَ ِض انْ بِ  نْ كِ لَ  ،ومِ مُ العُ  مِ دَ عَ لِ  ةٌ ل  عِ  وَ هُ  وْ أَ  ،ومِ مُ العُ  يِ فْ نَ لِ  ةٌ ل  عِ 

 يب. كِ رْ ا الت  ذَ هَ  لَ ثْ مِ  يْ ( أَ هَِّلَِّثَّْمََِّّنَّ:َّ)مَِّهُ لُ وْ قَ 

ا: هُ لُ وْ قَ  ِميع ه  َّج  ر  د  َّي ق  ِقيل   ضى.تَ قْ المُ  يمِ مِ عْ تَ بِ  لُ وْ القَ  وَ هُ وَ  يْ ( أَ )و 

                                 
كعادته حْي ينقل عن البناين ، فقال : " َمرور هو وما بعده عطف على العام كذا   نسب العطار هذا القول إىل َمهول 1

قيل والظاهر أنه َمرور عطفا على حمل قوله ال يستوون؛ ألهنا يف حمل جر ِبضافتها إىل تعميم ." حاشية العطار 
2/21. 

 يف )ه(  و )ط(: ذلك. 2
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َ[َالَيفيدَالعمومَامَِّعَ ىَالَْلَ عَ َفَُطَْعَ ْلَاَ ]
َ

َواْلَعْطُف َعَلى اْلَعامِ ،

 
يَ ْقَتِضيِه ِلُوُجوِب ُمَشارََكِة اْلَمْعُطوِف َعلَْيِه  :َوِقيلَ  ،)َواْلَعْطُف َعَلى اْلَعامِ ( َفِإنَُّه اَل يَ ْقَتِضي اْلُعُموَم يف اْلَمْعُطوفِ 

ْكِم َوِصَفِتِه  ، يف اْلُْ

 

َِّفيَّاْلم ْعط وِف( :)هُ لُ وْ قَ  َّي ْقت ِضيَّاْلع م وم  ى رَ جْ أَ " : مِ ََل سْ اِلِ  (/و177)أ/ خُ يْ شَ  الَ قَ  1َف ِإن ه َّال 

 نْ أَ  اهُ فَ كَ لَ  وِف طُ عْ ى المَ نَ عْ مَ بِ  هُ لَ عَ جَ  وْ لَ ، وَ ي  رِ دَ ْص المَ  اهُ نَ عْ ى مَ لَ عَ  ِف ن ِ َص المُ  مِ ََل ي كَ فِ  َف طْ العَ 

زًا وُّ جَ ا تَ مَ هُ نْ مِ  يءٍ شَ بِ  2 [يرَ بِ عْ الت   ن  ى أَ لَ عَ ]، هُ دَ عْ ا بَ مَ وَ  هُ لَ بْ ا قَ مَ بِ  َب سَ نْ أَ  انَ كَ لَ وَ  "،معُ  يَ ََل فَ ": ولَ قُ يَ 

ا مَ يهِ  فِ اَل  هِ يْ لَ عَ  وفُ طُ عْ المَ وَ  وفِ طُ عْ ي المَ قِ ل ِ عَ تَ ي مُ فِ  وَ ا هُ مَ ن  إِ  يهِ فِ  مَ ََل الكَ  ن  ، ِلَ الِ ثَ ى المِ لَ إِ  رِ ظَ الن  بِ 

 ورِ كُ ذْ المَ  اءِ رَ جْ ى اِلِ لَ عَ  لَ امِ الحَ  ن  َأبِ  هُ نْ عَ  ابُ جَ يُ  دْ قَ فَ  ل َّو َّاْل َّ ام  : أَ انِ ادَ يرَ إِ  هُ لُ اِص حَ اهـ. وَ  3."امَ هِ سِ فْ نَ 

ى نَ عْ المَ بِ  َف طْ العَ  ن  ، ِلَ رٌ ظَ نَ  يهِ فِ وَ  ،هُ نْ عَ  ولِ دُ ى العُ لَ إِ  ةَ ورَ رُ  َض ََل فَ  هِ تِ ح  ِص   عَ مَ  ظِ فْ الل   رُ اهِ ظَ  هُ ن  أَ 

َّام  أَ . وَ ِف سُّ عَ الت   ةِ ايَ غَ  بِ ال  إِ  هُ يمُ مِ عْ ى تَ ت  َأتَ  يَ اَل  هُ دَ عْ ا بَ مَ وَ  هُ لَ بْ ا قَ مَ لِ  هِ تِ بَ اسَ نَ مُ  اِت وَ فَ  عَ مَ  يِ  رِ دَ ْص المَ 

  هُ عُ فْ دَ  نُ كِ مْ يُ فَ يَّانَِّالث َّ

  

                                 
؛ تشنيف املسامع  3/226؛ البحر احمليط 2/258مدي ؛ اإلحكام لآل 3/136هو قول اجلمهور ،انظر : احملصول  1

 .222؛ شرح تنقيح الفصول ص: 1/348
؛ التحبري  3/226، البحر احمليط  2/120وقالت اْلنفية : يقتضيه ، واختاره ابن اْلاجب ، انظر : شرح العضد 

 .1/261؛ التسيري  5/2450
 يف حاشية األنصاري : على أن يف التعبري. 2
 .2/311صاري،حاشية األن 3
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: ِقيَل  "اَل يُ ْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر َواَل ُذو َعْهٍد يف َعْهِدهِ " ِمَثالُُه َحِديُث َأيب َداُود َوَغرْيِِه  ،قُ ْلَنا يف الصِ َفِة مَمُْنوعٌ 

ُْجَاعِ  ،يَ ْعيِن ِبَكاِفرٍ   قُ ْلَنا اَل َحاَجَة إىَل َذِلَك َبْل يُ َقدَُّر ِبَْريبٍ . ،َوُخصَّ ِمْنُه َغي ُْر اْْلَْريبِ  اِبإْلِ

 مٍ لِ سْ ى مُ لَ عَ  فٌ طْ عَ  1 (دٍ هْ و عَ  ذُ اَل وَ ) هُ لُ وْ قَ " :هُ صُّ ا نَ اب مَ هَ ا الش  نَ خِ يْ شَ  لِ وْ ي قَ فِ  لِ و  الَ  هِ جْ الوَ بِ  

 مٍ لِ سْ مُ  ظَ فْ لَ  هِ يْ لَ عَ  وفَ طُ عْ المَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  حُّ ِص يَ ، وَ وظِ فُ لْ المَ  رِ افِ كَ ى بِ لَ عَ  فٌ طْ عَ  (رِ د  قَ المُ  رٍ افِ كَ بِ )وَ 

 لِ و  الَ  رِ افِ كَ ا بِ مَ هُ ا وَ مِ هِ دِ يْ قَ  ارِ بَ تِ اعْ ا بِ مَ هُ ومَ مُ عُ ا وَ مَ هُ نْ حدث عَ ا المُ مَ هُ وَ  دٍ هْ و عَ وف ذَ طُ عْ المَ وَ 

 رُ د  قَ ا يُ مَ ن  إِ  يَ عِ افِ الش  وَ  هُ رُ د ِ قَ يُ  يَ فِ نَ الحَ  ن  إِ فَ  ِف ََل ى الخِ لَ عَ  يْ أَ  "رِ د  قَ المُ  رِ افِ كَ بِ "وَ  هُ لُ وْ قَ اهـ. وَ ."رِ د  قَ المُ وَ 

، ِف طْ العَ  ومَ مُ عُ  عُ نَ مْ يَ  ي  عِ افِ الش   ن  إِ فَ ،  ِف ََل ى الخِ لَ عَ  يْ أَ  "امَ ومهُ مُ عُ وَ ": هُ لُ وْ قَ . وَ "يبِ رْ حَ "ب

ي انِ ى الث  لَ عَ وَ  ،نِ يْ دَ رَ فْ ى مُ لَ عَ  نِ يْ دَ رَ فْ مُ  ِف طْ عَ  نْ مِ  خِ يْ الش   مِ ََل ي كَ فِ  لِ و  الَ  هِ جْ ى الوَ لَ عَ  فُ طْ العَ وَ 

 2.دٍ رَ فْ ى مُ لَ عَ  دٍ رَ فْ مُ  فُ طْ عَ 

ْمن وع ( :هُ لُ وْ قَ  ِةَّم  ف   .مٌ لِ سْ مُ فَ  مِ كْ ي الحُ ا فِ م  أَ وَ  يْ أَ  )ق ْلن اَِّفيَّالصِ 

َّخ َّ)و ََّّ:هُ لُ وْ قَ   .هِ بِ  لُ تَ قْ يُ فَ  ي ِ بِ رْ الحَ  رَ يْ غَ  هُ نْ مِ  جَ رَ خْ أَ  يْ أَ  (ه َّنَّْمََِّّص 

(َّ:هُ لُ وْ قَ  ْرِبي   َِّبح  ر  د   .رِ مْ الَ  لِ و  أَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  رُ د  قَ يُ  يْ أَ  )ب ْلَّي ق 

                                 
؛ والنسائي يف اجملتىب ، كتاب  3/180اْلديث أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب الدايت ، ابب إيقاد املسلم بكافر ، 1

؛ وابن ماجه يف سننه ، كتاب الدايت ، ابب ال يقتل املسلم بكافر،  3/388القسامة ، ابب القود بْي األحرار 
 .12/323يف فتح الباري، ؛ واْلديث حسنه اْلاف  ابن حجر  4/242

 .2/397انظر اآلايت البينات،  2
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َ[َالَيعمََُّاملثبتََُالفعلَُ]
َ

"َكاَن جَيَْمُع يف السََّفرِ " :، َوحنواْلُمثْ َبتِ  َواْلِفْعلِ 

 
 ممَّا اقْ تَ َرَن َبَكان (َكاَن جَيَْمُع يف السََّفرِ   :)َوحنو ( ِبُدوِن َكانَ اْلُمثْ َبتِ  )َواْلِفْعلِ 

ْثب ِتََّّ)و اْلِفْعلَّ :هُ لُ وْ قَ  نحوَّ،اْلم  ِر(َّ:و  ف  َِّفيَّالس  َّي ْجم ع  ان   (انَ كَ  ونِ دُ بِ ) هِ لِ وْ قَ بِ  تَ بَ ثْ المُ  لَ عْ الفِ  دَ ي  قَ  ك 

 كُ رْ تَ  نُ كِ مْ يُ  انَ كَ ، وَ ةُ رَ ايَ غَ المُ  ِف طْ العَ ي فِ  لَ ْص الَ  ن  ِلَ  ،هِ يْ لَ عَ /ظ( 177)أ/ َف طِ ا عُ مَ  رَ ايِ غَ يُ لِ 

ِ الخَ  ِف طْ عَ  يلِ بِ قَ  نْ مِ  ِف طْ ا العَ ذَ هَ  لُ عْ جَ وَ  يدِ يِ قْ الت    نْ مِ  مُ ه  وَ تَ ا يُ مَ  عُ فْ دَ  هُ تُ تَ كْ نُ ، وَ ام ِ ى العَ لَ عَ  اص 

 : اَل الُ قَ يُ  دْ قَ ، وَ ارِ رَ كْ لت ِ لِ  عِ ارِ َض المُ  عَ مَ  "انَ كَ " لُ مَ عْ تَ سْ تُ  دْ قَ  هُ ن  أَ  نْ ي مِ تِ أْ ا يَ مَ رًا لِ ظَ نَ  وِف طُ عْ المَ  ومِ مُ عُ 

 عَ مَ  هُ لَ  يلُ ثِ مْ الت  وَ  ِت بَ ثْ المُ  لِ عْ ى الفِ لَ عَ  ارُ َص تِ االقْ  يهِ فِ كْ ن يَ اَ كَ  لْ بَ  ،امَ هُ نَ يْ بَ  ِف ن ِ َص المُ  عِ مْ جَ لِ  ةَ اجَ حَ 

 هِ رِ يْ غَ  مِ فهْ لِ  "رِ فَ ي الس  فِ  عُ مَ جْ يَ  انَ كَ "ى لَ عَ  ارُ َص تِ االقْ  وِ ، أَ 1بِ اجِ الحَ  نُ ابْ  لَ عَ ا فَ مَ كَ  ،اهَ ونِ دُ بِ وَ  "انَ كَ "

ى لَ عَ  هُ لَ  لَ امِ الحَ  ن  َأبِ   ابُ جَ يُ ى. وَ لَ وْ أَ  هُ رُ يْ غَ فَ  ارِ رَ كْ لت ِ لِ  لُ مَ عْ تَ سْ يُ  هُ ن  أَ  عَ مَ  م  عُ يَ  مْ ا لَ ذَ إِ  هُ ن  ِلَ  ،ىلَ وْ الَ بِ 

يل ثِ مْ  تَ ََل بِ  ِت بَ ثْ المُ  لِ عْ ى الفِ لَ عَ  رَ َص تَ اقْ  وْ لَ  هُ ن  ِلَ  ،وِب لُ طْ المَ  ولِ ُص حُ  عَ مَ  ارِ َص تِ االخْ  ةُ ادَ رَ إِ  هِ يعِ نِ َص 

 وْ أَ  ،هُ يمُ مِ عْ تَ  مُ ه  وَ تَ يُ فَ  ارِ رَ كْ لت ِ لِ  لُ مَ عْ تَ سْ يُ  دْ قَ  هُ ن  َأبِ  3[هِ تِ ي  زِ مَ لِ ] عِ ارِ َض المُ  عَ مَ  2[انَ كَ لِ ] هِ ولِ مُ شُ  مُ دَ عَ  مَ ه ِ وُ لتُ 

ي فِ  يمِ مِ عْ الت   مِ دَ عَ بِ  عُ طْ القَ  مَ ه ِ وُ تُ  "انَ كَ "ب نَ رَ تَ ا اقْ م  لَ  وْ ، أَ كَ لِ ذَ كَ فَ  طْ قَ فَ  "انَ كَ " نْ ي عَ الِ خَ لْ لِ  يلِ ثِ مْ الت   عَ مَ 

 سم. 4"هَ رُّ دَ  هِ ل  لِ فَ  ،يهِ فِ  ِف ََل الخِ  انِ يَ رَ جَ  عَ ا مَ مَ هُ نْ ي عَ الِ الخَ 

                                 
 .748-2/747َمتصر منتهى السؤل واالمل يف علمي األصول واجلدل ،ابن اْلاجب،  1
 يف )ه( : فكان. 2
 يف )ه( :لزمته. 3
 .2/398اآلايت البينات،  4
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ِمَثاُل اأْلَوَِّل َحِديُث ِباَلٍل َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى َداِخَل اْلَكْعَبِة َرَواهُ  ،َوِقيَل يَ ُعم َها،َفاَل يَ ُعم  أَْقَساَمُه 
َفِر{ َرَواُه اْلُبَخارِي  َوالثَّاين َحِديُث أََنٍس }َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن جَيَْمُع بَ ْْيَ الصَّاَلتَ ْْيِ يف السَّ  .الشَّْيَخانِ 

إْذ اَل َيْشَهُد اللَّْفُ  ِبَِْكثَ َر ِمْن َصاَلٍة َواِحَدٍة َوَُجٍْع ،َواَل الثَّاين َُجَْع الت َّْقِدمِي َوالتَّْأِخرِي  ،َفاَل يَ ُعم  اأْلَوَُّل اْلَفْرَض َوالن َّْفلَ 
 ؛ْرًضا َونَ ْفاًل َواجْلَْمُع اْلَواِحُد يف اْلَوقْ تَ ْْيِ َوَيْسَتِحيُل ُوُقوُع الصَّاَلِة اْلَواِحَدِة ف َ ،َواِحٍد 

 

ام ه (: هُ لُ وْ قَ  َّأ ْقس  َّي ع م   هُ امَ سَ قْ أَ  مُّ عُ  يَ اَل ": هِ لِ وْ قَ د بِ العُض  رَ ب  عَ وَ  ،2رِ َص تَ خْ ي المُ فِ  رَ ب  ا عَ ذَ كَ  1َ)ف ال 

ى ل  َص "ال ثَ ي مِ فِ  ضِ رْ الفَ وَ  لِ فْ الن  كَ  اِت الذ  بِ  اتِ فَ لِ تَ خْ المُ  لُ عْ جَ "ي : انِ ازَ تَ فْ ى التَ لَ وْ المَ  الَ ، قَ 3"هِ اتِ هَ جِ وَ 

ال ثَ ي مِ فِ  يْ أَ - اضِ يَ البَ  دَ عْ بَ وَ  5[ةِ رَ مْ الحُ ] دَ عْ بَ  اءِ شَ العِ كَ  اِت ي  ثِ يْ الحَ بِ وَ  4[اماً سَ قْ أَ ] "ةِ بَ عْ الكَ  لَ اخِ دَ 

 ارِ بَ تِ عْ االبِ  ونُ كُ يَ  اِت الذ  بِ  ونُ كُ ا يَ مَ كَ  يمُ سِ قْ الت   انَ ا كَ م  لَ وَ  -اتهَ جِ  "قِ فَ الش   ةِ وبَ بُ يْ غَ  دَ عْ ى بَ ل  َص "

 هُ ن  أَ  رِ َص تَ خْ المُ  يقَ رِ طَ  حِ ارِ الش   ارِ يَ تِ اخْ  هُ جْ وَ وَ  اهـ. 6."امِ سَ قْ الَ  رِ كْ ى ذِ لَ عَ  نِ تْ ي المَ فِ  رَ َص تَ اقْ 

  اهـ سم. 7ُر."صأخْ 

َّالل ْفظ َّالخ() :هُ لُ قوْ  د  َّي ْشه   هُ ن  أَ  نْ مِ  هُ ي لَ تِ أْ ا يَ مَ  عَ مَ  كَ لِ ذَ بِ  ظُ فْ الل   دُ هَ شَ  يَ اَل  َف يْ كَ  الُ قَ يُ  دْ قَ  إْذَّال 

 ن  َأبِ  (/و178)أ/ ابُ جَ يُ ؟ وَ كَ لِ ى ذَ لَ عَ  ِف رْ العُ  انِ يَ رَ جَ وَ  ارِ رَ كْ لت ِ لِ  عِ ارِ َض المُ  عَ مَ  "انَ كَ " لُ مَ عْ تَ سْ تُ  دْ قَ 

  الُ مَ عْ تِ ا اسْ م  أَ ، وَ ةِ ينَ رِ القَ  ونِ دُ بِ  كَ لِ ذَ بِ  دُ هَ شْ يَ  اَل  وْ أَ  ،رِ ثَ كْ الَ  الِ مَ عْ تِ االسْ  ارِ بَ تِ اعْ بِ  كَ لِ ذَ بِ  دُ هَ شْ  يَ اَل  ادَ رَ المُ 
                                 

 .2/312ية زكراي األنصاري ؛ حاش 1/363؛ فواتح الرْحوت  1/350هو قول اجلمهور ، انظر تشنيف املسامع  1
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..............................

 

َوَقْد ُتْستَ ْعَمُل َكاَن َمَع اْلُمَضارِِع  ،َوِقيَل يَ ُعمَّاِن َما ذُِكَر ُحْكًما ِلِصْدِقِهَما ِبُكلٍ  ِمْن ِقْسَمْي الصَّاَلِة َواجلَْْمعِ 
لصَّاَلِة َوالزََّكاِة{ َوقَ ْوَُلُْم َكاَن ِللتَّْكرَاِر َكَما يف قَ ْوله تَ َعاىَل يف ِقصَِّة إمْسَاِعيَل َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم }وََكاَن أَيُْمُر َأْهَلُه ابِ 

.َجَرى اْلُعْرُف  َحامِتٌ ُيْكرُِم الضَّْيَف َوَعَلى َذِلكَ 

 .1مِ ََل سْ اِلِ  خُ يْ شَ  هُ الَ ا قَ مَ كَ  .ةِ ينَ رِ القَ  عَ مَ  وَ هُ فَ  ارِ رَ كْ لت ِ لِ  عِ ارِ َض المُ  عَ مَ  "انَ كَ "

ْكًما( :هُ لُ وْ قَ  َّح  اَّذ ِكر  َّي ع م اِنَّم  ِقيل  ضًا رْ فَ  ةُ ََل الص   هِ ذِ هَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ  يْ أَ  ،ظاً فْ  لَ اَل  يْ أَ  )و 
ى لَ ازًا عَ وَ جَ  يرٍ خِ أْ تَ  عَ مْ جَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ ، وَ يمٍ دِ قْ تَ  عَ مْ جَ  عُ مْ ا الجَ ذَ هَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  وزُ جُ يَ ًَل، وَ فْ نَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ وَ 
: هِ لِ وْ قَ بِ  حُ ارِ الش   هُ رَ كَ ا ذَ مَ كَ   ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ ََل َص  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هُ نْ مِ  عَ اقِ الوَ  ن  ِلَ   ،لِ دَ البَ  يلِ بِ سَ 
 .(ًَل الخفْ نَ ضًا وَ رْ فَ  ةِ دَ احِ الوَ  ةِ ََل الص   وعُ قُ وُ  يلُ حِ تَ سْ يَ وَ )

َّالخَّ:هُ لُ وْ قَ  ان  ق ْدَّت ْست ْعم ل َّك   ،ةٍ ينَ رِ قَ ال لِ مَ عْ تِ ا االسْ ذَ هَ  ن  ِلَ ، مَ د  قَ ا تَ ى مَ لَ عَ  دُ رِ  يَ ا اَل ذَ هَ وَ  يْ أَ  ()و 

 وَ هُ  ارِ رْ مْ تِ َلسْ لِ  يدَ فِ المُ  ن  أَ  يقَ قِ حْ الت   ن  إِ  م  ، ثُ ر  ا مَ مَ كَ  ةٍ ينَ رِ قَ  ونِ دُ بِ  الِ مَ عْ تِ ي االسْ فِ  يهِ فِ  نُ حْ ا نَ مَ وَ 

ا مَ كَ  عُ ارِ َض المُ  هِ يْ لَ عَ  الَ الد   ثَ دَ الحَ  يْ أَ  ،لِ عْ الفِ  ي  ِض مُ  يدُ فِ ا تُ مَ ن  إِ  "انَ كَ "وَ  "،انَ كَ " ونِ دُ بِ  عُ ارِ َض المُ 

 يدُ فِ يُ  3[هُ ن  إِ فَ ] "ةَ طَ نْ الحِ  ونَ لُ كُ أْ يَ وَ  فَ يْ الض   ونَ مُ رِ كْ يُ  نٍ ََل فُ  2[ونُ بَ ]:  مْ هُ لُ وْ قَ  كَ لِ ذَ لِ  دُ هَ شْ يَ ، وَ دُ عْ الس   الَ قَ 

ي دِ دُّ جَ الت   ارُ رَ مْ تِ االسْ  عِ ارِ َض المُ بِ  دُ َص قْ يُ  هُ ن  ي أَ انِ عَ ي المَ فِ  رَ ر  قَ ا تَ مَ  كَ لِ ذَ  دُ ي ِ ؤَ يُ وَ  ،مْ هُ تُ ادَ عَ  كَ لِ ذَ  ن  أَ 

َرِحَمُه هللُا  سم هُ الَ قَ 4"."انَ كَ " ةِ نَ ارَ قَ مُ بِ  دُ ي  قَ تَ  يَ اَل  ارَ رَ كْ الت ِ  عِ ارِ َض المُ  ةَ ادَ فَ إِ  ن  أَ  مَ لِ عُ  دْ قَ فَ  ،امِ قَ المَ  ِب سَ حَ بِ 

 .َتَعاَلى

                                 
 .2/314حاشية األنصاري،  1
 يف )ه( و )ب( : بنوا 2
 يف )ه( : إن. 3
 .2/400اآلايت البينات،  4
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َ[َاياسًَقََِمَُّعَُيَـ َةَ لَاعَِِبََقَُلَاعَ املَُ]
َ

 .َلِكْن ِقَياًسا ،ِبِعلٍَّة َلْفظًا َواَل اْلُمَعلَّقِ 

 

يَ ُعم ُه )ِقَياًسا( َوِقيَل يَ ُعم ُه َلْفظًا ِمَثالُهُ  (حَمَلٍ  ُوِجَدْت ِفيِه اْلِعلَُّة )َلْفًظا َلِكنْ )َواَل اْلُمَعلَّق ِبِعلٍَّة( فَِإنَُّه اَل يَ ُعم  ُكلَّ 
ْسَكارَِها َفاَل يَ ُعم  ُكلَّ ُمْسِكٍر َلْفظًا  َقاَل َحرَّمتُ َفَكأَنَُّه ،ِة َوِقيَل يَ ُعم ُه ِلذِْكِر اْلِعلَّ  ،َأْن يَ ُقوَل الشَّارُِع ُحر َِمْت اخْلَْمُر إِلِ

 .اْلُمْسِكرَ 

 

َّاْلم ع ل قَّ) :هُ لُ وْ قَ   . ي(ِض تَ قْ  المُ اَل ) هِ لِ وْ ى قَ لَ فًا عَ طْ عَ  ر ِ الجَ بِ  الخ(و ال 

 ةٍ ل  عِ بِ  هُ مُ كْ حُ  قِ ل  عَ المُ  ظَ فْ لَ  يمَ مِ عْ  تَ الَ وَ  يْ أَ  ،افِ َض المُ  نِ عَ  1[لٌ و  حَ مُ ] يزٌ يِ مْ تَ  (ظاًَّفَّْل َّ) :هُ لُ وْ قَ وَ 

 الخ.

َّ)َّ:قوله َّي ع م ه   هُ تُ ي  مِ سْ تَ  يافِ نَ  يُ الَ ": َرِحَمُه هللُا َتَعالى مِ ََل سْ اِلِ  خُ يْ شَ  الَ قَ  2(ِقي اًسال ِكْن

ا مَ ن  ا ِ ، وَ دٌ احِ ا وَ مَ هُ نْ مِ  ادَ رَ المُ  ن  ِلَ  (الخ فِ ْص ى الوَ لَ عَ  مِ كْ الحُ  يبِ تِ رْ تَ ًَل كَ قْ عَ  وْ أَ ) هِ لِ وْ ي قَ ًَل فِ قْ عَ 

 ةَ جَ ا حَ الَ  الَ قَ يُ  نْ أَ  يهِ فِ اهـ. وَ  3."يٌّ اسِ يَ قِ  وْ أَ  يٌّ عِ ْض وَ  هُ ومَ مُ عُ  ن  ي أَ فِ  فِ ََل الخِ  انِ يَ بَ لِ  كَ لِ ذَ  ادَ عَ أَ 

 انِ يَ بَ  عَ ا مَ مَ هِ دِ حَ ى أَ لَ عَ  ارِ َص تِ االقْ  انِ كَ مْ ِِلِ  نِ يْ عَ ِض وْ المَ  نَ يْ بَ  عِ مْ جَ لْ لِ  /ظ(178)أ/ كَ لِ ي ذَ فِ 

 مِ كْ الحُ  يبِ تِ رَ تَ كَ ) هُ لَ وْ ي قَ نِ عْ أَ  - لِ و  ي الَ فِ  ظَ فْ الل   ن  أَ  نِ يْ عَ ِض وْ المَ  نَ يْ بَ  قُ رْ الفَ  لِ ، بَ فِ ََل الخِ 

  هِ فِ ََل خِ بِ  "اءَ مَ لَ العُ  مِ رِ كْ أَ ": كَ لِ وْ ي قَ فِ  اءِ مَ لَ العُ  ظِ فْ لَ كَ  دٍ د ِ عَ تَ مُ لِ  هِ ولِ مُ شُ لِ  حٌ الِ َص   -( الخ

                                 
 زايدة من )ط(. 1
 293اقالين ، انظر : الغيث اَلامع ،ص:وقيل ال يعمه أصال ، وهو احملكي عن القاضي أيب بكر الب 2
 .2/315حاشية األنصاري،  3
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ِخاَلًفا ِلزَاِعِمي َذِلَك،

 

 يف اْلُمْقَتِضي َوَما بَ ْعَدُه َكَما تَ َقدَّمَ  )ِخاَلًفا ِلزَاِعِمي َذِلَك( َأْي اْلُعُمومِ 

ا ذَ : إِ الَ قَ يُ  نْ أَ  يَ قِ . بَ ةُ ورَ كُ ذْ المَ  ةُ ل  العِ  يهِ ي فِ رِ جْ ا تَ م  مِ  هِ رِ يْ غَ لِ  ملٍ اِ شَ  رُ يْ غَ  رِ مْ الخَ  ظَ فْ لَ  ن  إِ فَ  ،انَ هُ  

 ن  أَ  هُ ابُ وَ جَ ا. وَ نَ هُ  الَ  اسِ يَ القِ  ابِ ي بَ فِ  ةِ لَ َأسْ المَ  هِ ذِ هَ  رُ كْ ذِ  هُ جْ الوَ اسًا فَ يَ قِ  ورُ كُ ذْ المَ  ومُ مُ العُ  انَ كَ 

، كَ لِ ذَ ا لِ نَ هُ   اهَ رُ كْ ذِ ا فَ نَ هُ  ادِ رَ المُ  ومِ مُ لعُ اان يَ  بَ الَ  اقِ حَ لْ اِلِ  لُ ْص أَ  اسِ يَ القِ  1[ابِ بَ بِ ] قَ ل ِ عَ تَ المُ 

ظًا فْ ا لَ يهَ فِ  ومِ مُ العُ بِ  يلَ ا قِ م  لَ  هُ ن  ا أَ نَ ا هُ هَ رِ كْ ذِ  هُ جْ وَ  الُ قَ يُ فَ  اسِ يَ القِ  ابُ ا بَ هَ ل  حَ مَ  ن  أَ  مَ ُسل ِ  نْ ئِ لَ وَ 

 سم. 2."انَ ا هُ هَ رُ كْ ذِ  بَ اسَ نَ 

َِّلز اِعِميَّذ ِلك َّ) :هُ لُ وْ قَ  ًفا  وَ هُ  4[وَ ] ،ح ِ َص الَ  رِ كْ ذِ  نْ امًا مِ زَ التِ  مَ لِ ا عُ مَ بِ  يحٌ رِ ْص تَ   3(ِخال 

ًا ام  عَ  هُ ُض عْ بَ  وْ ًَل أَ مَ جْ ا مُ م  إِ  هِ نِ وْ كَ  نْ مِ  فِ الِ خَ المُ  دَ نْ يًَل عِ ِص فْ تَ  ومِ هُ فْ ي المَ فِ  ن  أَ  مُ هُّ وَ تَ  عِ فْ دَ لِ 

 .(فًا الخََل خِ ) هِ لِ وْ قَ بِ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  ص  نَ فَ  ،َلً ثَ ًا مَ اص  خَ  هُ ُض عْ بَ وَ 

 
 

 

 

                                 
 يف )ب( : بيان. 1
 بتصرف. 2/400اآلايت البينات ،  2
قال العراقي : "وقول املصنف )خالفا لزاعمي ذلك ( يرجع إىل املسائل اخلمس اليت أوَلا املقتضي." الغيث اَلامع ، ص  3
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َ[َمَُّعَُيَـ َالَِصَ فَْتَِسَْااِلََكَُرَْتَـ ]
َ

َوَأنَّ تَ ْرَك ااِلْسِتْفَصاِل يَ ْنزُِل َمْنزَِلَة اْلُعُموِم،

 
يَ ْنزُِل َمْنزَِلَة اْلُعُموِم( يف اْلَمَقاِل َكَما يف }قَ ْوِلِه َصلَّى هللاُ )َو( اأْلََصح  )َأنَّ تَ ْرَك ااِلْسِتْفَصاِل( يف ِحَكايَِة اْْلَاِل )

َأْربَ ًعا َوَفارِْق َساِئَرُهنَّ{ َرَواُه الشَّاِفِعي   أَْمِسكْ : َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَغْياَلَن ْبِن َسَلَمَة الث ََّقِفيِ  َوَقْد َأْسَلَم َعَلى َعْشِر ِنْسَوٍة 
،َوَغي ْرُُه َفِإنَُّه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم مَلْ َيْستَ ْفِصْل َهْل تَ َزوََّجُهنَّ َمًعا َأْو ُمَرت ًِبا

  

َّ)و ََّّ:هُ لُ وْ قَ  َّت ْرك  الَّ]أ ن   الِ حَ  ةِ ايَ كَ ي حِ فِ  يلِ ِص فْ الت   َب لَ طَ  عِ ارِ الش   كَ رْ تَ  يْ أَ "  الخ(1َّ[ااِلْسِتْفص 

: 3َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هللاِ  ولِ سُ رَ لِ  2نَ يََل غِ  لِ وْ قَ كَ  ،ظُ فُّ لَ الت  وَ  رُ كْ الذ ِ  ةِ ايَ كَ الحِ بِ  ادُ رَ المُ ، وَ صِ خْ الش  

 الِ الحَ  ةِ ايَ كَ ي حِ فِ  حِ ارِ الش   لُ وْ قَ . وَ هُ تَ الَ حَ  هِ ى بِ كَ حَ  هُ ظُ فْ لَ فَ  ،اً ي  فتِ تَ سْ مُ  ةٍ وَ سْ نِ  رِ شْ ى عَ لَ عَ  تُ مْ لَ سْ ي أَ ن ِ إِ 

  ةِ ايَ كَ حِ  لُ مْ شَ ، وَ ظِ فْ الل  وَ  لِ وْ ى القَ نَ عْ مَ بِ  الُ قَ المَ وَ  ،ةِ بَ احَ َص مُ لْ لِ  "يفِ "ن وْ كَ  وزُ جُ يَ ، وَ "كِ رْ تَ "ب 4[قُ ل  عَ تَ يَ ]
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ومقدميهم ، وفد إىل كسرى، وكان شاعرا متقنا ، تويف رضي هللا عنه آخر خالفة عمر رضي هللا عنه. انظر : الطبقات 
م.و االستيعاب يف  1990/ 1ار الكتب العلمية ، بريوت، ط، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، د 6/46الكربى ، 

 -ه   1412/ 1،حتقيق علي حممد البجاوي،  دار اجليل، بريوت، ط3/1256معرفة األصحاب ، ابن عبد الرب، 
 م. 1992

 ؛ طبعة مؤسسة زايد بن 844ابب جامع الطالق ، / 4رواه اإلمام مالك يف املوطإ ، حتقيق حممد مصطفى األعظمي،  3
م . والشافعي يف مسنده ، برتتيب حممد عابد  2004/ 1سلطان آل هنيان لْلعمال اخلريية واإلنسانية ، اإلمارات، ط

؛ رواه ابن  1951، دار الكتب العلمية ،بريوت، طبعة سنة  16/ 2السندي ، الباب الثالث يف الرتغيب يف التزوج ، 
؛  وصححه 9/465أن هذا اخلرب حدث به معمر ابلبصرة،  حبان يف صحيحه ، ابب ذكر اخلرب املدحض قول من زعم

 .3/168ابن حبان واْلاكم والبيهقي ،انظر التلخيص :
 يف )ط( : متعلق. 4
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...................

ْكَم يَ ُعم  اْْلَاَلْْيِ َلَما ُأْطِلَق  ْطاَلِق يف َمْوِضِع الت َّْفِصيِل اْلُمْحَتاِج إلَْيِه َوِقيَل اَل يَ ْنزُِل َمْنزِلَةَ فَ َلْواَل َأنَّ اْلُْ اْلَكاَلُم اِلْمِتَناِع اإْلِ
 ؛اْلُعُموِم َبْل َيُكوُن اْلَكاَلُم َُمَْماًل 

 سم. 2"رهُ يْ غَ  هُ نُ وْ كَ وَ  لِ وْ القَ  َب احِ َص  1[ياكِ الحَ ] نَ وْ كَ  الِ الحَ 

 يبُ تِ رْ الت   يْ أَ  نِ يْ الَ الحَ  مُّ عُ ي يَ اقِ البَ  ةُ قَ ارَ فَ مُ وَ  عِ بَ رْ الَ  اكُ سَ مْ إِ  وَ هُ وَ  يْ أَ  (م َّكَّْالح ََّّن ََّّأ َّال َّوَّْل َّ)ف َّ :هُ لُ وْ قَ 

 ازِ وَ جَ لِ  كَ لِ ذَ وَ  ،يدِ نْ عِ  رٌ ظَ نَ  يهِ فِ ": نِ يْ مَ رَ الحَ  امُ مَ إِ  الَ قَ ، وَ اَب وَ الجَ  يْ أَ  مَ ََل الكَ  قَ لَ طْ ا أَ م  لَ  ةُ ي  عِ المَ وَ 

 ََل فَ  ،لْ ِص فْ تَ سْ يَ  مْ ا لَ ذَ هَ لِ فَ  ،ةِ عَ اقِ الوَ  ةِ ورَ ُص مًا بِ الِ عَ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم  ي ِ بِ الن   نَ وْ كَ  (/و179)أ/

 ادِ سَ فَ عًا لِ مَ  ن  هُ جَ و  زَ تَ  نْ َأبِ  يْ أَ  "ةِ عَ اقِ الوَ  ةِ ورَ ُص مًا بِ الِ عَ " هُ لُ وُ قَ اهـ. وَ  3."الِ قَ ي المَ فِ  ومِ مُ العُ كَ  كَ لِ ذَ  ونُ كُ يَ 

بًا ت  رَ مُ  ن  هُ جَ و  زَ تَ  هُ ن  َأبِ : وَ الُ قَ  يُ . اَل -ن  هُ نْ مِ  عَ بَ رْ أَ  يْ أَ - عَ بَ رْ أَ   -جوُّ زَ تَ  يْ أَ  - اكُ سَ مْ إِ  هُ لَ فَ  ذٍ ئِ ينَ حِ  دِ قْ العَ 

 قُ ََل طْ إِ  هَ بُ اِس نَ  يُ ا اَل ذَ هَ  ن  ِلَ  ،ن  هُ دَ عْ بَ  نْ مَ  احِ كَ نِ  ادِ سَ فَ وَ  ن  هِ احِ كَ نِ  ةِ ح  َص لِ  ،لوَ الُ  عِ بَ رْ الَ  اكُ سَ مْ إِ  هُ لَ فَ ]

َصل ى  هُ قَ ََل طْ إِ  ن  أَ  :ل َّو َّاْل َّ ،نِ يْ هَ جْ وَ بِ  ورِ كُ ذْ المَ  رِ ظَ الن   نِ عَ  اَب جَ يُ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ . وَ (عاً بَ رْ أَ  كْ سِ مْ أَ ) هِ لِ وْ قَ 

 ن  ِلَ  لَ َص فْ تَ السْ  ال  ا ِ وَ  نِ يْ الَ الحَ  مُّ عُ يَ  ةِ عَ اقِ الوَ  ةِ ورَ ُص مًا بِ الِ عَ  انَ كَ  نْ ا ِ وَ  اِب وَ ي الجَ فِ  َوَسل َم  هللُا َعَلْيِه 

 هِ بِ  5[لُ مَ العَ  لُ محْ يُ وَ ] ،مِ كْ الحُ  ومَ مُ عُ  ابُ وَ الجَ  هُ غَ لَ بَ   نْ مَ  ل  كُ وَ  ينَ عِ امِ الس   مُ وهِ يُ  4[ابِ وَ الجَ  قَ ََل طْ إِ 

 . ي ِ عِ رْ الش   دِ دَ العَ  نَ مِ  رَ ثَ كْ ى أَ لَ عَ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ  ةِ رَ ثْ كَ  عَ مَ 

  

                                 
 يف )ه( : اْلاِل. 1
 .401-2/400اآلايت البينات،  2
 .2/387. وتبعه الرازي يف النظر املذكور ، راجع احملصول 1/122انظر  الربهان يف أصول الفقه، اجلويين،  3
 ساقطة من )ه( و )ب( ، وفيهما : مرتبا األول أن إطالقه َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف اجلواب .... 4
 يف )ه( و )ب( : وحيمل على العمل ، واملثبت من )ط( . 5
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ْرَبِع اأْلَُوِل يف الت َّْرتِيِب َوَسَيْأيت أَتِْويُل اْْلََنِفيَِّة أَْمِسْك اِببْ َتِدْئ ِنَكاَح أَْرَبٍع ِمن ُْهنَّ يف اْلَمعِيَِّة َواْسَتِمرَّ َعَلى اأْلَ 

 اءِ فَ تِ انْ  ورِ هُ ظُ لِ  رِ اهِ الظ   فُ ََل خِ  ةِ عَ اقِ الوَ  ةِ ورَ ُص مًا بِ الِ عَ  مُ ََل الس  وَ  ةُ ََل الص   هِ يْ لَ عَ  هَ نَ وْ كَ  ن  أَ  :يانَِّالث َّو َّ

 ن  هُ جَ و  زَ تَ  هُ ن  أَ  رَ اهِ الظ   ن  أَ  لٍ اقِ عَ لِ  ةَ هَ بْ  شُ َِل ، فِ هِ يرِ دِ قْ تَ بِ وَ  ةِ طَ الَ خَ المُ  وِ حْ نَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ بِ  مِ لْ العِ  اِب بَ سْ أَ 

 َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هُ نُ وْ كَ  َض رِ فُ  وْ لَ فَ  عًا،مَ  ةِ رَ شَ العَ  جُ وُّ زَ تَ  عُ قَ يَ  دُ اكَ  يَ اَل  لْ بَ  َب الِ الغَ  هُ ن  ِلَ  ،باً ت  رَ مُ 

 اَل  هُ ن  أَ  "عاً بَ رْ أَ  كْ سِ مْ أَ " 1[هِ لِ وْ قَ  قَ ََل طْ إِ ] ن  أَ  رٌ اهِ ظَ ، وَ يِب تِ رْ الت  بِ  هُ مُ لْ عِ  رُ اهِ الظ   انَ كَ  ةِ عَ اقِ الوَ مًا بِ الِ عَ 

 ن  أَ  لُ اِص الحَ . وَ كَ لِ ذَ  لُ ثْ ا مِ يهَ ي فِ فِ كْ يَ  ةٌ يَ ن ِ ظَ  ةُ لَ َأسْ المَ وَ  ،هن  رِ يْ غَ  وْ أَ  اِت يَ ولَ الُ  اكِ سَ مْ إِ  نَ يْ بَ  قَ رْ فَ 

ى لَ عَ ، وَ يَب تِ رْ الت   رُ اهِ الظ   ونُ كُ يَ  هِ يرِ دِ قْ تَ بِ  هُ ن  أَ ، وَ مِ ََل الس  وَ  ةِ ََل الص   لُ َض فْ أَ  هِ يْ لَ عَ  هِ مِ لْ عِ  مُ دَ عَ  رَ اهِ الظ  

 اءُ نَ بِ  هِ رِ يْ غَ وَ  حِ ارِ الش   يرِ رِ قْ تَ  رُ اهِ ظَ ، وَ ن ِ الظ  ا بِ يهَ فِ  ىفَ تَ كْ يُ  اِت يَ ن ِ الظ   ن  ِلَ  ،وبُ لُ طْ المَ  تُ بُ ثْ ا يَ مَ هُ نْ مِ  ل ٍ كُ 

ى لَ عَ  مْ هُ ارُ َص تِ اقْ  ل  عَ لَ ، وَ ةِ عَ اقِ الوَ بِ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هِ مِ لْ عِ  مِ دَ ى عَ لَ عَ /ظ( 179)أ/ اِب وَ الجَ 

 سم. 2."رُ اهِ الظ   هُ ن  ِلَ  كَ لِ ذَ 

 يلٍ لِ دَ لِ  ورُ كُ ذْ المَ  يلُ وِ أْ الت  وَ  ،لٌ مَ جْ مُ  هُ ن  ى أَ لَ عَ  اءً نَ بِ  يْ أَ  الخ(3َّةَِّي َّفَِّن َّالح ََّّيل َّوَِّأَّْيَّت َّتَِّأَّْي َّس َّ)و ََّّ:هُ لُ وْ قَ 

  .مْ هُ دَ نْ عِ  امَ قَ 

                                 
 : قوله إطالق. واملثبت من )ط( . )أ(يف )ه( و )ب( و  1
 .2/401اآلايت البينات، 2
 .1/421يف أقسام التأويل من شرح احمللي البدر الطالع،  3
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َ[َبَُّهاَالنَاايَأيَُّخبَّفََِيعمََُّاسَُهاَالنَاايَأيُّ]َ
َ

 َوَأنَّ حَنَْو }اَي أَي  َها النَِّب  اتَِّق اَّللََّ{ 

 
اَي أَي  َها اْلُمزَّمِ ُل ُقْم اللَّْيَل{ }َأنَّ حَنَْو }اَي أَي  َها النَِّب  اتَِّق اَّللََّ{ َو ( اأْلََصح   ()وَ       

 

َّّللا  َّ})قوله:   وَ هُ يف وَ لِ كَ الت   بَ بَ سَ  ن  ِلَ  ،يفاً لِ كْ ى تَ وَ قْ الت  بِ  هُ بَ اطَ : خَ  ابُ هَ الش ِ  الَ قَ "  (1{ات ِق

 ورٍ ُص نْ و مَ بُ أَ  الَ ، قَ كَ لِ ي ذَ افِ نَ  تُ اَل  ةُ مَ ْص العِ وَ  ئمٌ اِ قَ  ِت اآلاَل وَ  اِب بَ سْ الَ  ةِ مَ ََل ى سَ نَ عْ مَ بِ  ةُ رَ دْ القُ 

َرِحَمُه هللُا  سم هُ الَ اهـ قَ  3."يفُ لِ كْ الت   وَ هُ وَ  ءَ ََل تِ االبْ  يْ أَ  ةَ نَ حْ المِ  يلُ زِ  تُ اَل  ةُ مَ ْص : العِ 2يِ  يدِ رِ اتُ المَ 

 ةٌ ينَ رِ قَ  مْ قُ تَ  مْ لَ وَ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هُ عَ مَ  ةِ م  الُ  ةُ ادَ رَ إِ  يهِ فِ  نُ كِ مْ ا يُ مَ  ِف ََل الخِ  ل  حَ مَ  ن  إِ  م  . ثُ َتَعاَلى

 وْ أَ   4{ك َّيَّْل َّإََِّّل َّزَّنَّْاَّأ َّم ََّّغَّْل َِّب ََّّول َّس َّاَّالر َّه َّي َّأ }ي َّ: وَ حَ نَ  كَ لِ ذَ  يهِ فِ  نُ كِ مْ  يُ ا اَل مَ  ِف ََل خِ ، بِ هُ عَ مَ  مْ هِ تِ ادَ رَ ى إِ لَ عَ 

ة، اآليَ  5{اء َّس َّالن ََِّّم َّت َّقَّْل َّاَّط َّذ َّإََِّّي َّبَِّاَّالن َّه َّي َّأ }ي َّ: وَ حْ نَ  هُ عَ مَ  مْ هِ تِ ادَ رَ ى إِ لَ عَ  ةٌ ينَ رِ قَ  ْت امَ قَ وَ  كَ لِ ذَ  يهِ فِ  نَ كَ مْ أَ 

 هِ بِ  ادُ رَ المُ  لِ بَ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل َم،  ي ِ بِ الن   ةُ ادَ رَ إِ  يهِ فِ  نُ كِ مْ  يُ ا اَل ضًا مَ يْ أَ  فِ ََل الخِ  ل ِ حَ مَ  نْ مِ  َس يْ لَ وَ 

ْن َمث َل ِبِه َبْعُضُهْم ِلَمَحلِ    6{ك َّل َّم َّع ََّّن َّط َّب َّحَّْي َّل ََّّت َّكَّْر َّشَّأ ََّّنَّئَِّ}ل َّ: وَ حْ نَ  ةُ م  الُ   َواِ 

                                 
 [1]سورة األحزاب، اآلية :  1
هو العالمة حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور املاتريدي، من كبار العلماء، كان قوي اْلجة، مفحما يف  2

أهم مصنفاته : كتاب التوحيد، وكتاب املقاالت ،وكتاب رد أهل األدلة للكعِب ،وكتاب بيان أوهام املعتزلة،  اخلصومة،من
ه، انظر ترُجته يف: اجلواهر املضية يف طبقات اْلنفية ، عبد القادر بن  333وكتاب أتويالت القرآن ، تويف رْحه هللا سنة 
 كراتشي.  –،طبعة مري حممد كتب خانه 2/130ه ( ،775حممد بن نصر هللا القرشي، اْلنفي )املتوىف: 

 .2/402اآلايت البينات ، 3
 [67]سورة املائدة، اآلية:  4
 [1]سورة الطالق، اآلية:  5
 [65] سورة الزمر،اآلية:  6
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قْ تَ َرَن ِبُقْل، اَل يَ تَ َناَوُل اأْلُمََّة َوأن حَنَْو )اَي أَي  َها النَّاُس( َيْشَمُل الرَُّسوَل َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، َوِإْن ا

ْكُم اِلْخِتَصاِص الصِ يَغِة ِبِه َوِقيَل يَ تَ َناَوَُلُْم أِلَنَّ أَْمَر اْلُقْدَوِة أَْمٌر أِلَتْ َباِعِه مَ  (يَ تَ َناَوُل اأْلُمَّةَ  )اَل  َعُه ُعْرًفا َكَما ِمْن َحْيُث اْلُْ

. َوأُِجيَب ِبَِ  نَّ َهَذا ِفيَما يَ تَ َوقَُّف اْلَمْأُموُر ِبِه َعَلى اْلُمَشارََكِة َوَما حَنُْن يف أَْمِر الس ْلطَاِن اأْلَِمرَي ِبَفْتِح بَ َلٍد َأْو َردِ  اْلَعُدوِ 

 (لْ )َو( اأْلََصح  َأنَّ )حَنَْو اَي أَي  َها النَّاُس َيْشَمُل الرَُّسوَل َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َوِإْن اقْ تَ َرَن ِبقُ ؛ِفيِه لَْيَس َكَذِلَك 

  َشْيُخ اِِلْسََلِم. َقاَلهُ  1الِخََلِف."

ْكمَِّ)َقْوُلُه :  َّاْلح  ْيث  َّح  يَغِة َفََل  (ِمْن م ا ِمْن َحْيُث الل ْفِظ َوالصِ  َتْقِييٌد ِلَمَحلِ  الِخََلِف، َأْي َوا 

 َيَتَناَوَلُهْم َقْطعًا.

َّه ذ ا)َقْوُلُه:  َِّبأ ن  أ ِجيب   َأْمَر الُقْدَوِة َأْمٌر ِلَْتَباِعِه(. َأْي الت ْعِليُل الَمْذُكوُر، َوُهَو َقْوُلُه )ِلَن   (و 

م (: )هُ لُ وْ قَ  ال  َّو الس  ة  ال  َّالص  ل ْيِه َّع  ول  َّالر س   ادِ فَ تَ سْ المُ  مِ كْ الحُ  بِ سَ حَ بِ  يْ أَ ": دُ عْ الس   الَ قَ  ي ْشم ل 

 ةً غَ لُ  ظُ فْ الل   هُ لُ اوَ نَ تَ يَ  نْ م  مِ  هُ ن  أَ  مَ د  قَ ا تَ ا مَ نَ لَ " :دُ ُض العَ  الَ . قَ ظُ فْ الل   هُ لَ مَ ا شَ مَ كَ  يْ أَ  ،اهـ 2."يِب كِ رْ الت   نَ مِ 

 اهـ. 3."يِب كِ رْ الت   دَ نْ عِ  يهِ فِ  ولُ خُ الدُّ  َب جَ وَ فَ 

ْل(َّ:هُ لُ وْ قَ  َِّبق  ن  ْنَّاْقت ر  اِ   (/و180)أ/ طْ قَ فَ  يْ أَ  ،لِ وْ القَ  ظِ فْ لَ  يحُ رِ َص  ادُ رَ المُ  َس يْ لَ ":  دُ عْ الس   الَ قَ  )و 

  اهـ. 4."كَ لِ ذَ  هَ بَ شْ ا أَ مَ ، وَ "اذَ كَ  مْ هِ يْ لَ إِ  ْب تُ اكْ " وْ ، أَ "اذَ كَ ا وَ ذَ كَ  مْ هُ غَ لَ بَ " لَ ثْ مِ  يهِ فِ  لُ خُ دْ يَ  لْ بَ 
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َوََثِلثُ َها الت َّْفِصيُل، 

 

ُظُهورِِه أِلَنَُّه َوَرَد َعَلى ِلَساِنِه ِللت َّْبِليِغ ِلَغرْيِِه )َوََثلِثُ َها الت َّْفِصيُل( إن اقْ تَ َرَن ِبُقْل َفاَل َيْشَمُلُه لِ  ،َوِقيَل اَل َيْشَمُلهُ ُمْطَلًقا

. َوِإالَّ َفاَل َيْشَمُلُه ، يف الت َّْبِليِغ 

اِنِهَِّللت ْبِليِغَِّلغ ْيرِِه(: هُ لُ وْ قَ  ل ىَِّلس  َّع  د  ر   مُ ََل الس  وَ  ةُ ََل الص   هِ يْ لَ عَ  هُ ن  اًل إِ و  وا أَ الُ قَ " دِ ُض العَ  ةُ رَ اِ بَ عِ  )ِْل ن ه َّو 

رًا آمِ  ونُ كُ  يَ اَل  دِ احِ الوَ  اِب طَ الخِ بِ  دَ احِ الوَ  ن  ِلَ  ،وراً مُ أْ مَ  ونُ كُ  يَ ََل رًا فَ آمِ  انَ كَ  نْ إِ ، فَ غٌ ل ِ بَ مُ  وْ أَ  رٌ آمِ 

ورًا مُ أْ رًا مَ آمِ  ونُ كُ يَ  دْ : قَ يلَ قِ  نْ إِ . فَ كَ لِ ذَ  لِ ثْ مِ لِ  هِ يْ لَ إِ  1[غاً ل  بَ مُ  ونُ كُ  يَ ََل فَ ]غًا ل ِ بَ مُ  انَ كَ  نْ ا ِ عًا، وَ ورًا مَ مُ أْ مَ وَ 

 رٌ آمِ  هُ ن  أَ  مُ ل ِ سَ  نُ اَل  :ابُ وَ . الجَ ةِ رَ ايَ غَ المُ  نَ مِ  د   بُ اَل وَ  ورِ مُ أْ المَ  نَ مِ  ةً بَ تْ ى رُ لَ عْ أَ  رُ ا: اآلمِ نَ لْ . قُ نِ يْ تَ هَ جِ  نْ مِ 

 يلَ رِ بْ جِ  يغِ لِ بْ تَ لِ  اكٍ حَ  َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  وَ هُ وَ  يلُ رِ بْ جِ  غُ ل ِ بَ المُ ى وَ الَ عَ تَ  هللاُ  وَ هُ  رُ اآلمِ  لِ بَ  ،غٌ ل ِ بَ مُ  وْ أَ 

 عِ طْ القَ بِ  يْ : أَ 3[ودِ قُ نُّ ال]ي فِ  الَ قَ  "عاً ورًا مَ مُ أْ مَ رًا وَ آمِ  ونُ كُ  يَ اَل ": هُ لُ وْ قَ اهـ. وَ  2."يهِ فِ  لٌ اخِ دَ  وَ ا هُ مَ 

 نَ يْ بَ  ةِ رَ ايَ غَ المُ وَ  عِ طْ قَ لْ لِ  يْ أَ  "كَ لِ ذَ  لِ ثْ مِ لِ " هُ لُ وْ قَ . وَ وبٌ لُ طْ مَ  ورُ مُ أْ المَ وَ  بٌ الِ طَ  رَ اآلمِ  ن  ِلَ  وْ أَ  ،يِ  ورِ رُ الض  

 نْ إِ فَ : "دُ عْ الس   الَ قَ  الخ" نِ يْ تَ هَ جِ  نْ مِ  4[وراً مُ أْ مَ وَ رًا آمِ ] ونُ كُ يَ  دْ قَ  يلَ قِ  نْ إِ فَ ": هُ لُ وْ قَ . وَ ورِ مُ أْ المَ وَ  رِ اآلمِ 

ى. لَ عْ أَ  غِ ل ِ بَ المُ  نُ وْ كَ  طُ رَ تَ شْ  يُ اَل  ذْ إِ  رَ كَ ما ذَ  لِ ثْ مِ بِ  ابُ وَ ى الجَ ت  َأتَ  يَ اَل وَ  يغِ لِ بْ ى الت  لَ مثله يرد عَ فَ  :يلَ قِ 

 دِ احِ ي الوَ ا فِ ذَ هَ وَ  ،هِ يْ لَ إِ  غِ ل  بَ ى المُ لَ إِ  هِ ولِ ُص وُ  لَ بْ قَ  غِ ل ِ بَ ى المُ لَ إِ  ابِ طَ الخِ  ولُ ُص وَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  د   بُ ا: اَل نَ لْ قُ 

 اهـ.  5."رٌ اهِ ظَ  وَ هُ وَ  هُ اتُ هَ جِ  ْت دَ د  عَ تَ  نْ ا ِ وَ  الٌ حَ مُ 
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َوأَنَُّه يَ ُعم  اْلَعْبَد َواْلَكاِفَر، َويَ تَ َناَوُل اْلَمْوُجوِديَن 

 
قُ ْلَنا يف َغرْيِ  ،َمَناِفِعِه إىَل َسيِ ِدِه َشْرًعايَ ُعم  اْلَعْبَد( َوِقيَل اَل يَ ُعم ُه ِلَصْرِف ))َو( اأْلََصح  )أَنَُّه( َأْي حَنَْو اَي أَي  َها النَّاُس 

َويَ تَ َناَوُل اْلَمْوُجوِديَن( )بَِناًء َعَلى َعَدِم َتْكِليِفِه اِبْلُفُروِع ، َوِقيَل اَل  ،َواْلَكاِفَر()َأْوقَاِت ِضيِق اْلِعَباَداِت 

 

 يِ فْ نَ  قِ ََل طْ إِ  الِ كَ شْ ِلِ  1[هُ ل  عَ لَ وَ ] ،هِ ابِ وَ جَ  ونَ دُ  لِ وْ ا القَ ذَ هَ  يلَ لِ دَ  رَ كَ ذَ  حَ ارِ الش   ن  أَ  مُ لَ عْ يُ  رَ ر  قَ ا تَ مَ بِ وَ 

 ورُ هُ ظُ  لِ و  الَ  ونَ ث دُ الِ الث  ي وَ انِ الث   يلِ لِ دَ لِ  هِ ِض رُّ عَ تَ  هُ جْ وَ  انَ كَ ، وَ َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  هِ يْ لَ عَ  يغِ لِ بْ الت  

 اهـ سم. 2."هُ لَ  ظِ فْ الل   لِ اوُ نَ ي تَ فِ  ةَ هَ بْ  شُ اَل  ذْ إِ  هِ يلِ لِ دَ 

(َّه َّن َّا َِّ)و َّ :هُ لُ وْ قَ  َّاْلع ْبد  :  4دِ ُض العَ  ةُ ارَ بَ عِ ، وَ 3[ةً غَ لُ ] هُ مُّ عُ يَ  هُ ن  ي أَ فِ  مَ ََل  كَ اَل  ذْ إِ  ،عاً رْ شَ  يْ أَ " ي ع م 

ا هَ يُّ َأيَ } {اُس الن  ا هَ يُّ َأيَ }: لَ ثْ مِ  ةً غَ لُ   يدَ بِ العَ /ظ( 180)أ/ لُ اوَ نَ تَ تَ  ةٍ يغَ ِص بِ  امِ كَ حْ الَ بِ  عِ رْ الش   ابُ طَ خِ 

 رِ ثَ كْ الَ  ارِ رَ حْ الَ بِ  صُّ تَ خْ يَ  لْ بَ  ،اَل  وْ أَ  مُ كْ الحُ  مُ هُ م  عُ ى يَ ت  حَ  5[عاً رْ شَ ] يدَ بِ العَ  لُ اوَ نَ تَ تَ  لْ هَ  {وانَ آمَ  ينَ ذِ ال  

 سم. 6."يدَ بِ العَ  لُ اوَ نَ تَ يَ  هُ ن  ى أَ لَ عَ 

(َّ:هُ لُ وْ قَ  َّاْلم ْوج وِدين  ل  ي ت ن او  ، ِف ََل الخِ  ل ِ حَ مَ  نْ مِ  وَ هُ فَ  (،َيْشَمُل الر ُسولَ )ى لَ عَ  فٌ طْ عَ  )و 

 . هُ لَ بْ ي قَ ذِ ي ال  فِ  الَ ا قَ مَ كَ  (الخ حُّ َص الَ وَ ): ولَ قُ يَ  نْ ى أَ لَ وْ الَ  انَ كَ وَ 
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ُدوَن َمْن بَ ْعَدُهْم،

 

أَْيًضا ِلُمَساَواِِتِْم ِلْلَمْوُجوِديَن يف ُحْكِمِه إُْجَاًعا  َوْقَت ُوُروِدِه )ُدوَن َمْن بَ ْعَدُهْم( َوِقيَل يَ تَ َناَوَُلُمْ 

  .يفِ لِ كْ الت   ةِ فَ ِص بِ  يْ أَ َّ(اْلم ْوج وِدين َّ)َّهُ لُ وْ قَ وَ        

ه ْم( :)هُ لُ وْ قَ  َّب ْعد  ْن َّم  ي فِ  ينَ ودِ جُ وْ المَ  دَ عْ بَ  يْ أَ ": دُ عْ الس   لَ ، قاَ ِف ََل الخِ  ط  حَ مَ  وَ ا هُ ذَ هَ  د ون 

 رَ كِ ا ذُ مَ  هِ يْ لَ عَ  لُّ دُ يَ ، وَ هُ جْ الوَ  وَ هُ  لُ و  الَ ، وَ يِ حْ الوَ  طَ ابِ هَ مَ  ينَ رِ اِض الحَ  دَ عْ بَ  نْ مَ  يلَ قِ وَ  ،يِ حْ الوَ  نِ مَ زَ 

 تَ قْ : وَ هِ لِ وْ قَ بِ  حُ ارِ الش   مَ زَ جَ  لِ و  الَ بِ اهـ. وَ  1""اُس ا الن  هَ يُّ َأيَ " ينَ ومِ دُ عْ ي المَ فِ  الُ قَ  يُ اَل  هُ ن  أَ  لِ داَل تِ ي االسْ فِ 

 سم. 2."هِ ودِ رُ وُ 

ْمَّأ ْيًضا( :هُ لُ وْ قَ  ل ه  َّي ت ن او  ِقيل   الَ  هُ ن  عًا أَ طْ قَ  مُ لَ عْ ا نَ ن  أَ   -لِ و  ى الَ لَ عَ  يْ أَ  -ا نَ لَ : "دُ ُض العَ  لَ اقَ  )و 

 ي ِ بِ الص   ابُ طَ خِ  عَ نَ تَ امْ  هُ ن  ضًا أَ يْ ا أَ نَ لَ ، وَ ةٌ رَ ابَ كَ مُ  هُ ارُ كَ نْ ا ِ وَ  ،هُ و حْ نَ وَ  3{اس َّاَّالن َّه َّي َّأ }ي َّ ينَ ومِ دُ عْ مَ لْ لِ  الُ قَ يُ 

 رُ دَ جْ أَ  ومُ دُ عْ المَ فَ  ابِ طَ الخِ  نِ عَ  مْ هِ ورِ ُص قُ لِ  مْ هِ ودِ جُ وُ  عَ مَ  مْ هُ وَ حْ نَ  هُ هْ ج ِ وَ يَ  مْ لَ  4[اذَ ا ِ وَ ] ،هِ وِ حْ نَ بِ  ونِ نُ جْ المَ وَ 

  وصِ ُص النُّ  ومِ مُ عُ بِ  لَ وْ القَ  ن  أَ  مْ لَ اعْ وَ ": الَ قَ فَ  دُ عْ الس   هُ َض رَ تَ اعْ اهـ. وَ  5."دُ عَ بْ أَ  هُ لَ اوُ نَ تَ  ن  ِلَ  عَ نَ مْ يُ  نْ أَ 

 قُ ق ِ حَ المُ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ : وَ  -الَ قَ  نْ ى أَ لَ إِ -، دٍ عيِ بَ بِ  َس يْ لَ فَ  ةِ لَ ابِ نَ ى الحَ لَ إِ  َب سِ نُ  نْ ا ِ وَ  ينَ ودِ جُ وْ المَ  عدَ بَ  نْ مَ لِ 

 انَ ا كَ ذَ ا إِ م  أَ ، وَ ةً اص  خَ  ينَ ومِ دُ عْ مَ لْ لِ  ابُ طَ الخِ  انَ ا كَ ذَ ا إِ يمَ فِ  قٌّ حَ  ةٌ رَ ابَ كَ مُ  هُ ارَ كَ نْ إِ  ن  أَ  نْ مِ 
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..............................

 

ُْجَاِع  قُ ْلَنا ِبَدلِيٍل آَخَر َوُهَو ُمْستَ َنُد اإْلِ

 يلِ بِ ى سَ لَ عَ  ينَ ومِ دُ عْ ى المَ لَ عَ  ينَ نِ مِ ؤْ المُ  وِ أَ  اسِ الن   ظِ فْ لَ  قُ ََل طْ إِ  ونُ كُ يَ وَ  ينَ ودِ جُ وْ المَ وَ  ينَ ومِ دُ عْ مَ لْ لِ  

 هِ جُّ وَ تَ  مَ دَ عَ  ن  ِلَ  ،يفٌ عِ ي َض انِ الث   لُ اَل دْ تِ ا االسْ ذَ كَ ، وَ مِ ََل ي الكَ فِ  1[َشِاِئعٌ ] هُ لُ ثْ مِ ، وَ ََل فَ  يِب لِ غْ الت  

 مَ دَ عَ  ن  ِلَ ": هُ لُ وْ قَ اهـ. وَ  3."ظاً فْ لَ  لهُ اوُ نَ تَ وَ  اِب طَ الخِ  ومَ مُ ي عُ افِ نَ  يُ اَل  2[يلِ لِ دَ ]ى لَ عَ  اءً نَ بِ  يِف لِ كْ الت  

 نْ جًا مِ ارِ خَ  انَ ى كَ ت  حَ  ي ِ بِ و الص  حْ نَ  يِف لِ كْ تَ  مِ دَ ى عَ لَ عَ  يلِ لِ الد   امَ يَ قِ  ن  أَ  اهُ نَ عْ مَ  "الخ يِف لِ كْ الت   هِ جُّ وَ تَ 

 مِ دَ عَ بِ  ل  دَ تَ سْ ى يُ ت  حَ  هُ ظ لَ فْ ل الل  اوُ نَ تَ وَ  هُ لَ  هُ ومَ مُ ي عُ افِ نَ  يُ اَل  اآلنَ  اِب طَ ا الخِ ذَ هَ  (/و181)أ/ مِ كْ حُ 

 سم.  4."ومِ دُ عْ مَ لْ لِ  هِ هِ جُّ وَ تَ  مِ دَ ى عَ لَ عَ  هُ لَ  هِ هِ جُّ وَ تَ 

 بِ سَ حَ بِ  لِ اوُ نَ ي الت  فِ  مُ ََل الكَ وَ  ،ازٌ جَ مَ  يَب لِ غْ الت   ن  َأبِ  لِ و  الَ  هِ يفِ عِ ْض ي تَ فِ  ُش اقَ نَ يُ  دْ قَ  :ت َّلَّْق َّ

 .هُ لْ م  َأتَ فَ  ،ةِ يقَ قِ الحَ 

(َّ:هُ لُ وْ قَ  ر  َّآخ  ِليل  َِّبد  ا  لَ اوُ نَ ا الت  نَ لْ قُ  :هُ يرُ دِ قْ تَ  َس يْ لَ وَ  ،رَ آخَ  يلٍ لِ دَ ة بِ ورَ كُ ذْ اة المَ اوَ سَ المُ  يْ أَ َّ)ق ْلن 

 ،لِ اوُ نَ يل الت  لِ اة دَ اوَ سَ المُ  نِ وْ كَ لِ  دٌّ رَ  (ا الخنَ لْ قُ ) هُ لُ وْ قَ ًَل. فَ ْص أَ  لِ اوُ نَ الت  بِ  ولُ قُ  يَ اَل  لُ و  الَ  ذِ إِ  ،رَ آخَ  يلٍ لِ دَ بِ 

  .ةِ ارَ بَ ى العِ نَ عْ ا مَ ذَ هَ 
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..............................

 
اَل ِمْنُه.

 

 دَ عْ بَ  ينَ ودِ جُ وْ المَ  ن  أَ  َف ََل  خِ اَل  هُ ن  أَ  هُ لُ اِص حَ وَ  2{اس َّاَّالن َّه َّي َّأ َّ}ي َّ وِ حْ نَ  نْ مِ  يْ أَ  1([ه َّنََّّْمَِّال َّ]:)هُ لُ وْ قَ 

 ينَ ودِ جُ وْ المَ  رَ يْ غَ  ن  ي أَ فِ  فُ ََل ا الخِ مَ ن  ا ِ ، وَ مِ كْ الحُ  3[يفِ ] اءٌ وَ سَ  مْ هُ ن  ي أَ فِ  َف ََل  خِ اَل  هُ لَ بْ قَ وَ  اِب طَ الخِ 

 ؟اَل  مْ أَ  ابِ طَ ي الخِ فِ  ونَ لُ اخِ دَ  مْ هُ  لْ هَ 

 

 

 

 

                                 
: ألنه ، ويف )ب( كتبت "ألنه" مث صححت إىل )ال منه( ، ويف )ط( : )ال منه(، وهو موافق ملا يف  )أ(يف )ه( و  1

 الشرح. 
 [21]سورة البقرة، اآلية : 2
 يف )ه( : إىل. 3
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َ[َاملالسَاَاملذكرََِاجلمعََِخبَّفََِالنساءَ َتشملََُ"من]"
َ

ََنَث،  "َمن"َوَأنَّ  الشَّْرِطيََّة تَ تَ َناَوُل اإْلِ

 

ََنَث( َوِقيَل ََتَْتص  اِبلذ ُكوِر َوَعَلى َذِلَك َلْو َنَظَرْت اْمَرأٌَة يف بَ ْيِت َأْجنَ  "َمنْ ")َو( اأْلََصح  )َأنَّ  ِِبٍ  الشَّْرِطيََّة تَ تَ َناَوُل اإْلِ

 {وا َعي َْنهُ ؤ َأْن يَ ْفقَ  َجاَز َرْميُ َها َعَلى اأْلََصحِ  ِْلَِديِث ُمْسِلٍم }َمْن َتَطلََّع يف بَ ْيِت قَ ْوٍم بَِغرْيِ إْذهِنِْم فَ َقْد َحلَّ ََلُمْ 

ْرِطي ة ( :هُ لُ وْ قَ   رِ ك  ذَ المُ  نَ يْ بَ  يهِ فِ  قُ ر  فَ  يُ ا اَل مَ : "هِ لِ وْ قَ بِ  دُ ُض العَ  رَ ب  عَ ، وَ 1رِ َص تَ خْ ي المُ ا فِ ذَ كَ َّ)م ْنَّالش 

 الَ . قَ 2"رِ ثَ كْ الَ  دَ نْ عِ  ثَ ن  ؤَ المُ وَ  رَ كَ ذ  الم   مُّ عُ يَ  هُ ن  إِ رًا فَ ك  ذَ مُ  دُ ائِ العَ  انَ كَ  نْ ا ِ وَ  "،امَ "وَ  "نْ مَ " لَ ثْ مِ  ثِ ن  ؤَ المُ وَ 

ا يهَ فِ  قُ ر  فَ  يُ التي اَل  اظِ فَ لْ ألَ لِ  طُ ابِ الض  وَ  ،يلِ ثِ مْ الت   دِ ر  جَ مُ ة لِ ي  طِ رْ الش   "نْ مَ " رَ كْ ذِ  ن  ى أَ لَ إِ  يرُ شِ يُ ": دُ عْ الس  

 3."كَ لِ ذَ  رِ يْ وغَ  نِ يْ تَ ي  طِ رْ الش  وَ  نِ يْ تَ ولَ ُص وْ المَ  "امَ "وَ  "نْ مَ " لَ ثْ وم مِ مُ ا عُ هَ لَ  انَ كَ وَ  ِث ن  ؤَ المُ وَ  رِ ك  ذَ المُ  نَ يْ بَ 

 هِ ذِ هَ  ن  أَ  ةِ بَ اسَ نَ مُ لِ  ي  اقِ رَ غْ تِ االسْ  ومُ مُ العُ  هُ نْ مِ  ادُ رَ المُ  "وممُ ا عُ هَ لَ  انَ كَ وَ " هِ لِ وْ قَ بِ  هُ يدُ يِ قْ تَ  انَ كَ اهـ. وَ 

 نَ مِ  مُّ عَ أَ  وَ ا هُ يمَ فِ  مِ ََل الكَ  انِ يَ رَ جَ  نْ مِ  عَ انِ مَ  ََل  فَ ال  ا ِ وَ  ،يٌّ اقِ رَ غْ تِ اسْ  ومٌ مُ عُ  هُ ا لَ م  ث مِ احِ بَ المَ 

 ءٍ يْ شَ بِ  "نْ مَ " يدِ يِ قْ تَ  مَ دَ عَ  رَ اهِ الظ   ن  أَ  عَ ا مَ ذَ هَ : "مِ ََل سْ اِلِ  خِ يْ شَ  لَ وْ قَ  تُ يْ أَ رَ  م  ، ثُ ي ِ لِ دَ البَ وَ  ي ِ اقِ رَ غْ تِ االسْ 

، ةَ وفَ ُص وْ المَ وَ  ةَ ام  الت   "نْ مَ " لَ مَ شْ تَ لِ  كَ لِ ذَ  رَ يْ غَ  وْ أَ  ةً ي  امِ هَ فْ تِ اسْ  وْ أَ  ةً ي  طِ رْ ا شَ هَ نِ وْ كَ  نْ مِ  يْ أَ  ،رَ كِ ا ذُ م  مِ 

 .َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى 5سم هُ الَ قَ /ظ( 181)أ/اهـ  4."يٌّ ولِ مُ  شُ اَل  يٌّ لِ دَ بَ  ومٌ مً عُ  اِت بَ ثْ ي اِلِ ا فِ ومهَ مُ عُ  كنْ لَ 

                                 
 .2/678َمتصر املنتهى مع شرح العضد وحواشيه ، ابن اْلاجب،  1
 .2/678شرح العضد على َمتصر املنتهى،  2
 .2/678حاشية على شرح العضد على َمتصر املنتهى،التفتازاين،  3
 .2/324حاشية األنصاري،  4
 .2/407اآلايت البينات،  5
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َوَأنَّ َُجَْع اْلُمذَكَِّر السَّاملِِ 

 
( (أِلَنَّ اْلَمْرأََة اَل يُْستَ تَ ُر ِمن َْها )وَ  َوِقيَل اَل جَيُوزُ  .اأْلََصح  )َأنَّ َُجَْع اْلُمذَكَِّر السَّاملِِ

 

ا(هُ لُ وْ قَ  َِّمْنه  َّي ْست ت ر  َّاْلم ْرأ ة َّال   وَ ا هُ مَ كَ  ةَ أَ رْ المَ  لُ اوَ نَ تَ  تَ اَل  "نْ مَ " ن  َأبِ  هُ لْ ل ِ عَ يُ  مْ لَ  ثُ يْ حَ  يهِ فِ " :)ِْل ن 

 لِ وْ ى القَ لَ عَ  لِ وْ ا القَ ذَ هَ  اءِ نَ بِ  ازِ وَ جَ بِ  ارٌ عَ شْ إِ  ِف ََل ا الخِ ذَ ى هَ لَ عَ  ةُ لَ َأسْ المَ  هِ ذِ هَ  ْت يَ نِ بُ  وْ لَ  ،رُ اهِ الظ  

، ةِ أَ رْ المَ  رِ يْ غَ بِ  وصِ ُص خْ المَ  ام ِ العَ  نَ مِ  ورُ كُ ذْ المَ  يثُ دِ الحَ  ونُ كُ يَ فَ  ،اً ضيْ أَ  ِف ََل ا الخِ ذَ هَ  نْ مِ  حِ اجِ الر  

 ،ِف ََل ا الخِ ذَ هَ  نْ مِ ِح اجِ ى الر  لَ عَ  1[ةِ أَ رْ المَ  رِ ظَ ي نَ فِ  لِ و  الَ  لِ وْ القَ  اءِ نَ ى بِ لَ إِ  ارَ شَ أَ  هُ ن  أَ  هُ لُ اِص حَ وَ ]

 راً ظَ نَ  ةِ أَ رْ المَ  رِ يْ غَ بِ  يثِ دِ الحَ  يصِ ِص خْ ى تَ لَ عَ  اءً نَ بِ  ضاً يْ أَ  حِ اجِ ى الر  لَ عَ  هُ اءَ نَ ي بِ انِ الث   لِ وْ ي القَ فِ  زَ و  جَ وَ 

 سم. 2."اهَ نْ مِ  رُ تَ تَ سْ  يُ اَل  هُ نُ وْ كَ  وَ هُ وَ  ،ورِ كُ ذْ ى المَ نَ عْ مَ لْ لِ 

اِلمََِّّ:هُ لُ وْ قَ  ِرَّالس  ْمع َّاْلم ذ ك   "،مٍ وْ قَ "كَ  عِ مْ جَ الْ  مُ اسْ  هِ بِ  جَ رَ خَ فَ  فِ َلَ خِ الْ  لُّ حَ مَ  هُ ن  ى أَ لَ عَ  هِ بِ  هَ ب  نَ  ()ج 

رِ كْ مُ لْ ا رِ ك  ذَ مُ الْ  عِ مْ جَ وَ   اءَ سَ الن ِ  نِ اَل و  الَ  لُ مَ شْ  يَ ََل فَ  "اَس الن  " كَ رِ كْ ا ذِ مَ  رِ يْ غَ بِ  يةٍ عِ مْ ى جَ لَ عَ  لُّ دُ ا يَ مَ وَ  س 

 ،امَ هُ يرُ مِ َض وَ  رُ س  كَ ا المُ ذَ كَ وَ  خِ سَ النُّ  ضِ عْ ي بَ فِ وَ : "يشِ كَ رْ الز   الَ عًا. قَ طْ قَ  ثُ الِ الث   ن  هُ لُ مَ شْ يَ وَ  ،عاً طْ قَ 

يحًا رِ ْص تَ  رَ أَ  مَ لَ وَ ، كَ لِ ذَ كَ  رَ س  كَ المُ  ن  إِ فَ  ،مِ الِ الس   عِ مْ الجَ بِ  ةَ لَ َأسْ المَ  مْ هِ يرِ وِ ْص ى تَ لَ عَ  اكٌ رَ دْ تِ اسْ  وَ هُ وَ 

، يهِ فِ  ولِ خُ الدُّ  مِ دَ ي عَ فِ  َف ََل  خِ اِل  يرِ سِ كْ الت   عَ مْ جَ  ن  أَ  اِت دَ و  سَ المُ  ضِ عْ ي بَ فِ  تُ يْ أَ رَ  لْ بَ  ،كَ لِ ذَ بِ 

 ى لَ عَ  ةٌ ينَ رِ قَ  ْت امَ قَ  نْ إِ  ،مْ عَ نَ  ؛اتُ نَ البَ  يهِ فِ  لُ خُ دْ  يَ اَل  هُ ن  إِ فَ  دٍ يْ ي زَ نِ ى بَ لَ عَ  فَ قَ وَ  وْ لَ  هُ ن  أَ  هُ لَ  دُ هَ شْ يَ وَ 

                                 
 ساقطة من )ه(. 1
 .2/407اآلايت البينات،  2
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اَل َيْدُخُل ِفيِه النِ َساءُ َظاِهرًا،

 

َا َيْدُخْلَن ِبَقرِيَنٍة تَ ْغِليًبا لِلذ ُكوِر َوِقيَل يَ  ْدُخْلَن ِفيِه َظاِهرًا أِلَنَُّه َلمَّا  َكاْلُمْسِلِمَْي )اَل َيْدُخُل ِفيِه النِ َساُء َظاِهرًا( َوِإمنَّ

َكثُ َر يف الشَّرِْع ُمَشارََكتُ ُهنَّ لِلذ ُكوِر يف اأْلَْحَكاِم 

اهـ.  1."ةَ هَ الجِ  دَ ْص القَ  ن  إِ فَ  مٍ اشِ هَ وَ  يمٍ مِ ي تَ نِ ى بَ لَ عَ  فَ قَ وَ  وْ ا لَ مَ كَ  ح ِ َص ى الَ لَ عَ  نَ لْ خَ دَ  ولِ خُ الدُّ 

 يهِ فِ  فَ ال  ا ِ وَ  "الٍ جَ رِ "ك هِ تِ اد  مَ بِ  ل  دَ  نْ إِ  اثَ نَ اِلِ  لُ مَ شْ  يَ اَل  رَ س  كَ المُ  ن  أَ  2دِ ُض ي العَ ا فِ مَ كَ  يقُ قِ حْ الت  وَ 

 .مِ ََل سْ اِلِ  خُ يْ اهـ شَ  3."قُ ابِ الس   فُ ََل الخِ 

 بُ اسِ نَ يُ  فٌ ْص وَ  يهِ ا فِ يمَ فِ ( /و182)أ/ ِف ََل الخِ  ل  حَ مَ  ن  ى أَ لَ إِ  ةٌ ارَ شَ إِ  يهِ فِ  (ين َّمَِّلَِّْسَّالم َّ:)ك َّهُ لُ وْ قَ 

 ."ونَ دُ يْ الز  " وَ حْ نَ  فِ ََل خِ بِ  ينَ مِ لِ سْ المُ ضًا كَ يْ أَ  اثَ نَ اِلِ 

 اَل ] مِ الِ الس   رِ ك  ذَ المُ  عَ مْ جَ  ن  ا ِ وَ  لُ ْص الَ وَ  ،يفِ بِ  ورِ رُ جْ المَ  نِ عَ  لُ و  حَ مُ  يزٌ يِ مْ تَ  ا(هرًَّاَِّ)ظ َّ :هُ لُ وْ قَ 

 .ةِ ينَ رِ القَ  نِ عَ  رِ ظَ الن   عِ طْ قَ بِ  يْ أَ  ،هِ رِ اهِ ي ظَ فِ  4[نَ لْ خُ دْ يَ 

  ال  ى إِ ش  مَ تَ  يَ اَل  "ام  لَ "ابًا لوَ جَ  عِ ارِ َض المُ  لَ عْ جَ  ن  أَ  هِ يْ لَ عَ  دُ ورِ أُ "َّالخ(َّع َّارَِّالش ََّّد َِّصَّقََّّْي َّ)ال َّ :هُ لُ وْ قَ 

                                 
 .1/355تشنيف املسامع، الزركشي ،  1
يخ اإلسالم أخذ قول العضد من مل أقف على هذا القول للعضد يف شرحه على املختصر البن اْلاجب ، ويبدو أن ش 2

عموم كالمه ، وقد وجدت ان ابن قاسم العبادي علق على هذا قائال: " وأما قول شيخ اإلسالم )والتحقيق كما يف 
العضد أن املكسر ال يشمل اإلَنث إن دل  مبادته كرجال وإال ففيه اخلالف السابق( ففي عزوه ذلك للعضد نظر، 

ن تعرضه خلصوص ما يدل مبادته من املكسر يف إجراء ذلك اخلالف فيه إال أن يكون فإين مل أر فيما وقفت عليه م
، راجع أيضا تعليق عبد اْلفي  بن طاهر اجلزائري حمقق 2/408مستند عزو ذلك على إطالقه." اآلايت البينات ، 

 .2/326من  3حاشية األنصاري  ، اَلامش 
 .2/326حاشية األنصاري، 3
 لن .و )ه( : ال خ )أ(يف  4
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..............................

 

 اَل يَ ْقِصُد الشَّارُِع خبِطَاِب الذ ُكوِر َقْصَر اأْلَْحَكاِم َعَلْيِهمْ 

 

ا هَ بِ  دَ ِص ا قُ ذَ إِ  اِب وَ ى الجَ لَ إِ  اجُ تَ حْ ا تَ مَ ن  إِ  "ام  "لَ  ن  َأبِ  اَب جَ يُ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ . وَ ورٍ فُ ْص عُ  نِ ابْ  ِب هَ ذْ ى مَ لَ عَ 

 اَلْ ) هُ لُ وْ قَ فَ  ذٍ ئِ ينَ حِ ، وَ اٍب وَ ى جَ لَ إِ  اجُ تَ حْ  تَ ََل فَ  ةِ ي  فِ رْ الظ   دَ ر  جَ  مُ ال  ا إِ هَ بِ  دْ َص قْ يُ  مْ ا لَ ذَ ا إِ م  ، أَ يقُ لِ عْ الت  

 سم. 1."هِ بِ  ةٌ قَ ل ِ عَ تَ مُ  "ام  لَ "و "ن  "أَ  رَ بَ خَ  (دُ ِص قْ يَ 

ل ْيِهْم( :هُ لُ وُ قَ  اِمَّع  َّاْْل ْحك   ن  هُ لَ  ظِ فْ الل   لَ اوُ نَ تَ  ادُ رَ  يُ اَل  نْ َأبِ  ظِ فْ الل   ِب سَ حَ بِ  رَ ْص القَ  ادُ رَ المُ " )ق ْصر 

، عِ اقِ ي الوَ فِ  مِ كْ الحُ  رَ ْص  قَ اَل  مْ هِ مِ كْ ان حُ يَ بَ ، وَ الَ جَ  الر ِ ال  إِ  هِ بِ  ادُ رَ يُ  الَ وَ  ظِ فْ ا الل  ذَ هَ بِ  ن  هِ مِ كْ حُ  انَ يَ  بَ اَل وَ 

 2."ن  هُ نْ عَ  وتُ كُ السُّ  رِ مْ الَ  ةُ ايَ غَ  ، رِ ْص قَ لْ لِ  ٌض رُّ عَ تَ  يهِ فِ  َس يْ ه لَ نُّ إِ فَ  ثٌ حْ بَ  يهِ فِ  ابِ هَ الش ِ  لُ وْ قَ  عَ فَ دَ انْ فَ 

  .َرِحَمُه هللُا َتَعاَلى سم هُ الَ قَ 

 

                                 
 .2/409اآلايت البينات،  1
 .2/409اآلايت البينات، 2
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َ[الَيعمََُّ"الكتابََِايَأهلَ "وََالواحدََِخطابَُ]
َ

اُه، َوِقيَل يَ ُعم  َعاَدًة، َوَأنَّ ِخطَاَب اْلُقْرآِن َواْلَِْديِث بَِيا َأْهَل الْ  ِكَتاِب اَل َيْشَمُل َوَأنَّ ِخطَاَب اْلَواِحِد اَل يَ تَ َعدَّ
1[وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه،]اأْلُمََّة، 

 
اُه( إىَل َغرْيِِه )َوِقيَل يَ ُعم ( َغي َْرهُ )َعاَدةً َو( اأْلََصح  )َأنَّ ِخَطاَب اْلَواِحِد( ِبُْكٍم يف َمْسأَ ) جِلََراَيِن َعاَدِة  (َلٍة )اَل يَ تَ َعدَّ

ْرآِن َو( اأْلََصح  )َأنَّ ِخَطاَب اْلقُ )) .النَّاِس خبِطَاِب اْلَواِحِد َوِإرَاَدِة اجلَْْمِع ِفيَما يَ َتَشارَُكوَن ِفيِه قُ ْلَنا ََمَاٌز حَيَْتاُج إىَل اْلَقرِيَنةِ 
أْلُمََّة( َوِقيَل َيْشَمُلُهْم َواْلَِْديِث ِبَيا أَْهَل اْلِكَتاِب(، حنو قَ ْوله تَ َعاىَل }اَي َأْهَل اْلِكَتاِب اَل تَ ْغُلوا يف ِديِنُكْم{ )اَل َيْشَمُل ا

ِفيَما يَ َتَشارَُكوَن ِفيهِ 

 

َِّفيِه(َّ:هُ لُ وُ قَ  ك ون  ار  َّي ت ش  ا َِّفيم  ْم ل ه  َّي ْشم  ِقيل   يقِ رِ طَ بِ  وَ هُ  لْ ا هَ نَ هُ  ولُ مُ الشُّ ": الُ مَ الكَ  الَ قَ  )و 

 هِ لِ وْ قَ  لِ ثْ مِ بِ  ةِ م  ئْ الَ  لُ اَل دْ تِ ي اسْ نِ بَ نْ ا يَ ذَ ى هَ لَ عَ ، وَ فُ ََل الخِ  يهِ ؟ فِ ي ِ لِ قْ العَ  ارِ بَ تِ االعْ  وِ أَ  ةِ ي  فِ رْ العُ  ةِ ادَ العَ 

ي فِ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ : وَ 3الَ قَ  يلَ ائِ رَ سْ ي إِ نِ بَ لِ  رَ ائِ مَ الض   هِ ذِ هَ  ن  إِ فَ  ،ةاآليَ  2{ر َّالبَِّبََِّّاس َّالن ََّّون َّر َّم َّات َّ}أ َّى: الَ عَ تَ 

ة لَ َأسْ مَ  يَ هِ فَ  مْ هِ ائِ يَ بِ نْ أَ  ةِ نَ سِ لْ ى أَ لَ عَ  مْ هُ ابُ طَ ا خِ م  أَ وَ  . َصل ى هللُا َعَلْيِه َوَسل مَ  انَ ي ِ بِ نَ  انِ سَ ى لِ لَ عَ  اِب طَ الخِ 

 فُ ن ِ َص المَ  يهِ فِ نْ  يَ اَل  اُس يَ القِ  وَ هُ وَ  ي ِ لِ قْ العَ  ارِ بَ تِ االعْ  يقِ رِ طَ بِ  مْ هُ مُّ عُ يَ  هُ ن  َأبِ  لُ وْ القَ ، وَ "انَ لَ بْ قَ  نْ مَ  عِ رْ شَ "

 اهـ. 4."ةِ ادَ العَ  وِ أَ  ةِ يغَ الصِ  بِ  ظُ فْ الل   ثُ يْ حَ  نْ مِ  ومَ مُ ي العُ فِ نْ ا يَ مَ ن  إِ 

                                 
، ومن 1/357. ومع تشنيف املسامع 1/360هذه اجلملة غري موجودة يف منت ُجع اجلوامع املطبوع مع : البدر الطالع  1

 .47، ومثبتة فيها على أساس أهنا من قول احمللي . وهي مثبتة يف ُجع اجلوامع ، ص: 2/328حاشية األنصاري 
 [44]سورة البقرة ، اآلية : 2
،حتقيق حممد حميي 48القائل هنا هو اجملد بن تيمية كما نقله الكمال عنه من املسودة األصولية ، انظر املسودة ، ص: 3

 الدين عبد اْلميد ، الناشر: دار الكتاب العريب .
 .2/410، وانظر: اآلايت البينات ،8/35الدرر اللوامع ،الكمال ،  4
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َه[ب َِخَ َمومَِيفَعََُداخلَ َ]َاملتكلمَُ
ِخطَاِبِه إْن َكاَن َخبَ رًا اَل َأْمرًا،َوَأنَّ اْلُمَخاِطَب َداِخٌل يف ُعُموِم 

 
َوَاَّللَُّ ِبُكلِ  َشْيٍء })َو( اأْلََصح  )َأنَّ اْلُمَخاِطَب( ِبَكْسِر الطَّاِء )َداِخٌل يف ُعُموِم ِخطَاِبِه إْن َكاَن َخبَ رًا(، حنو 

رًا( َكَقْوِل السَّيِ ِد ِلَعْبِدِه َوَقْد َأْحَسَن إلَْيِه َمْن َأْحَسَن إلَْيك َعِليٌم{ َوُهَو ُسْبَحاَنُه َوتَ َعاىَل َعاملٌ ِبَذاِتِه َوِصَفاِتِه )اَل أَمْ 
ْفِ  َوِقيَل اَل َيْدُخُل ُمْطَلًقا لِبُ ْعِد َفَأْكرِْمُه ِلبُ ْعِد َأْن يُرِيَد اآْلِمَر نَ ْفَسُه خبِاَلِف اْلُمْخربِ َوِقيَل َيْدُخُل ُمْطَلًقا َنَظرًا ِلَظاِهِر اللَّ 

ِعْنَد َأْصَحاِبَنا يِف  يُرِيَد اْلُمَخاِطُب نَ ْفَسُه إالَّ ِبَقرِيَنٍة َوَقاَل الن ََّوِوي  يف ِكَتاِب الطَّاَلِق ِمن الرَّْوَضِة إنَُّه اأْلََصح   َأنْ 
ْوِضَعْْيِ َوَصحََّح اْلُمَصنِ ُف الد ُخوَل يف اأْلَْمِر يف َمْبَحِثِه ِِبََسِب َما َظَهَر َلُه يف اْلمَ  ،اأْلصول

 

ي فِ  وَ ا هُ مَ ن  إِ  ولَ خُ الدُّ  ن  أَ  ورِ هُ ظُ لِ  هُ ابُ طَ خِ  قٍ ل ِ عَ تَ مُ  ومٍ مُ ي عُ فِ  يْ أَ َّ)ِفيَّع م وِمَِّخط اِبِه( :هُ لُ وُ قَ 

  .هِ بِ  ِب اطَ خَ المُ 

ّللا  َّ :هُ لُ وْ قَ  ِليم َّ)نحوَّ}و  َّع  ْيء  َّش  لِ  : تُ لْ قُ  /ظ(182)أ/.يهِ فِ  اَب طَ  خِ ا اَل ذَ : هَ َت لْ قُ  نْ إِ َّ(1{َِّبك 

 مٍ ََل كَ بِ  مَ ل ِ كَ تَ المُ  ن  أَ  مْ هُ ُض عْ بَ  هِ بِ  رَ ب  ا عَ ؟ مَ اَل  مْ أَ  هِ ابِ طَ ي خِ فِ  لُ خُ دْ يَ  2[لْ هَ ] بَ اطِ خَ م المُ هِ لِ وْ قَ بِ  ادُ رَ المُ 

 ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  هُ لَ  يدَ فِ تَ سْ المُ  ن  ؟ ِلَ اَل  مْ أَ  ابٌ طَ خِ  م  ثَ  انَ كَ  اءَ وَ ؟ سَ اَل  وْ أَ  يهِ فِ  لُ خُ دْ يَ  لْ هَ  هِ ولِ مُ شُ لِ  حُ لُ ْص يَ 

 .مِ ََل سْ اِلِ  خُ يْ شَ  4."3بِ اطَ الخِ  ةِ لَ زِ نْ مَ بِ  هُ لَ  مِ ل ِ كَ تَ المَ  ةُ ادَ فَ ا ِ ، وَ ِب اطَ خَ المُ 

 .6رِ َص تَ خْ ح المُ رْ ي شَ فِ  هِ بِ ح َ ر  ا َص مَ كَ  ،يُ هْ الن   هُ لُ ثَ مِ  (5[را َّمَّْأ َّ]َّ)ال َّ :هُ لُ وْ قَ 

ل َّم ْطل ًقاَّالخ(َّ:هُ لُ وْ قَ  َّي ْدخ  ِقيل   .يقُ قِ حْ الت   وَ ا هُ ذَ هَ  )و 

                                 
 [11] سورة التغابن، اآلية:  1
 ساقطة من )ه( . 2
 يف )ه( : املخاطب. 3
 .2/329حاشية األنصاري،  4
 يف )ب( : أمر. 5
 .2/688شرح َمتصر املنتهى األصوِل البن اْلاجب، العضد ،  6
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َ}ُخْذَِمْنَأ ْمو اِِلِمَْ]َ َ{َيُعمَ[َن ْو 
َ

 .َوَأنَّ حَنَْو }ُخْذ ِمْن أَْمَواَلِِْم{ يَ ْقَتِضي اأْلَْخَذ ِمْن ُكلِ  نَ ْوٍع َوتَ َوقََّف اآْلِمِدي  

 
يَ ْقَتِضي اأْلَْخَذ ِمْن ُكلِ  نَ ْوٍع( َوِقيَل اَل َبْل مَيَْتِثُل اِبأْلَْخِذ ِمْن نَ وٍْع  {)َو( اأْلََصح  )َأنَّ حَنَْو }ُخْذ ِمْن أَْمَواَلِِمْ 

يِع اأْلَْمَواِل َوالثَّاين إىَل  1َواِحٍد )َوتَ َوقََّف اآْلِمِدي ( هُ  أَنَّ َعْن تَ ْرِجيِح َواِحٍد ِمن اْلَقْوَلْْيِ َواأْلَوَُّل ََنِظٌر إىَل َأنَّ اْلَمْعىَن ِمْن ُجَِ
.ِمْن ََمُْموِعَها

 

ِميِعَّاْْل ْمو اِل( :هُ لُ وْ قَ  ْعن ىَِّمْنَّج  َّاْلم  َّإل ىَّأ ن  َّن اِظر  ل   ر  ا مَ مَ لِ  قُ افِ وَ المُ  وَ هُ  كَ لِ ى ذَ لَ إِ  رُ ظَ الن   )و اْْل و 

 ة .يَ ل ِ كُ  ام ِ العَ  ولَ لُ دْ مَ  ن  ا ِ وَ  ،ومِ مُ العُ  غِ يَ ِص  نْ مِ  ةِ افَ َض اِلِ بِ  ِف ر  عَ المُ  عِ مْ الجَ  د ِ عَ  نْ مِ 

َّ ل ه َّالت ْخِصيص  َّالث اِنيَّأ و  ْزء  ِليِهَّالج  ي  ل َّو  َّاْل و  َّت م َّالج ْزء 

َِّإل ىَّ....... ار  (َّأ ش  ْعن ىَّخ ص   ق ْول ه َّ:َّ)ِبم 

 

 

 
 
 
 
  

                                 
:" وابجلملة فهي حمتملة ، ومأخذ  2/279يف اإلحكام ،  يف قول املصنف )وتوقف اآلمدي ( نظر ؛ فقول اآلمدي 1

:  5/2502الكرخي دقيق" مما يدل على ميل اآلمدي إىل قول الكرخي وترجيحه له ، َلذا قال املرداوي يف التحبري 
" بل ميل اآلمدي إىل موافقة الكرخي لقوله :"مأخذه دقيق" ، وألجل ذلك وهللا أعلم اختاره ابن اْلاجب ونصره". 

 يف هذه املسألة ترجيح اآلمدي لقول الكرخي . 399وَلذا نقل العالئي يف كتابه "تلقيح الفهوم" ص:
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 أوال: فهرس اآليات القرآنية الكريمة

 
 الصفحة السورة واآلية اآليات

- 354 17سورة البقرة ، اآلية:  َمثَلُُهم َكَمثَِل الَِّذي استَْوقَدَ ناًرا

1221 
 1493 20سورة البقرة، اآلية:  ُكلََّما أََضاَء لَُهْم َمْشوا فِيهِ 

-1436 21سورة البقرة، اآلية:  يَأَيَُّها النَّاسُ 

1438 
 977 23سورة البقرة، اآلية :  فاتوا بِسورة  

-955 31اآلية:سورة البقرة،  َوَعلََّم آدََم اْْلَْسَماَء ُكلََّها

956 
 254 43سورة البقرة،اآلية:  أقيموا الصَّالةَ 

 1542 44سورة البقرة ، اآلية : أَتَاُمُروَن النَّاَس بِالبِر ِ 
ْبِر َوالصَّالةِ   1222 45سورة البقرة،اآلية:  َواْستَعينُوا بِالصَّ

ردةً  ِِ  722 65سورة البقرة، اآلية:  كونوا َق
 1382 67سورة البقرة،اآلية:  أَْن تَْذبَُحوا بَقََرةً إنَّ هللاَ يأُمُرُكُم 

 1154 93سورة البقرة ،اآلية : أُْشِربُوا فِي قُلوبِِهُم اْلِعْجلَ 
تلوا َِ بعوا ما ْت َِ ِ  1141 101سورة البقرة، اآلية: وات 

 1200 106سورة البقرة اآلية:  َما نَْنَسْخ ِمَن آيَة
 1305 155سورة البقرة اآلية:  إَِّلَّ بِإِْذنِهِ َمْن ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْندَهُ 

 1249 179سورة البقرة اآلية:  َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاة  
 601 185سورة البقرة ، اآلية :  فمْن شِهدَ ِمْنُكم الشَّهَر فَْليَُصْمهُ 

فََث إِلَى نَِسائُِكمْ  يَاِم الرَّ  833 187اآلية: سورة البقرة،  أُِحلَّ لَُكْم لَْيلَةَ الص ِ
 1399 221سورة البقرة، اآلية:  َولَعَْبد  ُمْؤِمن  َخْير  ِمْن ُمْشِرك  

فال تحلُّ لَهُ من بعدُ حت ى تَْنِكح زوجاً 
 غيَره

 895 230سورة البقرة،اآلية : 

 1123 230سورة البقرة،اآلية: َحتَّى تَْنِكَح َزْوجاً َغْيَرهُ 
َخْير  ِمْن قَْول  َمْعُروف  َوَمْغِفَرة  

 َصدَقَة  يَتْبَعَُها أَذًى
 1499 263سورة البقرة، اآلية: 
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موا اْلَخبيَث ِمْنهُ تُنِفقونَ   1406 267سورة البقرة، اآلية:  وَّل تيمَّ
-802 7سورة آل عمران، اآلية:  وما يعلم تاويله إَّل هللا

806-945 
ْرهُْم بِعَذَاب  أَليم    1172 21سورة آل عمران، اآلية:  فَبَش ِ

راً   276 35سورة آل عمران، اآلية:  إِن ِي نَذَْرُت لََك َما فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
-276 36سورة آل عمران، اآلية:  َولَْيَس الذَّكُر َكاْلُْنثَى

843 
-1342 47سورة آل عمران،اآلية: ُكن فَيَُكون

1343-

1344 
 1156 54سورة آل عمران، اآلية:  َوَمَكُروا َوَمَكَر هللاُ 

ا تُِحبُّونَ   1264 92سورة آل عمران، اآلية:  لْن تنالوا اْلبِر  َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ
وهللِ َعلى النَّاِس َحجُّ البَْيِت َمْن 

 استَطاَع إلَيِه َسبيال
 1225 97سورة آل عمران اآلية: 

ة  يَدعوَن إِلى الَخيِر  َوْلتَُكْن ِمْنُكم أُمَّ

بِالَمعروِف َوينهْوَن َعِن  َوياُمرونَ 

 الُمْنَكر

 508 .104سورة آل عمران،اآلية: 

سورة آل عمران اآلية:  َوهللاُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ 

134 
1112 

سورة آل عمران اآلية:  َوَمْن يَْغِفُر الذُّنُوَب إَِّلَّ هللاُ 

135 
1163 

سورة آل عمران، اآلية:  َوَشاِورهْم فِي اْْلَْمرِ 

159 
854 

إِنَّ الَِّذيَن يَأُْكلُوَن أَْمَواَل اْليَتَاَمى ُظْلماً إِنََّما 

يَأُْكلُوَن فِي بُُطونِِهْم نَاراً َوَسيَْصلَْوَن 

 َسِعيراً 

 10] سورة النساء، اآلية :

 
836-

839-1488 

َهاتُُكمْ  َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ  1488 23سورة النساء،اآلية: َوُحر ِ
َمعَُهْم فَأَفُوَز فَْوزاً  يَا لَْيتَنِي ُكْنتُ 

 َعِظيماً 
 1285 73سورة النساء اآلية: 

 633 116سورة النساء،اآلية:  َويَْغِفر َما دُون ذَِلَك ِلمن يشاءُ 
 1145  135سورة النساء اآلية:  َولَْو َعلَى أَْنفُِسُكم
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ْمنَا  1224 160سورة النساء،اآلية:  فَبُِظْلم  ِمَن الَِّذيَن َهادُوا حرَّ
سوُل بِاْلَحق ِ   1224 170سورة النساء،اآلية:  قَْد َجاَءُكم الرَّ
-809 3سورة المائدة،اآلية:  اَْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكمْ 

987 
 ً  1367 6سورة المائدة،اآلية:  وإِْن ُكنتُم ُجنُبا

 1022 38اآلية:  سورة المائدة، َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما
ُسوُل بَل ِْغ َما أُْنِزَل إِلَْيكَ   1531 67سورة المائدة، اآلية:  يَأَيَُّها الرَّ

 622 89سورة المائدة، اآلية:  فكفَّارتُهُ إِْطعَامُ 
 964 90سورة المائدة، اآلية:  إِنََّما اْلَخْمرُ 

ْبُهْم فَإِنَُّهْم ِعبَادُكَ   1247 118المائدة،اآلية : سورة  إِْن تُعَذ ِ
 1080 3سورة اْلنعام، اآلية:  َوهَُو هللاُ فِي السََّمواِت َوفِي اْْلَْرِض 

ْطنا في اْلِكتاِب ِمْن َشْيء    1302 38سورة اْلنعام اآلية:  ما فَرَّ
 1455 82سورة اْلنعام اآلية:  الَّذيَن آمنُوا ولْم يَْلبُِسوا إيمانَُهْم بِظلم  

-287 102سورة اْلنعام، اآلية:  كل ِ شيء  َخاِلق 

288 
 1115 121سورة اْلنعام، اآلية:  َوإِنَّهُ لَِفْسق  

 1117 145سورة اْلنعام، اآلية:  أَْو فِْسقًا أُِهلَّ ِلغَْيِر هللاِ بِهِ 
 287 11ْلعراف ، اآلية: سورة ا َولَقَدْ َخلَْقناُكم

 1367 38 سورة اْلعراف اآلية: اْدُخلوا فِي أَُمم  
 1139 44سورة اْلعراف ، اآلية : ونادى أصحاب اْلعراف

 274 88سورة اْلعراف،اآلية: أو لَتَعودُنَّ فِي ِملَّتِنَا
 1157 99سورة اْلعراف، اآلية:  أَفَأَِمنُوا َمْكَر هللاِ 
 1141 105سورة اْلعراف،اآلية:  ( أَْن ََّل أَقُولَ 268َحِقيق  َعلَيَّ )أ/

سورة اْلعراف،  أَْرِجِه َوأََخاهُ قَالُوا 

 .111اآلية:
808 

 1300 132سورة اْلعراف اآلية:  َوقَالُوا َمْهما تَأْتِنَا بِِه  ِمْن آيَة  
 1293 143سورة اْلعراف،اآلية: لَْن تَراني

 1104سورة اْلعراف، اآلية:  أَِن اْضِرْب بِعََصاَك اْلَحَجرَ 
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160 
 1275 23سورة اْلنفال، اآلية:  لَتََولَّْواَولَْو أَْسَمعَُهْم 

 1275 23سورة اْلنفال، اآلية:  َولَْو َعِلَم هللاُ فِيِهْم َخْيراً 
 ً  634 4سورة التوبة، اآلية:  ثُمَّ لم يَْنقُصوكُم شيئا
-1453 5سورة التوبة اآلية: فاْقتُلوا الُمْشركينَ 

1022 -

1024-

1409-

1457-

1467 
يُؤِمنوَن بِاهلل َوََّل  قاتِلوا الَِّذين َّل

 بِاليَْوِم اآلِخرِ 
 - 652 .29سورة التوبة،اآلية: 

653 
 147 60سورة التوبة،اآلية: إنما الصدقاُت للفقراِء والمساكينِ 

 353 69سورة التوبة، اآلية: َوُخْضتُْم َكالَّـــِذي َخاُضوا
ة فَلَْن يَْغِفر هللا  إِْن تَْستَْغِفْر لَُهم َسْبِعيَن َمرَّ

 لَُهم
 885 80سورة التوبة،اآلية: 

 651 122سورة التوبة، اآلية:  فَلوَّل نفََر ِمْن ُكل ِ فِرقة  ِمْنُهم طائِفَة  
َويَْستَْنبِئُونََك أََحقٌّ هَُو؟ قُْل إي َوَرب ِي 

 إِنَّهُ لََحقٌّ 
 1104 53سورة يونس،اآلية:

 1261 98سورة يونس،اآلية: إَّل قْوَم يُونُسَ 
 948 1سورة هود، اآلية:  أُْحِكَمْت آياتُهِكتاب  

 678 13سورة هود، اآلية :  قُْل فَأتُوا بِعَْشِر ُسَور  
 1165 2سورة يوسف، اآلية:  قرآناً َعَربِيًّا

ئبُ   986 13سورة يوسف، اآلية:  َوأََخاُف  أَْن يَأُْكلَهُ الذ ِ
 1109 36سورة يوسف، اآلية:  إِن َِي أََرانَِي أَْعِصُر َخْمراً 

-152 82سورة يوسف،اآلية: َواْسأَِل اْلقَْريَةَ 

1131- 

1132-

1104 – 
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1155 
 1242  100سورة يوسف ،اآلية: َوقَْد أَْحَسَن بِي

و 16سورة الرعد، اآلية : هللاُ َخاِلُق ُكل ِ َشْيء  

 62سورة الزمر، اآلية :
1515 

لَْو أَنَّ لَُهْم َما فِي اْْلَْرِض َجِميعاً 

 َوِمثْلَهُ َمعَهُ ََّلْفتَدَْوا بِهِ 
 1411 18سورة الرعد، اآلية: 

َوَما أَْرَسلنَا ِمْن َرُسول  إَِّلَّ بِِلَساِن 
 قَْوِمهِ 

 957 4سورة إبراهيم، اآلية: 

 197 7سورة إبراهيم،اآلية:  لئِْن َشكرتُم ْلزيدنَُّكم
 274 13سورة إبراهيم،اآلية: أو لَتَعودُنَّ فِي ِملَّتِنَا

 1342 46سورة الحجر،اآلية: اْدُخلُوَها بَِسالَم آِمنِينَ 
ْكَر ِلتُبَي َِن ِللنَّاِس   1255 44سورة النحل، اآلية: َوأَْنَزْلنَا إلَْيك الذ ِ

 325 15سورة اإلسراء،اآلية: وما كنا معذبين
 – 816 23سورة اإلسراء، اآلية : فاَلَ تَقُل لَُهَما أُف   

847-865-

1487 
 1290 45سورة اإلسراء، اآلية : ِحَجاباً َمْستُوراً 

- 677 78سورة اإلسراء، اآلية:  أقِِم الصالةَ لدُلوِك الشَّمِس 

1258 
 1055 19سورة الكهف،اآلية: قَالوا لَبِثْنَا يَْوماً أَْو بَْعَض يَْوم  

 630 22سورة الكهف،اآلية:  َرْجًما بِاْلغَْيبِ 
 ً  177 .25الكهف،اآلية: سورة  واْزدادُوا تِْسعا

يُحلَّون فيَها ِمْن أَساِوَر ِمْن ذََهب  

َويَْلبَسوَن ثِياباً ُخْضراً ِمْن ُسْندُس   
 َوإْستَْبَرق

 1300 31سورة الكهف اآلية: 

 غالما فقتلهفانطلقا حتى إذا لقيا 

قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد 
 جئت شيئا نُكرا(

 183 74سورة الكهف ،اآلية : 

َوَكاَن َوراَءهُْم َمِلك  يَأُْخذُ ُكلَّ َسِفينَة  

 َغْصبًا
 873 .79سورة الكهف، اآلية: 

 ً  1030 104سورة الكهف، اآلية:  َوهُْم يَْحِسبُوَن أَنَُّهْم يُْحِسنُوَن ُصْنعا
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 1481 5سورة مريم، اآلية:  َهْل تَْعلَُم لَهُ َسِميَّا
 ً  1145 61سورة مريم،اآلية:  إِنَّهُ َكاَن َوْعدُهُ َمأتِي ا

 175 75سورة مريم، اآلية : فْليمدد لهُ الرحمن مداً 
 1481 98سورة مريم ، اآلية: َهْل تُِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن أََحد  

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى  1186 5سورة طه، اآلية:  الر 
 1346 66سورة طه، اآلية:  بل ألقوا

 1140 71سورة طه ، اآلية :  ُجذُوعِ النَّْخلِ َوَْلَُصل ِبَنَُّكْم فِي 
 905 98سورة طه،اآلية: إِنََّما إِلُهُكُم هللاُ 

 1308 131سورة طه ، اآلية :  وَّل تُمدَّنَّ عينْيك
-1244 22سورة اْلنبياء اآلية:  لَْو َكاَن فِيِهَما آِلَهة  إَِّلَّ هللاُ لَفََسدَتَا

1268 
ا يَفعل  719 23اْلنبياء، اآلية: سورة  َّل يُسأل عم 

-911 108سورة اآلنبياء،اآلية: إنََّما يوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلُهُكُم إِله  َواِحد  

912-913 
ْجَس ِمَن اْلَْوثانِ   1300 30سورة الحج،اآلية: فَاْجتَنِبُوا الر ِ
 1253 53سورة المومنون،اآلية : ُكلُّ ِحْزب  بَِما لَدَْيِهْم فَِرُحونَ 

 1250 .70سورة المومنون،اآلية: أم يقولون به جنة،بل جاءهم بالحق
اني فاجلدُوا كلَّ واحد   انيةُ والزَّ الزَّ

 مْنهما مائةَ جلدة  
-1465 2سورة النور، اآلية: 

1022 
 1480 63سورة النور، اآلية :  فَلَيَْحذَِر الِذيَن يَُخاِلفُوَن َعْن أَْمِرهِ 

 1242 64سورة النور،اآلية:  أَْنتُْم َعلَْيهِ قَْد يَْعلَُم َما 
 732 68سورة الفرقان، اآلية:  والِذيَن َّل يدْعوَن مَع هللا

 1104 63سورة الشعراء، اآلية:  أَِن اْضِرْب بِعََصاَك اْلبَْحرَ 
ةً فَنَُكوَن ِمَن اْلُموِمنِينَ   1285 102سورة الشعراء،اآلية: فلَو أَنَّ لَنا َكرَّ

ِ  ِمْن ُسلَْيمانإِنهُ  َوإِنَّهُ بِْسِم اَّللَّ
ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  الرَّ

-1299 30سورة النمل، اآلية:

783 
 1102 4سورة القصص، اآلية: َعاَل فِي اْْلَْرِض 
 1248 14سورة القصص، اآلية: فََوَكَزهُ ُموَسى
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-1100 14سورة القصص، اآلية:  َودََخَل اْلَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغْفلَة  

1243 
 175 12سورة العنكبوت، اآلية: ولنحِمل خطاياُكم

ثُمَّ إِذَا دَعاُكْم دَْعَوةً مَن اْْلَْرِض إِذَا 
 أْنتُْم تَْخُرُجونَ 

 1117 .25سورة الروم،اآلية: 

 1285 27سورة لقمان،اآلية: َما نَِفدَْت َكِلَماُت هللاِ 
ا الَِّذيَن فََسقُوا  1418 20 سورة السجدة،اآلية: َوأَمَّ

ذُوقُوا َعذَاَب النَِّار الَِّذي ُكْنتُْم بِِه 

بُونَ   تَُكذ ِ
 1518 20سورة السجدة،اآلية: 

 َ  1531 1سورة اْلحزاب، اآلية :  اتَِّق اَّللَّ
 1213 7سورة اْلحزاب، اآلية:  َوإذَ أََخْذناَ ِمَن النَّبِييَن ِميثاَقَُهم

 1300 2سورة فاطر اآلية:  َرْحَمة  َما يَْفتَحِ هللاُ ِللنَّاِس ِمْن 
 1481 3سورة فاطر، اآلية :  َهْل ِمْن َخاِلق  َغْيُر هللاِ 

وإن يكذبوك فقد كُذبت رسل من 
 قبلك

 169 4سورة فاطر،اآلية: 

قاً ِلما بَين يَدْيه  1378 31سورة فاطر، اآلية: ُمصد ِ
 218 40: سورة فاطر،اآلية أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن اْلَْرِض 

 289 96سورة الصافات،اآلية: وهللاُ خلقَُكْم وما تَعَملونَ 
 1008 102سورة الصافات ، اآلية: أَن َِي أَْذبَُحَك/ اِْفعَْل َما تُؤَمرْ 

 1011 107سورة الصافات، اآلية:  َوفَدَْيناهُ بِِذْبح  َعظيم  
 1202 147الصافات،اآلية:سورة  َوأَْرَسْلناهُ إِلَى َمائَِة أَْلف  أَْو يَِزيدُونَ 

 948 23سورة الزمر، اآلية:  كتاباً متشابهاً مثاني
 1227 36سورة الزمر،اآلية:  أَلَْيَس هللاُ بَِكاف  َعْبدَهُ 

 1432 65سورة الزمر،اآلية:  لَئِْن أَْشَرْكَت لَيَْحبََطنَّ َعُملُكَ 
 1183 67 سورة الزمر، اآلية: َوالسَّمواُت َمْطِويَّات  بِيَِمينِهِ 

َولَِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ اْلعَذَاِب َعلى 

 اْلَكافِرينَ 
 1065 71سورة الزمر،اآلية: 

 1247 72سورة الزمر اآلية  اُْدُخلُوا أَْبَواَب َجَهنَّمَ 
أُ ِمَن اْلَجنَِّة  َوأَْوَرثَنَا اْْلَْرَض نَتَبَوَّ

 َحْيُث نََشاُء فَنِْعمَ 
 1247 74سورة الزمر اآلية: 
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َكذَِلَك يَْطبَُع هللاُ َعلَى ُكل ِ قَْلب  ُمتََكب ِر  

 َجبَّار  
 1253 35سورة غافر اآلية: 

فََسْوَف يَْعلَُموَن إذْ اْْلَْغاَلُل فِي 

 أَْعنَاقِِهمْ 
 1211 71سورة غافر ،اآلية 

إَِّلَّ َوْحياً أَْو ِمْن َوَراِء ِحَجاب  أَْو 

 يُْرِسل َرسُوَّلً 
 1286 51سورة الشورى اآلية: 

 186 52اآلية : ،سورة الشورى وإنَّك لَتَْهِدي إلى ِصراط  ُمستَقيم  
ولَْن يَْنفَعَُكُم اليَْوَم إِْذ َظلَْمتُُم أَنَُّكْم فِي 

 اْلعَذاِب ُمْشتَِركونَ 
 1211 39سورة الزخرف،اآلية: 

 1343 49سورة الدخان، اآلية:  ذُق
ر لَكُم َما في السَّمَواتِ   1342 13الجاثية اآلية سورة  َوَسخَّ
 1156 4سورة محمد، اآلية:  َحتَّى تََضَع اْلَحْرُب أَْوَزاَرهَا

 1063 33سورة محمد، اآلية: وَّل تُْبِطلُوا أَْعَمالُكمْ 
موا بْيَن يَدَْي هللاِ َوَرُسوِله  228 1سورة الحجرات، اآلية: َّل تُقَد ِ

 163 .16سورة ق، اآلية : ونَْحُن أَقَرُب إِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوريدِ 
 160 32سورة النجم،اآلية:  فال تزكُّوا أنفسكم

إِنَّا أَْنَشأْنَاهُنَّ إِْنَشاًء فََجعَْلنَاهُنَّ أَْبَكاًرا 

 ُعُربًا
 1247 35سورة الواقعة، اآلية:

ُ بُِكل ِ َشْيء  َعِليم    1542 11سورة التغابن، اآلية:  َواَّللَّ
 1520 1سورة الطالق، اآلية:  إِذَا َطلَّْقتُُم الن َِساءَ يَأَيَُّها النَّبِيُّ 

 1504 4سورة التحريم ، اآلية:  فَقَْد َصغَْت قُلُوبَُكَما
 1196 20سورة الملك، اآلية:  إِن الَكافِرونَ 

 1141 8سورة الحاقة ، اآلية: فََهْل تََرى لَُهْم ِمْن بَاقِيَة  
َرُسوَّلً َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى فِْرَعْوَن 

ُسولَ   فَعََصى فِْرَعْوُن الرَّ
 275 16سورة المزمل،اآلية:

 ً  177 .31سورة المدثر، اآلية : ويْزدَاد الذيَن آَمنوا إِيمانا
 734 43سورة المدثر، اآلية، ولم نُك نُطِعُم المسكين

 347 24سورة اإلنسان ،اآلية :  وَّل تُِطْع منهم آثماً أو كفوراً 
 1141 2سورة المطففين، اآلية:  َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُونَ إِذَا اْكتَالُوا 

 1377 16سورة البروج، اآلية :  فَعَّال  ِلما يُريدُ 
 1145 6سورة الطارق، اآلية : َماء  دَافِق  
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 1102 22سورة الفجر، اآلية:  َوَجاَء َربُّكَ 
 1127 1سورة الليل،اآلية:  َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشى

 1137 5سورة القدر،اآلية: ِهيَ َسالم  
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 ثانيا : فهرس األحاديث واآلثار

 الحديث أو األثر

 
 الصفحة

َها فَ ْلُيَصلِ َها إَذا ذََكَرَها  1376 إَذا َرَقَد َأَحدُُكْم َعِن الصَّاَلِة َأْو َغَفَل َعن ْ
 878 إذا شرب الكلب يف إَنء أحدكم فليغسله سبع مرات

َرُجاًل من اْلُكفَّار فقاتلين َفَضَرب إحدى يديَّ اِبلسَّْيف فقطعها مثُ  أرَأيَت إن َلقيُت 
 اَلذ ِمينِ  

1363 

 441 أربٌع الِتزئ يف األضاحي
 1364 أفُأصلي يف َمبارِك اإلبل؟ قال: الَ 

 148 آل حممد كل تقي
 1367 أِلعاِمنا َهذا أْم لْلَبَد؟ َفقال اَل بْل ِلْلَبد

 ُ  178 أن ُنَصلِ ي َعَلْيك َفَكْيَف ُنَصلِ ي َعَلْيك؟أََمَرََن اَّللَّ
 1532 أَْمِسْك أَْربَ ًعا َوفَارِْق َسائِرَُهنَّ 

 156 آمْي خامت رب العاملْي على عباده املؤمنْي
 778 إن هللا تعاىل أنزل مائة وأربعة كتب

 323 أن رجال قال اي رسول هللا أين أيب؟ قال: يف النار
 188 الصََّدَقاِت إمنا ِهَي َأْوَساُخ الناس َوإِن ََّها اَل حتَِل  ِلُمَحمٍَّد وال آِلِل حُمَمَّدٍ ِإنَّ هذه 

 903 إمنا الراب يف النَِّسيَئة
ُ فَ َقاَل: }اْستَ ْغِفْر ََلُْم َأْو اَل َتْستَ ْغِفْر ََلُْم، ِإْن َتْستَ ْغِفْر ََلُْم َسْبِعَْي  َا َخي ََّرين اَّللَّ  885 َمرًَّة{ِإمنَّ

 861 إهنا مل تكن يف حجرك، إمنا ذلك إذا كانت يف حجرك
َنا أَي وُب يَ ْغَتِسُل ُعْراَيًَن َفَخرَّ َعَلْيِه َجرَاٌد ِمْن َذَهٍب َفَجَعَل أَي وُب حَيِْثي يف ثَ ْوِبهِ   1309 بَ ي ْ

 1122 حَّت يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته
َم  رَاِئِك ،مثَّ اْغَتِسِلي َوَصلِ يَدِعي الصَّاَلَة أايَّ  1170 أَق ْ

َهِب راًِب إالَّ َهاَء َوَهاءَ  َهُب اِبلذَّ  1479 الذَّ
اِئَل َوَلْو ِبِظْلٍف حُمَْرقٍ   1286 ُرد وا السَّ
 1442 - 832 رفع عن أميت اخلطأُ والنسيان

َُتَطو ُِع أَِمُْي نَ ْفِسِه، ِإْن َشاَء َصاَم، َوِإنْ 
 403 َشاَء أَْفَطرَ  الصَّائُِم امل

ا َتطلع  َصل  الص بَح ، مث  أَْقصر عن الصَّالة حَّت  تطُلَع الش مُس حَّت  ترتفع ، فإهن 
 حَْي تطُلَع بْي قَ ْريَن شيطان

696 



1550 
 

 1172 الطََّواُف اِبْلبَ ْيِت َصاَلةٌ 
 1492-214 يف سائمة الغنم زكاة

ُيَصلِ ي الض َحى َحَّت  نَ ُقوَل اَل َيدَع، كاَن َنِب  هللِا صلَّى هللاُ عليِه َوَسلََّم 
 َوَيَدُعَها َحَّتَّ نَ ُقوَل اَل ُيَصل ي

397 

 1340 ُكْل ممَّا يَِليك
 1446 ُكنَّا نُ ْرَزُق ََتَْر اجْلَْمِع َفُكنَّا نَِبيُع َصاَعْْيِ ِبَصاعٍ 

 903 ال تبيعوا الذهَب ابلذهِب إال مثال مبثل
 198 أُمَّيِت ظَاِهرِيَن على اْْلَق ِ اَل تَ زَاُل طَائَِفٌة من 

 1438 اَل َسَبَق إالَّ يف ُخفٍ  َأْو َحاِفٍر َأْو َنْصٍل َفِإنَُّه ُذو ُخف ٍ 
 189 ال حيل  لُكما أهَل البيِت َمن الص دقات شيء وال غساَلة أَيِدي النَّاس

 1526 اَل يُ ْقَتُل ُمْسِلٌم ِبَكاِفٍر َواَل ُذو َعْهٍد يف َعْهِدهِ 
يًعا  1410 اَل مَيِْش َأَحدُُكْم يف نَ ْعٍل َواِحَدٍة، لِيُ ْنِعْلُهَما ُجَِ
 442 الِتزُئ صالٌة ال يَ ْقرأُ الرَّجُل فيها ِبمِ  الُقرآن

 1221 الَتنَسنا ايَ أخيِ  ِمْن ُدَعاِئك
 1492 َمْطُل الَغيِنِ ظُْلمٌ 

 1427 يَ ْقَبل هللا له َصاَلَة أَْرَبعْي يَ ْوًمامن أََتى َعرَّاًفا فَسأََله َعْن َشْيء فصد قه ملَْ 
 338-320 من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك الصالة

 633 ِفيَما ِسَواهُ  َمْن تَ َقرََّب ِفيِه ]أي رمضان[خِبَْصَلٍة ِمَن اخْلرَْيِ، َكاَن َكَمْن أَدَّى َفرِيَضةً 
 1376 َمْن َنِسَي الصَّاَلَة فَ ْلُيَصلِ َها إَذا ذََكَرَها
 1359 اُنظُر إلَيَها فإنَّه َأحَرى أن َتُدوم بَيَنُكَما

ُْؤِمُنوَن يَ ْوَم الِقَياَمِة َحَّتَّ يُِهم وا ِبَذِلَك، فَ يَ ُقوُلوَن: َلِو اْسَتْشَفْعَنا ِإىَل رَب َِنا 
حُيَْبُس امل

 فَ رُيِحيَُنا ِمْن َمَكانَِنا
959 
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 ثالثا : فهرس األبيات الشعرية
 

عددَ قافيت  تبدايةَالبي
 اْلبيات

 الصفحة الشاعر البحر

 973 معاوية بن مالك/جرير الوافر 1 ِغَضاابَ  إذا نَ َزَل 

 169 أبو الطمحان القيين الطويل 1 حاجبُ  له حاجٌب 
 482 ابن مالك الرمل 1 ثَبتا َرفعه الظَّاهر 
أبو داود بن اْلجاج  متقارب 1 اْلَعَجاجِ  َجَرى يف 

 األايدي
1231 

 590 ابن مكي اْلموي الرجز 5 اْْلُُدود وهو انِْتَفاء 
 162 األعشى الكبري َمزوء البسيط 1 للك      اثر ولست ابألكثر 

 590 ابن مكي اْلموي الرجز 5 َتْكثُ رُ  وِقيَل يف 
 1083 أبو صخر اَلذِل الطويل 1 القطر وإين لتعروين 
 353 زايدحيىي بن  الطويل 1 َعامرٍ  وِإنَّ الَِّذي 
 852 )من املول دين( البسيط 1 تَ ْنويرًا ِإََنرَُة الَعَقِل 
 1229 البيقوين الرجز 1 فقط َوُم ْرس ل ِم ن ه 
 1249 ُجيل بثينة الطويل 1 َوََتَْدَعا فَ َقاَلْت أَُكلَّ 
َفع ِإَذا أَْنَت   1249 عبد األعلى بن عبد هللا الطويل 1 َويَ ن ْ

 1284 ميسون بنت ِبدل الكلِب الوافر 1 الش فوفِ  ولُبس َعَباَءٍة 
 1003 َمهول الطويل 1 اْلبَ َقا َحَياٌة َوِعْلٌم 
 1313 األعشى ميمون بن قيس اخلفيف 1 اجْلَِبالِ  لْن تَ زَاُلوا 
 1197 جعفر بن علبة اْلارثي الطويل 1 َساَلِسلُ  َوَقالوا لََنا 
 1263 جرير الطويل 1 َأْشَكلَ  َفَما زَاَلْت 
 590 ابن مكي اْلموي الرجز 5 َسْهالً  َوِإْن أََرْدَت 
 1237 املقنع الكندي الكامل 1 َقِليلُ  لْيَس اْلَعطَاءُ 
 1271 َمهول البسيط 1 َتْضَطرِمُ  َكْي َِتَْنُحوَن 
 1305 ابن مالك الرجز 1 اْلُكَرَما ُمَقاِريَنْ َأْل 
 1327 العاصعمرو بن  الطويل 1 َهاِشمٍ  أََمْرُتَك 
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 1087 "شاعر اليمامة" البسيط 1 َرْْحَاَنَ  مَسَْوت اِبْلَمْجِد 
 1237 عمرو بن اجلنِب الطويل 1 أَبَ َوانِ  َأاَل ُربَّ َمْوُلوٍد 
 1247 ابن مالك الرجز 1 أزمنا الظرف وقت 
 1469 ابن مالك الرجز 1 وهن وبعد ماض 
ِتهْ  ُمْستَ ْوِعباً   590 اْلموي ابن مكي الرجز 5 تَِتمَّ

هُ  إنَّ َمْن َساَد   1231 أبو نواس اْلسن بن هانئ اخلفيف 1 َجد 
 1196 توبة بن اْلمري الطويل 1 ُفُجورَُها َوَقْد َزَعَمْت 
ْعلوِم 

َ
 590 ابن مكي اْلموي الرجز 5 َوْصُفهُ  َتَصو ُر امل
 155 ابن مالك الرجز 1 ُمزاَلهْ  وِبَفَعاِئل 

 1512 ابن مالك الرجز 1 َكالصَِّفي َوبَ ْعُض ِذي 
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 رابعا : فهرس األعالم

َ
 

 اسم العلَم
 

 الصفحة
 1080 ِبراهيمَبنَِبراهيمَبنَحسنَاللقان

 1281 ِبراهيمَبنَالصفاقسي 

 264 ِبراهيمَبنَعليَالشريازيَ

 144 أمحدَالعبادي،َابنَقاسمَ)سم(

 1137 أمحدَبنَأيبَبكرَالنقشوان

 175 هللاَابنَهشامأمحدَبنَعبدَ

 1367 أمحدَبنَعليَابنَبرهان

 1269 أمحدَبنَعليَهباءَالدينَالسبكيَ

 891 أمحدَبنَعمرَبنَسريجَ)البازَاْلشهب(

 1450 أمحدَبنَحممدَاْلُّبدي

 1288 أمحدَبنَحممدَالشُُّمين

 984 أمحدَبنَحممدَامليدان

 1023 أمحدَبنَحيىيَبنَفارس

 1023َ أمحدَبنَحيىيَثعلب

 909 أمحدَبنَيوسفَالسمْي

 193 ِمساعيلَبنَمحادَاجلوهري

 272 ِمساعيلَبنَحيىيَاملزنَ

 1288 بدرَالدينَبنَأيبَبكرَالدماميين

 1231 جريرَبنَعطية

 155 مجالَالدينَأبوَعبدَهللاَابنَمالكَاجليان

 802 احلسنَبنَأيبَاحلسنَالبصري

 1086 احلسنَبنَأمحدَالفارسي

 1221 بنَقاسمَاملراديَاحلسن

 317 حسنَجلبَبنَحممدَشاهَالفنريَ



1554 
 

 784َ محزةَبنَحبيبَالكويف

 945َ خالدَبنَعبدَهللاَبنَأيبَبكرَاْلزهريَ

 1197 سعيدَبنَمسعدةَاْلخفش

 927 سهلَبنَعبادَبنَسليمانَالصيمري

 1353 طاهرَبنَعبدَهللاَالطبيَ

 1252 طلحةَاجلحدريَ

 784َ الناجودَعاصمَبنَهبدلةَأيب

 131 عبدَالرمحنَابنَقاسمََ

 281 عبدَالرمحنَالجييَالعضد

 1130 عبدَالرمحنَبنَأيبَبكرَالسيوطي

 789 عبدَالرمحنَبنَِمساعيلَأبوَشامةَ

 752 عبدَالسَّمَابنَتيميةَجمدَالدين

 702 عبدَالسَّمَبنَحممدَأبوَهاشمَاجلبائي

 857 عبدَالسيدَبنَحممدَبنَالصباغ

 1408 عبدَالعزيزَبنَعبدَالسَّم

 183 عبدَهللاَبنَجعفرَبنَدرستوي 

 784َ عبدَهللاَبنَعامرَاليحصبََ

 784 عبدَهللاَبنَكثريَالداري

 1218 عبدَامللكَبنَقريبَاْلصمعي

 1513 عبدَالوهابَبنَعليَالبغدادي

 664 عبيدَهللاَبنَاحلسْيَالكرخي

 865 صدرَالشريعةََعبيدَهللاَبنَمسعودَاحملبويب

 1095 عثمانَأبوَالفتحَابنَجين

 643 عليَابنَالنفيسَ،عَّءَالدين

 852 عليَالواحدي

 946َ عليَبنَِمساعيلَاْلبياري

 784َ عليَبنَمحزةَالكسائيَ
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 517 عليَبنَعبدَهللاَالسمهودي

 908 عليَبنَحممدَالتنوخي

 1185 عمرَبنَحممدَالشلوبْي

 1451 القلشانعمرَبنَحممدَ

 1321 عمروَبنَالعاصَبنَوائلَبنَهاشم

 181 عمروَبنَعثمانَسيبوي َ

 1523 غيَّنَبنَسلمة

 1401 فرجَبنَحممدَاْلردبيلي

 1184 قاسمَبنَالصفار

 1200 القاسمَبنَعليَاحلريري

 559 القاسمَعبدَالكرميَالرافعي

 1236 حممدَالكرمان

 1273 حممدَبنَأمحدَالذهب

 945َ بنَأمحدَالشربيينَاخلطيبَحممد

 173 حممدَبنَاْلمريَ،َالكمالَبنَأيبَشريف

 945 حممدَبنَاحلسنَبنَفورك

 177 حممدَبنَحسنَاللقان،َانصرَالدينَ)العَّمة(

 1274 حممدَبنَسعدََ

 1181 حممدَبنَعبدَالرمحنَالقزويين

 1346 حممدَبنَعبدَهللاَاْلهبري

 1369 اِلمامحممدَبنَعبدَالواحدَابنَ

 717 حممدَبنَعليَالقفالَالشاشي

 946َ حممدَبنَعليَاملازري

 546 حممدَبنَحممدَالقطبَالرازي،َاملعروفَبلتحتانَ

 883 حممدَبنَحممدَبنَالدقاق

 1274 حممدَبنَحممدَبنَسيدَالناس

 1526 حممدَبنَحممدَبنَحممودَاملاتريدي
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 586 حممدَبنَهبةَهللاَابنَمكيَاحلمويَ

 965 حممدَشرفَالدينَالتلمسان

 157 حممودَبنَعمرَالزخمشري

 1321 معاويةَبنَأيبَسفيان

 1354 منصورَبنَحممدَالسمعان

 784َ انفعَبنَعبدَالرمحنَبنَأيبَنعيم

 972 نورَالدينَأبوَالبكاتَاجلامي

 1078 اِلذيلَ،أبوَصخر

 322 حيىيَبنَشرفَالدينَالنووي

 1125 يوسفَالسكاكي

 1297 يونسَبنَحبيب

َ
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 خامسا : فهرس المصادر والمراجع

َ
 . المصحف الشريف برواية ورش عن نافع

 المخطوطات والطبعات الحجرية : -1

)َمطوط (،لعبد الرْحن َإجازة رواية مسند أيب حنيفة )مسند حديث العلم فريضة على كل مسلم -1
 .437600ابملركز :البناين، مركز ُجعة املاجد ، وهو ورقة واحدة ، ورقمه 

إجازة عبد الرْحن البناين إلمساعيل اَلندي )َمطوط( لعبد الرْحن البناين، مركز ُجعة املاجد ، عدد  -2
 .376005( ، ورقمه ابملركز : 5أوراقه مخسة )

من املكتبة  309844البدر الطالع يف ألفاظ ُجع اجلوامع،اخلطيب الشربيين ، َمطوط ،رقمه  -3
 األزهرية .

ع ُجع اجلوامع ، للعالمة شهاب الدين أْحد بن حممد السفريي مث اْللِب الشافعي ، تفهيم السام -4
 /أصول، مكتبة األزهر الشريف. 48245رقمه 

موقع تلخيص احملصول لتهذيب األصول ، النقشواين، َمطوط حصلت على صورة مصورة له من  -5
/و( . وهي النسخة املذكورة بفهرس 30)الورقة  ،301989َمطوطات األزهر الشريف ، رقمها 

 .4493[  115ه ، مسجلة حتت رقم ]875، نسخت بتاريخ 2/21املكتبة األزهرية 
ثبت اْلفين )َمطوط( ، نسخه أْحد يونس أبو التيسري الشافعي الرفاعي اخللويت يوم السبت َسع  -6

ز   3061سعود ، رقمه  من اَلجرة. )مصدره : جامعة امللك 1298شهر ُجادى اآلخرة سنة 
 (.36]املكتبة األزهرية[، عدد أوراقه 

 حاشية اجلرجاين على لوامع األسرار ىف شرح مطالع األنوار، السيد الشريف اجلرجاين، َمطوط. -7
حاشية السيد الشريف اجلرجاين على شرح الرضي على الكافية البن اْلاجب، علي بن حممد  -8

 .  62،أوراقه 4/954معة امللك سعود ، رقمه ه( َمطوط مبكتبة جا816اجلرجاين )ت : 
، رقمها 402حاشية الكمال بن أيب شريف على شرح احمللي على ُجع اجلوامع ،عدد أوراقها  -9

 يف مكتبة جامعة صالح الدين ،العراق. 195
حاشية اللقاين على شرح احمللي على ُجع اجلوامع ، َمطوط مصور من مكتبة اخلزانة اْلسنية  -10

 .13176ابلرابط رقمه 
 

ه( على التلويح،َمطوط، وهو خبط 885حاشية مال خسرو  حممد بن فراموز بن علي )ت  -11
ز،  2944العالمة ابن قاسم العبادي صاحب اآلايت البينات، مكتبة جامعة الرايض ، رقمه 

 .133عدد أوراقه 
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 ه(، مكتبة جامعة امللك656حاصل احملصول يف أصول الفقه ،األرموي حممد بن اْلسْي )ت  -12
، َنسخه:سليمان بن حممد سليمان بن 205،عدد أوراقه5026سعود ، الرايض، َمطوط رقمه 
 ه .637إبراهيم بن يوسف الشافعي سنة 

ه  ، 886حواشي شلِب على املطول للتفتازاين، الفناري، حسن جلِب بن حممد شاه )الفناري( ت: -13
 ن الثالث عشر اَلجري.، َريخ النسخ:القر 4786َمطوط مبكتبة جامعة امللك سعود، رقمه :

، مكتبة  1312/572الدرر اللوامع شرح ُجع اجلوامع للكوراين مع رشاد اإلخوان ، رقمه  -14
 القرويْي ، فاس.

الدرر اللوامع بتحرير ُجع اجلوامع يف األصول ، الكمال بن أيب شريف حاشيته على شرح احمللي ،  -15
طبعة حجرية ،صحح بعضه العالمة قاسم الفاسي وبعضه ابلنيابة بعض تالمذته ،مكتبة كلية 

 .  15776القرويْي ، رقمه:
سوي اخلوانساري األصبهاين، روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات ، املريزا حممد ابقر املو  -16

 طبعة حجرية ،جامعة طورنطو .
مركز ُجعة املاجد ، وهو ورقة واحدة ، ورقمه  سند املصافحة )َمطوط( ، عبد الرْحن البناين ، -17

 .337600ابملركز :
،عدد  3074شرح الفرائض ،احمللي ، َمطوط موجود مبكتبة األسد الوطنية بسوراي ، رقمه ت -18

 .13أوراقه 
/أصول 301773)َمطوط(، رقم النسخة:   وامع ىف بيان مسألة األصوِل جلمع اجلوامعالكلم اجل -19

 الفقه، مصدر املخطوط : موقع َمطوطات األزهر الشريف مصر.
، مكتبة كلية  1313/572املصابيح اللوامع على شرح ُجع اجلوامع،ملؤلف َمهول، رقمه  -20

 القرويْي،فاس.
 .195، عدد األوراق: 28101ملكتبة الظاهرية: املنتخب يف األصول من احملصول،َمطوط  ا -21
. عدد 0379املهمات على الروضة يف الفروع، َمطوط حمفوظ مبكتبة جامعة اليبزيك حتت رقم  -22

 .297صفحاته 
، من َمطوطات 58،عدد أوراقه 303540نظم ُجع اجلوامع يف األصول ، لعلي األمشوين، رقمه  -23

 مكتبة األزهر الشريف.
، َمطوط مركز البحث العلمي وإحياء  أْحد بن عبد الرؤوف بن حممد املغريب،  نظم لب األصول -24

)عن إندونسيا برقم  189الرتاث اإلسالمي،اململكة العربية السعودية، مكة املكرمة،رقم اْلف : 
 /أ( .329
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 المصادر والمراجع : - 2

 
ه (، حتقيق وتقدمي 665ت: إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،أبو شامة الدمشقي ) -1

 إبراهيم عطوه عوض، دار الكتب العلمية ، بريوت.
اإلهباج  ىف شرح املنهاج، على منهاج الوصول إىل علم األصول ابن السبكي ، " لَشْيخ اإِلْساَلم  -2

.وقد  مصنف ُجع اجلوامع((ه( 771ه( و الذى أكمله ابنه َج الدين )ت756تقى الدين السبكى)ت
ه الدكتور شعبان حممد إمساعيل رئيس قسم اللغة العربية والدراسات اإِلْساَلمية بكلية الرتبية حققه وعلق علي

 م.1981ه،1401ابملدينة املنورة.وقد طبع ضمن منشورات مكتبة الكليات األزهرية،الطبعة األوىل سنة 
 م،   1995ة اإلهباج يف شرح املنهاج ، تقي الدين السبكي: دار الكتب العلمية ، بريوت،طبعة سن -3
مركز الدراسات القرآنية،نشر َممع مللك فهد لطباعة اإلتقان يف علوم القرآن ،السيوطي ، حتقيق  -4

 ه.1426املصحف الشريف،سنة 
مث الصنعاين، املعروف كأسالفه ابألمري  إجابة السائل شرح بغية اآلمل ، حممد اْلسين، الكحالين -5

ه ( ، حتقيق القاضي حسْي بن أْحد السياغي والدكتور حسن حممد مقبوِل األهدل ، 1182)املتوىف: 
 م.1986/ 1مؤسسة الرسالة ، بريوت،ط

ه ( ،  354اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ابن حبان أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف:  -6
ه ( ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه:  739مري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: ترتيب: األ

 م .1/1988شعيب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة، بريوت ،الطبعة:
أحكام "كل " وما عليه تدل  ،لعلي بن عبد الكايف السبكي، وهي ملحقة آبخر كتاب "تلقيح   -7

الدمشقي،حتقيق علي معوض وعادل عبد املوجود،دار األرقم بن أيب الفهوم يف تنقيح صيغ العموم للعالئي 
 م. 1/1997األرقم،بريوت،ط

ه ( ،حتقيق الشيخ أْحد 456اإلحكام يف أصول األحكام ابن حزم األندلسي الظاهري )ت:  -8
 حممد شاكر ،دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.
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د الرزاق عفيفي،املكتب ه  ( حتقيق: عب631اإلحكام يف أصول األحكام، اآلمدي )ت: -9
 اإلسالمي، بريوت ودمشق.

اإلحكام يف أصول األحكام، علي بن حممد اآلمدي، تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرزاق  -10
 .2003/ 1عفيفي،دار الصميعي ،الرايض، ط

 ه (، دار املعرفة ، بريوت.505إحياء علوم الدين، الغزاِل الطوسي )ت: -11
املماليك يف القاهرة[ ، إلمساعيل بن سعد اخلشاب ،العريب أخبار أهل القرن الثاين عشر ]َريخ  -12

 م .1/1990للنشر والتوزيع، القاهرة ، ط
م، 1805م إىل 1517ه / 1220ه  إىل 922األدب املصري يف ظل اْلكم العثماين ، من  -13

 لندن. -طرابلس -حممد سيد كيالين ، دار الفرجاين،القاهرة
ه ( ، حتقيق: 1250صول، حممد الشوكاين اليمين )ت: إرشاد الفحول إِل حتقيق اْلق من علم األ -14

 م.1/1999كفر بطنا، دار الكتاب العريب ،ط  -الشيخ أْحد عزو عناية، دمشق 
ه ( إشراف: 1420إرواء الغليل يف َتريج أحاديث منار السبيل،حممد َنصر الدين األلباين )ت:  -15

 م.1985 -ه   1405/ 2زهري الشاويش،املكتب اإِلْساَلمي ، بريوت،ط
األزهر يف ألف عام،حممد عبد املنعم خفاجي، عامل الكتب بريوت، ومكتبة الكليات األزهرية  -16

 القاهرة،
حممد كامل الفقي ، املطبعة املنريية ابألزهر َاألزهر وأثره يف النهضة األدبية اْلديثة ، -17

 الشريف،مصر.
،علي القاري ، حتقيق: حممد األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة املعروف ابملوضوعات الكربى -18

 الصباغ، دار األمانة / مؤسسة الرسالة، بريوت.
ه (، حتقيق 428اإلشارات والتنبيهات مع شرح نصري الدين،اْلسْي بن عبد هللا بن سينا، )ت:  -19

 سليمان دنيا، دار املعارف ،مصر،الطبعة: الثالثة .
 م.1990/ 1األشباه والنظائر، السيوطي ، دار الكتب العلمية،ط -20
األشباه والنظائر،ابن السبكي حتقيق: عادل أْحد عبد املوجود والشيخ علي حممد عوض ،دار  -21

 .1/1991الكتب العلمية، بريوت، ط
ه ( حتقيق 422اإلشراف على نكت مسائل اخلالف،القاضي عبد الوهاب البغدادي املالكي )ت: -22

 م .1/1999اْلبيب بن طاهر، دار ابن حزم،بريوت ، ط
يف َتييز الصحابة ،ألْحد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقالين الشافعي، حتقيق: علي اإلصابة  -23

 .1992 – 1412/ 1حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت ،ط
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األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك ُجع اجلوامع،حسن ابن اْلاج السيناوين،مطبعة  -24
 النهضة،تونس )د.ت(.

 علي الشاشي ، دار الكتاب العريب ،بريوت. أصول الشاشي،نظام الدين أبو -25
األعالم ، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف:  -26

 م . 2002/  15ه (، دار العلم للماليْي، ط 1396
أعالم أصول الفقه اإلسالمي ومصنفاِتم حممد مظهر بقا ، سلسلة ِبوث الدراسات اإلسالمية،  -27

 .1/1420ة أم القرى،السعودية ،ططبعة جامع
إعالم النبالء بتاريخ حلب الشهباء، حممد راغب الطباخ اْللِب، تصحيح وتعليق حممد كمال،دار   -28

 .2/1988القلم العريب ِبلب،ط
 .5/1980األعالم، الزركلي ، دار العلم للماليْي،ط  -29
ه (، 977ي )املتوىف: اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع،حممد بن أْحد اخلطيب الشربيين الشافع -30

 حتقيق: مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر،دار الفكر ، بريوت.
األم، الشافعي ، حتقيق الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب،دار الوفاء للطباعة والنشر،املنصورة  -31

 . 1/2001،مصر ،ط
 . 1393/ 2األم، حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد هللا، دار املعرفة ، بريوت،ط -32
ألماكن أو ما اتفق لفظه وافرتق مسماه من األمكنة ، حممد بن موسى بن عثمان اْلازمي ا -33

ه ( ، حتقيق: ْحد بن حممد اجلاسر،دار اليمامة للبحث والرتُجة والنشر سنة  584اَلمداين )املتوىف: 
 ه  . 1415

ريوت ،دار أماِل ابن اْلاجب ، دراسة وحتقيق الدكتور فخر صاح سليمان قداره،دار اجليل ،ب -34
 م.1989عمار، عمان،طبعة سنة 

إنباء الغمر إنباء الغمر ِببناء العمر ،ابن حجر  ، حتقيق: د حسن حبشي ،اجمللس األعلى للشؤون  -35
 م .1969ه ، 1389اإلسالمية ، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مصر ،طبعة 

ه (، املكتبة 646توىف: إنباه الرواة على أنباه النحاة ،ُجال الدين علي بن يوسف القفطي )امل -36
 ه  . 1/1424العصرية، بريوت، ط

ه (، 871األجنم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات يف أصول الفقه ،املارديين الشافعي )املتوىف:  -37
 م .1999/ 3الرايض،ط –حتقيق عبد الكرمي بن علي حممد بن النملة ، مكتبة الرشد 

الدينَاحلنبليَالعليميَ،َحتقيق:َعداننَيونسَعبدََاْلنسَاجلليلَبتاريخَالقدسَواخلليل،جمري -38
 م.1999هـ/1420َاجمليدَنباتةَ،َمكتبةَدنديس،َعمان،َ
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 أنوار التنزيل وأسرار التأويل" البيضاوي ، دار الفكر ،بريوت. -39
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، حتقيق حممد عبد الرْحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث  -40

 ه . 1418/ 1ت ، ط العريب، بريو 
ه (، حتقيق يوسف الشيخ حممد 761أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،ابن هشام )املتوىف:  -41

 البقاعي، دار الفكر ، بريوت .
اآلايت البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على ُجع اجلوامع وشرحه لْلمام  -42

فعي ، اعتىن به عبد الوهاب صاح حيىي ،طبعة سنة االعرتاضات ،ابن قاسم العبادي الشا احمللي من
 م، مصر.1289
اآلايت البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على ُجع اجلوامع وشرحه لْلمام  -43

-1/1417دار الكتب العلمية،بريوت،طاالعرتاضات ،ابن قاسم العبادي الشافعي ، احمللي من
1996. 

شرح على منت السلم املنورق يف علم املنطق لْلخضري( أْحد بن عبد إيضاح املبهم ملعاين السلم ) -44
 ه( ،اعتىن به مصطفى حممود األزهري،دار البصائر.1192املنعم الدمنهوري )ت 

ه (، عىن 1399إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون،إمساعيل البغدادي )املتوىف:  -45
رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت بيلكه الكليسى بتصحيحه وطبعه على نسخة حممد شرف الدين ابلتقااي 

 ،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ،لبنان.
اإليضاح يف علوم البالغة ، جالل الدين القزويين الشافعي، املعروف خبطيب دمشق )املتوىف:  -46
 ه (، حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل، بريوت،الطبعة: الثالثة.739
ِبر الفوائد املسمى مبعاين األخيار للكالابذي، أبو بكر حممد بن أيب إسحاق إبراهيم بن يعقوب  -47

أْحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية،  -الكالابذي البخاري، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل 
 م. 1999ه  1420:/1بريوت،ط

يق الشيخان عادل أْحد عبد املوجود البحر احمليط ، أبو حيان األندلسي، دراسة وحتقيق وتعل -48
 .1/1993وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

البحر احمليط يف أصول الفقه الزركشي ، تعليق د.حممد حممد َمر،دار الكتب العلمية،بريوت،  -49
 .1/2000ط
لزركشي )ت: البحر احمليط يف أصول الفقه، أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر ا -50
 م.1/1994ه ( ، دار الكتِب ،ط794
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البحر احمليط يف أصول الفقه، الزركشي حترير د.عمر سليمان األشقر، مطبوعات وزارة االوقاف  -51
 .1/1988الكويتية، دار الصفوة ابلغردقة،ط

دار اْلديث ،القاهرة ،سنة ه( 595ابن رشد  اْلفيد )ت  بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،  -52
 م. 2004 -ه  1425
 م .  1988/ 1البداية و النهاية ، ابن كثري ، حتقيق: علي شريي ،دار إحياء الرتاث العريب، ط -53
 م.1960بدائع الزهور يف وقائع الدهور،حممد بن أْحد بن إايس ، مطابع الشعب ،  -54
 بدائع الصنائع ، الكاساين، ط: املكتبة العلمية، بريوت. -55
 م.2/1986بكر الكاساين، دار الكتب العلمية،ط بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،أبو -56
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،  حممد بن علي الشوكاين، دار املعرفة،  -57

 .1/252بريوت،
البدر الالمع يف نظم ُجع اجلوامع، علي األمشوين مطبعة السعادة ِبوار حمافظة مصر، الطبعة األوىل  -58
 .1332سنة 
قراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والد رى،عبد الفتاح القاضي، دار البدور الزاهرة يف ال -59

 الكتاب العريب، بريوت. 
( حتقيق ْحيد ْحاين 1102البدور اللوامع يف شرح ُجع اجلوامع،اْلسن بن مسعود اليوسي )ت: -60

 .1/2002اليوسي،مطبعة دار الفرقان للنشر اْلديث، البيضاء،ط
، اجلويين، حتقيق صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية بريوت الربهان يف أصول الفقه  -61
 م. 1997 -ه   1418/ 1،ط
الربهان يف أصول الفقه ،اجلويين، حتقيق: د. عبد العظيم حممود الديب، مطبعة الوفاء ، املنصورة /  -62

 . 1418/ 4مصر ،ط
د أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء ه (، حتقيق: حمم794الربهان يف علوم القرآن ، الزركشي )املتوىف:  -63

 م. 1957 -ه   1376/ 1الكتب العربية عيسى الباىب اْللِب وشركاؤه، ط
/ 17بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ،لعبد املتعال الصعيدي ،مكتبة اآلداب، ط -64

 م.2005-ه 1426
و الفضل إبراهيم، دار الفكر، ،للسيوطي، حتقيق حممد أب بغية الوعاة يف طبقات اللغويْي والنحاة -65
 . 1979-2/1399ط 
هبجة الناظرين إىل تراجم املتأخرين من الشافعية البارعْي، حممد بن أْحد بن عبدهللا الغزي العامري  -66
 م. 2000ه /1/1421دار ابن حزم،  ط أبو حيىي عبدهللا الكندري ، :ه(  ، بتحقيق864)ت 
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ه (، 749الثناء مشس الدين األصفهاين )املتوىف:  بيان املختصر َشرْح َمتصر ابن اْلاجب،أبو -67
 م .1986/ 1حتقيق: حممد مظهر بقا،دار املدين، السعودية ،ط

ه (، 558البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،أبو اْلسْي حيىي العمراين اليمين الشافعي )املتوىف:  -68
 م،. 2000/ 1حتقيق : قاسم حممد النوري، دار املنهاج ، جدة،ط

م يف طبقات اْلنفية، زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا السودوين اجلماِل اْلنفي َج الرتاج -69
 م. 1992/ 1ه (، حتقيق حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، دمشق،ط879)ت: 
ه (، حتقيق: َمموعة من 1205َج العروس من جواهر القاموس ، حممد املرتضى  الزبيدي )ت:  -70

  احملققْي ، دار اَلداية.    
 م، 1996 -ه  1417/ 1َريخ ابن الوردي، ابن الوردي ، دار الكتب العلمية، لبنان ،ط  -71
 َريخ آداب اللغة العربية ،راجعها وعلق عليها :د.شوقي ضيف،الناشر:دار اَلالل . -72
 . 1970التاريخ اإلسالمي ،  الدكتور أْحد شلِب مكتبة النهضة املصرية، القاهرة ط/ -73
 .2009/ 6، أبو القاسم سعدهللا ، دار البصائر ، اجلزائر  ط َريخ اجلزائر الثقايف  -74
َريخ بغداد مدينة السالم وأخبار حمدثيها وذكر قطاهنا العلماء من غري أهلها ووارديها" اخلطيب  -75

 .1/2001البغدادي، " حتقيق الدكتور بشار عواد معروف،دار الغرب اإلسالمي،ط
إمساعيل،املسرت جورج اينج ، تعريب علي أْحد  َريخ مصر من عهد املماليك إىل هناية حكم -76

 .2/1996شكري ، مكتبة مدبوِل ،القاهرة، ط
التبصرة يف أصول الفقه ،الشريازي ، حتقيق: د. حممد حسن هيتو، دار الفكر  -77

 ه. 1/1403،دمشق،ط
تبصري املنتبه بتحرير املشتبه، ابن حجر العسقالين يف : حتقيق: حممد علي النجار،مراجعة: علي  -78

 حممد البجاوي، املكتبة العلمية، بريوت ، لبنان . 
التبصري يف الدين وَتييز الفرقة الناجية عن الفرق اَلالكْي، األسفراييين، أبو املظفر )ت :  -79
 م .1983 -ه  1/1403ه (، حتقيق: كمال يوسف اْلوت،طبعة عامل الكتب ، لبنان، ط471
قيق سعيد كرمي الفقي،دار اليقْي ،حت أبو البقاء العكربي التبيان يف إعراب القرآن -80

 .1/2001املنصورة،ط
ه  (، حتقيق:  815التبيان يف تفسري غريب القرآن، شهاب الدين أْحد بن حممد اَلائم )ت  -81

 م.1992ه ،1412/ 1فتحي أنور الدابلوي.دار الصحابة للرتاث بطنطا ، مصر ، ط
ى بن حممد البناين، طبعة سنة ِتريد البناين على شرح السعد على التلخيص يف املعاين،مصطف -82

 مبصر . 1985
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التجريد الشايف على تذهيب املنطق الكايف، والثانية أليب السعادات شيخ اإِلْساَلم حسن بن حممد  -83
 م.1936ه( مطبعة مصطفى البايب اْللِب وأوالده مبصر، 1250العطار الشافعي )ت : 

ه ( ، حتقيق: د. 885ي اْلنبلي )ت: التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه،عالء الدين املرداو  -84
 م.   2000 -ه  1/1421عبد الرْحن اجلربين، د.عوض القرين، د.أْحد السراح، مكتبة الرشد، الرايض،ط

حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن،عبد العظيم ابن أيب اإلصبع العدواين  -85
بعة اجلمهورية العربية املتحدة ، اجمللس األعلى ه ( ، حتقيق الدكتور حفين حممد شرف،ط654)ت: 

 للشؤون اإِلْساَلمية ، جلنة إحياء الرتاث اإِلْساَلمي.
ه( املطبعة 766حترير القواعد املنطقية يف شرح الرسالة الشمسية ،القطب الرازي )ت:  -86

 ه.1307امليمينة،مصر،
 .7/286كفوري، دار الكتب العلمية، بريوت، املبار حتفة األحوذي ،  -87
حتقيق املراد يف أن النهي يقتضي الفساد ،خليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي  -88

 ه (، حتقيق: د. إبراهيم حممد السلفييت، دار الكتب الثقافية ، الكويت، 761)املتوىف: 
 م،7/1998حتقيق النصوص ونشرها، عبد السالم حممد هارون ، مكتبة اخلاجني،القاهرة ،ط -89
َاحملتاج -90 َاملكتبََتذكرة ،َ َالسلفي َاجمليد َعبد َمحدي َحتقيق: َاملنهاج، َأحاديث ِىل

مي،بريوت،طَ  .1/1994اِلْسَّ 
التذهيب على ِتذيب املنطق والكالم لسعد الدين التفتازاين، عبيد هللا بن فضل هللا اخلبيصي،  -91

املسماة :التجريد ه( 1230ومعه حاشيتان: األوىل للشيخ حممد بن أْحد بن عرفة الدسوقي املالكي )ت: 
ه( ، مطبعة 1250الشايف على تذهيب املنطق الكايف ،والثانية للشيخ حسن العطار الشافعي )ت:

 م.1936ه/1355مصطفى البايب اْللِب وأوالده مبصر ، 
 .2/1994تراجم املؤلفْي التونسيْي ، حممد حمفوظ ، دار الغرب اإلسالمي ، ط  -92
 . 1982، طبعة دار الغرب اإلسالمي،  تراجم املؤلفْي التونسيْي ،حممد حمفوظ -93
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك ،  القاضي عياض، دار الكتب العلمية  -94

 .1/1998،بريوت ،ط
، طبع مبطبعة دائرة املعارف  الرتايق النافع ِبيضاح ُجع اجلوامع ، شهاب الدين العلوي اْلسيين -95

 ه.1317ند سنة النظامية ِبيدر أابد الدكن ابه
 ه  .1319تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد، املطبعة املريية الكائنة مبكة احملمية، -96
تشنيف املسامع ِبمع اجلوامع ، الزركشي ، حتقيق عبد هللا ربيع وسيد عبد العزيز، طبعة مؤسسة  -97

 .2/2006قرطبة،ط
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، بتحقيق أيب عمرو اْلسيين بن عمر عبد الرحيم،دار تشنيف املسامع ِبمع اجلوامع،الزركشي -98
 الكتب العلمية،بريوت.

تعريف اخللف برجال السلف، أبو القاسم حممد اْلفناوي بن الشيخ بن أيب القاسم الديسس ابن  -99
 م.1906سيدي إبراهيم الغول،مطبعة بيري فونتانة الشرقية ،اجلزائر،سنة 

 .1985وت، طبعة التعريفات، اجلرجاين، مكتبة لبنان، بري   -100
التعريفات،اجلرجاين " علي بن حممد الشريف اجلرجاين ، ضبطه وصححه ُجاعة من العلماء ،   -101

 م .1/1983دار الكتب العلمية بريوت ،ط
تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد،حتقيق حممد بن عبد الرْحن بن حممد املفدى.وكذا يف طبعته  -102

 ه.1319ية الكائنة مبكة احملمية سنة القدمية هبامش التسهيل ابملطبعة املري 
،حتقيق أبو عبد هللا حسْي بن عكاشة و حممد بن  تفسري القرآن العزيز ابن أيب َزَمنْي املالكي -103

 م .2002/ 1مصطفى الكنز ، دار الفاروق اْلديثة ، القاهرة،ط
شر ه تحقيق: سامي بن حممد سالمة،دار طيبة للن774تفسري القرآن العظيم، ابن كثري )ت:  -104

 م. 1999 -ه  1420/ 2والتوزيع،ط
 م . 1990اَليئة املصرية العامة للكتاب ،سنة النشر:  رشيد رضا ،تفسري املنار،  -105
التقريب واإلرشاد )الصغري( ، الباقالين، حتقيق الدكتور عبد اْلميد بن علي أبو زنيد ، مؤسسة  -106

 م.2/1998الرسالة،ط
حتقيق الدكتور عبد اْلميد بن علي أبو زنيد،  التقريب واإلرشاد الصغري،القاضي الباقالين،  -107

 .2/1998مؤسسة الرسالة،ط
 تقرير على ُجع اجلوامع عبد الرْحن الشربيين  املطبوع هبامش حاشية العطار. -108
 م.1983/ 2ه (، دار الكتب العلمية،ط879التقرير والتحبري، ابن أمري حاج اْلنفي )املتوىف:  -109
الرافعيَالكبري،َابنَحجرَ،َحتقيق:َالسيدَعبدهللاَهاشمَتلخيصَاحلبريََيفَتريجَأحاديثَ -110

 .1964َ–1384َاليمانَاملدن،َطبعةََاملدينةَاملنورةَ
/ 1التلخيص اْلبري يف َتريج أحاديث الرافعي الكبري، ابن حجرالعسقالين، دار الكتب العلمية ،ط -111
 م .1989ه . 1419
 النباِل وبشري أْحد العمري ، دار البشائر التلخيص يف أصول الفقه،اجلويين، حتقيق عبد هللا جومل -112

 اإِلْساَلمية ، بريوت.
التلخيص يف علوم البالغة،القزويين، ضبطه وشرحه عبد الرْحان الربقوقي،دار الفكر  -113

 .2/1932العريب،ط



1567 
 

تلخيص مفتاح العلوم املطبوع مع شرح املختصر لسعد الدين لتفتازاين، اخلطيب القزويين، املطبعة  -114
 ه  .1356لتجارية ابألزهر، طبعة احملمودية ا
ه (، مكتبة صبيح 793التلويح على التوضيح ، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت:  -115

 مبصر، )د.ط.ت(.
شاعرات العرب يف اجلاهلية ِتذيب األمساء واللغات ، النووي، دار الكتب العلمية، بريوت،  -116

 -ه   1352/ 1البريويت، املكتبة األهلية، بريوت،ط واإِلْساَلم ،ُجعه ورتبه ووقف على طبعه: بشري ميوت
 م. 1934
ه (، مطبعة دائرة املعارف النظامية، 852ِتذيب التهذيب، ابن حجر العسقالين )ت:  -117
 ه .1/1326اَلند،ط
ِتذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية ، الشيخ حممد بن علي بن حسْي مفَّت   -118

 ه (، املطبوع هبامش الفروق للقرايف ، عامل الكتب،)د.ط.ت(.1367املالكية مبكة املكرمة )ت 
ه( حتقيق: حممد عوض مرعب،دار 370 تهذيب اللغة، حممد بن أْحد بن األزهري اَلروي )ت  -119

 م .2001/ 1إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط
قادر معروف ِتذيب املنطق والكالم ، التفتازاين، وعلى قسم الكالم تعليقات ُجعها الشيخ عبد ال  -120

 -ه1330/ 1الكردي السنندجي من حتريرات أفاضل احملققْي، مطبعة السعادة ِبوار حمافظة مصر ، ط
 م.1912
( : حتقيق عادل أْحد عبد املوجود 516التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي،اْلسْي البغوي )ت: -121

 م.1/1997وعلي حممد معوض،دار الكتب العلمية، بريوت ،ط
املشكلة، ابن هشام، حتقيق وتعليق: عبد هللا اْلسيين هالل، مطبعة  توجيه بعض الرتاكيب -122

 1990/ 1السعادة، مصر، ط
،دار الغرب اإِلْساَلمي،  ، القرايف، حتقيق وتقدمي أْحد الشتيوي توشيح الديباج وحلية االبتهاج -123
 .1983 بريوت،
بن قاسم بن عبد هللا توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، أبو حممد بدر الدين حسن  -124

ه (، شرح وحتقيق : عبد الرْحن علي سليمان ، أستاذ 749بن علي  املرادي املصري املالكي )املتوىف : 
 م.2008 -ه  1428اللغوايت يف جامعة األزهر،دار الفكر العريب، الطبعة األوىل ، 

ه (، 972ي )املتوىف: تيسري التحرير، حممد أمْي بن حممود البخاري املعروف ِبمري ابدشاه اْلنف -125
 دار الفكر، بريوت.
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ه( ، حتقيق حممد بن 905الثمار اليوانع على ُجع اجلوامع للسبكي الَشْيخ خالد األزهري )ت  -126
العريب اَلالِل اليعقويب،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإِلْساَلمية املغربية، دار أيب رقراق للطباعة 

 .1/2006والنشر،الرابط،ط
مطبعة َمتار ِبسيوط، ط  حسن علي ْحزة عبد اجلواد اخلوِل ،ي على الفرنسيْي ثورة بين عد  -127

 . 2011/أبريل 1
ه (، حتقيق أْحد حممد شاكر ،مؤسسة 310جامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربي )املتوىف:  -128

 م . 2000 -ه   1420/ 1الرسالة،ط
 جامع الشروح واْلواشي، عبد هللا حممد اْلبشي ، اجملمع الثقايف ، أبو ظِب.  -129
ه ( حتقيق : 671اجلامع ألحكام القرآن واملبْي ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان ،القرطِب )ت :  -130

الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي وشارك يف حتقيق هذا اجلزء حممد رضوان عرقسوسي وماهر 
 م.1/2006ؤسسة الرسالة،طحب وش،م
اجلامع ألحكام القرآن، القرطِب املالكي حتقيق : أْحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب  -131

 م.1964/ 2املصرية ،القاهرة،ط
 ه.2/1424ُجع اجلوامع،دار الكتب العلمية،بريوت،ط -132
علم للماليْي ه(،" حتقيق  رمزي منري بعلبكي ، دار ال321ُجهرة اللغة ، ابن دريد األزدي )ت: -133

 م.1987/ 1،بريوت،ط
اجلىن الداين يف حروف املعاين، ابن أم قاسم املرادي ، حتقيق : د فخر الدين قباوة واألستاذ حممد  -134

 م. 1992/ 1ندمي فاضل ،دار الكتب العلمية، بريوت،ط
جوابَيفَصيغَاحلمد،َابنَالقيمَ،َحتقيق:َحممدَبنَِبراهيمَالسعران.دارَالعاصمة،الرايض،َ -135

 ،1/1415َط:
 جواهر اإلكليل شرح َمتصر خليل، صاح عبد السميع األزهري، طبعة دار الفكر. -136
اجلواهر املضية يف طبقات اْلنفية ، عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي، اْلنفي )املتوىف:  -137
 كراتشي.  –ه (  ،طبعة مري حممد كتب خانه 775
حتقيق عبد الفتاح حممد ْللو،  ، ء القرشي اْلنفيبن أيب الوفاا جلواهر املضية يف طبقات اْلنفيةا -138

 م.2/1993دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
َالرؤوفَاملناوي،َا -139 جلواهرَوالدررَيفَترمجةَشيخَالسَّمَابنَحجرَالسخاويَ،َحممدَعبد

 .1/1999حتقيقَِبراهيمَبجسَعبدَاحلميدَ،دارَابنَحزمَط
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حاشية إعانة الطالبْي على حل ألفاظ فتح املعْي لشرح قرة العْي مبهمات الدين، أبو بكر ابن  -140
 .السيد حممد شطا الدمياطي،دار الفكر ، بريوت 

حاشية اجلرجاين على السعد على العضد على َمتصر املنتهى األصوِل البن اْلاجب ، السيد  -141
 .1/2004اجلرجاين ، دار الكتب العلمية ، بريوت،ط

/ 1املطبعة األمريية، ط  جلرجاين،حاشية اجلرجاين على شرح الرسالة  الشمسية يف املنطق ،ا -142
 ه .1323
حاشية اجلرجاين على كتاب "حترير القواعد املنطقية" للقطب الرازي وهو شرح للرسالة الشمسية  -143

 ه  . 1307ه ( طبعة املطبعة اليمنية مبصر سنة  493للكاتِب )ت 
غاية الوصول شرح لب األصول، حممد اجلوهري  ، دار الكتب العربية حاشية اجلوهري على  -144

 ه  .1330الكربى، املطبعة امليمنية مبصر ، 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري للشيخ أْحد الدردير على َمتصر خليل،دار حممد بن أْحد بن  -145

 ه (، دار الفكر،)دط.دت( .1230عرفة الدسوقي املالكي )ت: 
 لى شرح السعد،دار الكتب العلمية.حاشية الدسوقي ع -146
ه ( على حاشية العضد اإلجيي على شرح َمتصر املنتهى البن  816حاشية السيد اجلرجاين )ت: -147

 .1/2004اْلاجب ، حتقيق حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
اإِلْساَلمية ، حلب، الطبعة: حاشية السيوطي على سنن النسائي،  السيوطي، مكتب املطبوعات  -148
 .1986 – 1406الثانية، 
حاشية الشريف اجلرجاين على شرح القطب الرازي للرسالة الشمسية يف املنطق ،عمر بن علي  -149

 م.1/1915املطبعة األمريية ،مصر ، ط القزويين املعروف ابلكاتِب،
 ه.1305حاشية الشمين على املغين، املطبعة البهية مبصر، سنة  -150
َهاِب َعَلى تْفسرِي الَبيَضاِوي ، اْلُمَسمَّاة: ِعَنايُة الَقاِضى وِكَفايُة الرَّاِضى َعَلى تْفسرِي  َحاِشيةُ  -151 الشِ 

 ه ( ، دار صادر، بريوت.1069الَبيَضاوي أْحد اخلفاجي املصري اْلنفي )املتوىف: 
،  دار الفكر، حاشية الَشْيخ سليمان اجلمل على شرح املنهاج )لزكراي األنصاري(  سليمان اجلمل -152

 بريوت )د.ت(.
حاشية الصبان شرح األمشوين أللفية ابن مالك،أبو العرفان حممد بن علي الصبان الشافعي )ت:  -153
 م .1997-ه   1/1417ه (، دار الكتب العلمية، بريوت،لبنان، ط1206
طه حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك مع شرح الشواهد للعيين، الصبان: حتقيق  -154

 عبد الرؤوف سعد، املكتبة التوفيقية ،مصر.
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حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين، العدوي املالكي ، حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي،  -155
 م ،  1994دار الفكر ، بريوت ،طبعة سنة 

حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على ُجع اجلوامع، حسن بن حممد بن حممود العطار،  -156
 لكتب العلمية  )د ت ( .ط/دار ا
حاشية َشْيخ اإِلْساَلم زكراي األنصاري على شرح احمللي على ُجع اجلوامع ،  زكراي األنصاري   -157

 .  2007 -1/1428الشافعي، حتقيق عبد اْلفي  بن طاهر هالل اجلزائري،مكتبة الرشد،الرايض،ط
دار الكتب العلمية،بريوت اْلاشية على املطول للسعد ،اجلرجاين، تعليق الدكتور رشيد أعرضي، -158
 .1/2007،ط

ه ( وشهاب الدين أْحد  1069حاشيتا  شهاب الدين أْحد بن أْحد بن سالمة  القليويب )ت  -159
الربلسي امللقب بعمرية على شرح احمللي على منهاج الطالبْي للنووي،مطبعة مصطفى ابيب اْللِب، ط 

3/1956-1375. 
ي وهو شرح َمتصر املزين،أبو اْلسن علي بن حممد بن اْلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافع -160

ه (، حتقيق: الشيخ علي حممد معوض 450حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 
 م . 1999-ه   1/1419والشيخ عادل أْحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 مكي اْلموي )دون َريخ او مطبعة(  بن هبة هللا بن حممد حدائق الفصول وجواهر األصول، -161
اْلدود يف األصول ، أبو الوليد الباجي ، حتقيق نزيه ْحاد ،الناشر  مؤسسة الزعِب ، بريوت و   -162

 .1/1973ْحص، ط
 –حروف املعاين والصفات، عبد الرْحن الزجاجي،  حتقيق علي توفيق اْلمد،مؤسسة الرسالة  -163

 م.1984/ 1بريوت ، ط
سن احملاضرة يف َريخ مصر والقاهرة ،عبد الرْحن  جالل الدين السيوطي، حتقيق: حممد أبو ح -164

 -ه   1/1387مصر،ط –عيسى البايب اْللِب وشركاه  -الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية 
 م. 1967
داين حلية البشر يف َريخ القرن الثالث عشر ،عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار املي -165

ه (، حققه ونسقه وعلق عليه حفيده: حممد هبجة البيطار ،دار صادر، 1335الدمشقي )املتوىف: 
 م.  1993 -ه   1413/ 2بريوت،ط
ه ( ، حتقيق: كمال مصطفى، مكتبة  573:تاْلور العْي ، نشوان بن سعيد اْلمريى اليمين ) -166

 م.1948اخلاجني ، القاهرة، عام النشر:
ه ( ، حتقيق 1093لسان العرب،عبد القادر بن عمر البغدادي )ت: خزانة األدب ولب لباب  -167

 م.  1997/ 4وشرح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،ط
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 اخلصائص ، ابن جين  اَليئة املصرية العامة للكتاب،الطبعة الرابعة.  -168
 ه  .1290سنة اخلالصة )املشهورة ِبلفية ابن مالك(،ابن مالك، مطبعة املصطفى حممد خان، -169
 .42/ص 1ه،ط1307اخلالصة ابن مالك يف ،املطبعة البهية حملمد أيب زيد،القاهرة،سنة  -170
خالصة البدر املنري يف َتريج كتاب الشرح الكبري للرافعي ، عمر بن علي بن امللقن األنصاري،  -171

 .1410/ 1حتقيق: ْحدي عبد اجمليد إمساعيل السلفي،مكتبة الرشد، الرايض ،ط 
 اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية،حممد العريب القروي ، دار الكتب العلمية، بريوت . -172
ه ( ، حتقيق: 927الدارس يف َريخ املدارس، عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي )املتوىف:  -173

 م.1990/ 1إبراهيم مشس الدين ،دار الكتب العلمية،ط
ن، السمْي ،أْحد بن يوسف املعروف ابلسمْي اْللِب، حتقيق الدر املصون يف علوم الكتاب املكنو  -174

 الدكتور أْحد حممد اخلراط،دار القلم،دمشق. 
 ه ( ،دار الفكر ، بريوت.911الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ، جالل الدين السيوطي )ت:  -175
يطي، خدمه عبد درر األصول يف أصول فقه املالكية ، للعالمة حممد املختار بن بونة اجلكين الشنق -176

 . 1/2004الرْحن بن معمر السنوسي، دار الرتاث َنشرون اجلزائر، دار ابن حزم بريوت. ط
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،ابن حجر يف حتقيق: حممد عبد املعيد ضان، َملس دائرة  -177

 م .1972ه / 1392، 2صيدر آابد/ اَلند ، ط/ -املعارف العثمانية 
، أبو بكر عبد القاهر اجلرجاين ، حتقيق حممود حممد شاكر ، مطبعة املدين  دالئل اإلعجاز -178

 م .1992/ 3ابلقاهرة ودار املدين ِبدة ،ط
الدليل إىل املتون العلمية  ،عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم ، دار الصميعي للنشر والتوزيع،  -179

 م .  2000 -ه   1420/ 1الرايض،ط
ه(، 799ن علماء املذهب، إبراهيم بن فرحون اليعمري املالكي)ت الديباج املذهب يف معرفة أعيا -180

 .1/1996ان، دار الكتب العلمية،بريوت،طحتقيق مأمون بن حميي الدين اجلن  
 م. 1/1898ديوان أيب نواس،شرََح غريَبه حممود أفندي واصف،املطبعة العمومية مبصر،ط -181
ه  ( وِباشيته : 1167بن الغزي )ت ديوان اإلسالم لْلمام مشس الدين حممد بن عبد الرْحان  -182

 . 1/1990أمساء كتب األعالم ، حتقيق سيد كسروي حسن ، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط
، حتقيق الدكتور حممد حممد حسْي، نشر 1ديوان األعشى الكبري، املطبعة النموذجية،الطبعة -183

 مكتبة اآلداب ابجلماميز.
ور خليل إبراهيم العطية، دار صادر، بريوت، ديوان الشاعر توبة بن اْلمري،حتقيق الدكت -184
 م.1/1998ط
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ه (،دار الكتب 395ديوان املعاين أليب هالل اْلسن بن عبد هللا  العسكري )املتوىف  حنو:  -185
 . 1/1994العلمية،ط
 ديوان ُجيل بثينة، دار صادر ، يروت )د.ت(. -186
 م  1994لطبعة: األوىل، الذخرية،القرايف ، حتقيق حممد حجي ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ا -187
 -ه 1419/ 1ه (، طبقات اْلفاظ، دار الكتب العلمية، بريوت،ط748الذهِب )ت:  -188
 م.1998
/ 2ه (، دار الفكر، بريوت، ط1252رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين،  اْلنفي )املتوىف:  -189
 م .1992 -ه  1412
 الرتاث. رد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين، ط: إحياء -190
ه(. 786الردود والنقود شرح َمتصر ابن اْلاجب، حممد بن حممود بن أْحد البابريت اْلنفي )ت: -191

 م. 1/2005دراسة وحتقيق ضيف هللا بن صاح بن عون الُعمري،مكتبة الرشد َنشرون،الرايض، ط
طنجي ، دار رسالة املسلسالت ، الكتاين، َتريج وتعليق: أيب الفضل بدر بن عبد اإلله العمراين ال -192

 م . 2003 -ه   1424الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: األوىل، 
 ه.1309ه( ، حتقيق وشرح أْحد حممد شاكر سنة 204الرسالة، الشافعي )ت: -193
ارتشاف الضرب من لسان العرب،حتقيق رجب عثمان حممد ، ومراجعة رمضان عبد التواب،  -194

 .1/1998مكتبة اخلاجني ابلقاهرة،ط
ه ،  1419م،  1999تصر ابن اْلاجب، السبكي،  عامل الكتب ، بريوت، رفع اْلاجب عن َم -195

حتقيق : علي حممد معوض، عادل أْحد عبد املوجود.وقد حققه مفيت مصر الَشْيخ علي ُجعة ضمن 
 أطروحته لنيل الدكتوراه ابألزهر.

علي عبد الباري روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،شهاب الدين األلوسي ، حتقيق  -196
 ه .  1/1415عطية، دار الكتب العلمية ، بريوت،ط

الروض املعطار يف خرب األقطار، حممد بن عبد املنعم اْلمريي،  حتقيق إحسان عباس، مؤسسة  -197
 . 2/1980َنصر للثقافة، بريوت، ط

روضة الطالبْي، النووي، حتقيق عادل أْحد عبد املوجود وعلي حممد عوض، دار عامل الكتب،  -198
 م.2003الرايض، طبعة خاصة/

روضة الناظر وُجنة املناظر ،ابن قدامة املقدسي، حتقيق د.عبد العزيز عبد الرْحن السعيد ، جامعة  -199
 ه.2/1399اإلمام حممد بن سعود،الرايض، ط

زاد املسري يف علم التفسري ابن اجلوزي ،حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب، بريوت  -200
 ه . 1/1422،ط
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ه (، دار الكتب العلمية 392سر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوىف:  -201
 م.2000/ 1بريوت،ط
السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا اْلكيم اخلبري،  مشس الدين، حممد بن  -202

 ه  . 1285مريية( ، القاهرة،سنة ه ( ،مطبعة بوالق )األ977أْحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 
سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر، حممد خليل بن علي املرادي، أبو الفضل )املتوىف:  -203

 ه ( ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاهرة .  1206
سلم املطالع لدرك الكوكب الساطع )شرح نظم الكوكب الساطع جلالل الدين السيوطي( حممد  -204

 . 1/1998مي اليعقويب اجلوادي ، حتقيق أبو حممد بن حممد اْلسن ،طاْلسن بن أْحد اخلد
الس لم املنورق للعالمة األخضري مع شرحه إيضاح املبهم ملعاين السلم للشيخ أْحد بن عبد املنعم  -205

 ( ،دار البصائر. 1192الدمنهوري )ت: 
حممد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه ، ابن ماجه أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، حتقيق:   -206

 فيصل عيسى البايب اْللِب . -دار إحياء الكتب العربية 
 سنن ابن ماجه، ابن ماجه ،حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.، دار الفكر ، بريوت. -207
سري أعالم النبالء ، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أْحد بن عثمان بن َقامْياز الذهِب )املتوىف:  -208
 م. 2006-ه 1427ديث، القاهرة،طبعة : ه (، دار اْل748
ه (، حتقيق َمموعة من 748سري أعالم النبالء،  مشس الدين أبو عبد هللا حممد الذهِب )ت:  -209

 م .  1985ه  /  3/1405احملققْي ِبشراف الشيخ شعيب األرَنؤوط، مؤسسة الرسالة،ط
 م .1990ه /1410الشافعي، األم ،دار املعرفة ،بريوت،الطبعة: بدون طبعة،سنة النشر:  -210
الشامل يف أصول الدين، اجلويين ، حتقيق الدكتور علي سامي النشار وفيصل بدير عون وسهري  -211

 م.1969حممد َمتار، طبعة منشأة املعارف،اإلسكندرية،سنة 
املطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة حممد بن حممد َملوف ،  شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية، -212
 .1349سنة 
رات الذهب يف أخبار من ذهب ابن العماد اْلنبلي، حتققيق: حممود األرَنؤوط،خرج أحاديثه: شذ -213

 م . 1986/ 1بريوت ،ط –عبد القادر األرَنؤوط ، دار ابن كثري، دمشق 
 -شرح ابن عقيل  على ألفية ابن مالك، حتقيق : حممد حميي الدين عبد اْلميد، دار الرتاث  -214

 م.  1980 -ه   20/1400ط  القاهرة، دار مصر للطباعة ،
 م.1998بريوت،ط: -،املكتبة العصرية،صيداابن عقيل  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، -215
ه( ، حتقيق عبد العزيز رابح 1093شرح أبيات مغين اللبيب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت  -216

 . 2/1414وأْحد يوسف دقاق، دار الثقافة العربية،بريوت، ط
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ه ( دار الكتب العلمية بريوت، 900: األمشوين  )ت على ألفية ابن مالك، شرح األمشوين  -217
 م . 1998 -ه 1/1419ط

شرح التسهيل، ابن مالك ، حتقيق عبد الرْحن السيد وحممد بدوي املختون،دار هجر للطباعة  -218
 .1990والنشر،طبعة سنة 

األزهري اجلرجاوي  شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو ، خالد -219
 .2000/ 1)املعروف ابلوقاد( ، دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط

(  ،دار 792َشرْح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه، سعد الدين التفتازاين )ت  -220
 م، حتقيق زكراي عمريات. 1996 -ه  1416الكتب العلمية، بريوت 

األسرتاابذي، طبعة جامعة قاريونس، بنغازي،ط  َشرْح الرضي على الكافية،  رضي الدين -221
 م ، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر. 2/1996

 للطباعة ،مصر، العربية القومية اجلندي، دار فرج الرحيم شرح السلم يف املنطق لْلخضري، عبد -222
/  1الكتب العلمية، ط َشرْح العضد على َمتصر املنتهى  البن اْلاجب، عبد الرْحن  اإلجيي،دار -223
2000. 
َشرْح العضد على َمتصر املنتهى األصوِل البن اْلاجب، عضد امللة والدين عبد الرْحن بن أْحد  -224

 .1421 -1/2000اإلجيي، ضبطه ووضع حواشيه طارق حيىي وفادي نصيف،دار الكتب العلمية،ط:
ا، مكتبة الكليات األزهرية، ط شرح العقائد النسفية، التفتازاين، حتقيق الدكتور أْحد حجازي السق -225
 م.1988
 ه  . 1312 –م 1896شرح الفوائد الغياثية ، طاشكربي زاده ،دار الطباعة العامرة مبصر سنة  -226
 شرح القطب الرازي للرسالة الشمسية يف املنطق  للكاتِب ومعه حواشيه. املطبعة األمريية، مصر. -227
الدكتور عبد املنعم أْحد هريدي،دار  شرح الكافية الشافية البن اْلاجب،ابن مالك ، حتقيق -228

 م.1/1982املأمون للرتاث،ط
شرح الكوكب الساطع ،السيوطي، حتقيق الدكتور حممد إبراهيم اْلفناوي يف جزءين،مكتبة اإلميان  -229

 م.2000،املنصورة ، 
شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه، ابن  -230

م 1993ه ( ،حتقيق: حممد الزحيلي ونزيه ْحاد، مكتبة العبيكان، الرايض، ط : 972النجار اْلنبلي )ت: 
. 

 1/1988شرح اللمع ، إبراهيم الشريازي ،، حتقيق عبد اجمليد تركي،دار الغرب اإِلْساَلمي،ط -231
عد الدين شرح املختصر على تلخيص املفتاح للخطيب القزويين يف املعاين و البيان والبديع، س  -232

 ه . 1356التفتازاين ، املطبعة احملمودية التجارية ابألزهر،مصر/ 
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شرح املعامل يف أصول الفقه ابن التلمساين، حتقيق عادل عبد املوجود وعلي معوض، عامل الكتب،  -233
 م.1/1999بريوت، ط

( ، 632شرح املفصل للزَمشري، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش املوصلي )ت  -234
 . 1/2001حتقيق الدكتور إميل بديع يعقوب،دار الكتب العلمية، ط

 م.2/1998شرح املقاصد، التفتازاين، حتقيق عبد الرْحان عمرية،عامل الكتب، بريوت،ط -235
الشرح الواضح املنسق لنظم السلم املنورق، الدكتور عبد امللك السعدي، دار النور املبْي للدراسات  -236

 .1/2011والنشر،عمان األردن،ط
شرح الورقات يف أصول الفقه،احمللي، حتقيق الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة ، مكتبة  -237

 م .1/2001العبيكان،ط
شرح الوريقات يف املنطق، ابن النفيس، حتقيق عمار الطالِب وفريد زيداين وفؤاد مليت،دار الغرب  -238

 . 1/2009اإلسالمي، تونس،ط
/ 1رؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة،طشرح تنقيح الفصول ،القرايف حتقيق طه عبد ال -239
 م  1973
 م، 2004شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول ، القرايف، دارالفكر،بريوت ،  -240
/ 1شرح تنقيح الفصول، القرايف ، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية املتحدة،ط -241
 م . 1973
املرزوقي،حتقيق عبد السالم هارون وأْحد أمْي،دار اجليل  شرح ديوان اْلماسة،أليب علي أْحد -242

 . 1/1991بريوت،ط
ه ( مع شرح 686شرح شافية ابن اْلاجب حممد بن اْلسن الرضي اإلسرتاابذي، جنم الدين )ت:  -243

ه(  حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، 1093شواهده للعامل اجلليل عبد القادر البغدادي )ت: 
نور اْلسن ،وحممد الزفزاف ،وحممد حمىي الدين عبد اْلميد ،دار الكتب العلمية بريوت ، األساتذة: حممد 
 م .   1975 -ه   1395لبنان،طبعة: 

شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب ،ابن هشام ، حتقيق عبد الغين الدقر، الشركة املتحدة  -244
 للتوزيع ، سوراي.

خ حممد حممود ابن التالميد الرتكزي الشنقيطي، ، تصحيح الَشيْ السيوطي شرح شواهد املغين،  -245
 طبعة املطبعة البهية مصر.

 . 2/1392شرح صحيح مسلم، النووي ، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت، ط -246
شرح عمدة اْلاف  وعدة الالف ، حتقيق عدَنن عبد الرْحن الدوري،مطبعة العاين،بغداد،سنة  -247
 م.1977
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شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام ، حتقيق: حممد حمىي الدين عبد اْلميد،طبعة    -248
 . 11/1383القاهرة،ط 

 .1/1986شرح حملة أيب حيان ، الربماوي، حتقيق عبد اْلميد حممود حسان الوكيل ،ط -249
 شرح منت السلم يف املنطق ، الشيخ حسن درويش القويسين  ، مطبعة شركة مصطفى البايب اْللِب -250

 م.1959-ه 1379وأوالده مبصر،
ه (، حتقيق : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، 716شرح َمتصر الروضة ،سليمان الطويف )املتوىف :  -251

 م 1987ه  /  1407/ 1مؤسسة الرسالة ،ط
شرح َمتصر خليل للخرشي وهبامشه حاشية العدوي، حممد بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد  -252

 بريوت،)د.ط،د.ت( . –دار الفكر للطباعة ه (، 1101هللا )ت:
شرح ملحة اإلعراب،اْلريري،حتقيق الدكتور فائز فارس،دار األمل للنشر  -253

 . 1/1991والتوزيع،األردن،ط
شعب اإلميان،  البيهقي ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي،  -254

دكتور عبد العلي عبد اْلميد حامد، أشرف على حتقيقه وَتريج حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : ال
  م. 2003 -ه   1423/ 1اَلند،ط –أحاديثه : َمتار أْحد الندوي ، صاحب الدار السلفية ببومباي 

الشفاء يف املنطق، تقدمي طه حسْي،ابن سينا، حتقيق األساتذة األب قنوايت وحممود اخلضريي  -255
 م.  1952-ه  1371عارف العمومية، املطبعة األمريية، القاهرة، وفؤاد اإلهواين، نشر وزارة امل

شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت جامع الصحيح ،ابن مالك ، حتقيق حممد فؤاد عبد  -256
 الباقي،مكتبة دار العروبة،القاهرة.

 شيوخ األزهر ،أشرف فوزي صاح ، الشركة العربية للنشر والتوزيع،مصر. -257
لعربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها،ابن فارس أْحد بن فارس الرازي، الصاحِب يف فقه اللغة ا -258

 م .1/1997الناشر حممد علي بيضون،ط
الصحاح : َج اللغة وصحاح العربية،إمساعيل بن ْحاد اجلوهري ، حتقيق أْحد عبد الغفور عطار  -259

 ،. 4/1990دار العلم للماليْي،بريوت، ك
 ، حتقيق: شعيب األرنؤوط . 1993/ 2ريوت ،طحبان ، مؤسسة الرسالة ، بابن  صحيح -260
، حتقيق: د. حممد مصطفى 1970 - 1390صحيح ابن خزمية ، املكتب اإِلْساَلمي ،بريوت ،  -261

 األعظمي. 
صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري ، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري ،  -262

 .1987 – 3/1407اليمامة، بريوت، ط
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لم بن اْلجاج النيسابوري ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، حتقيق: حممد صحيح مسلم، مس -263
 فؤاد عبد الباقي .  

صدح السواجع  على شرح ُجع اجلوامع للسبكي ، السمهودي: وَلا نسخة يف املكتبة الوطنية  -264
 .A-Mss-06335(2) التونسية ، رقمها :

الدين العلوي،دار الغرب اإِلْساَلمي، الضروري يف أصول الفقه، ابن رشد اْلفيد، حتقيق ُجال  -265
 م.1994/ 1بريوت ،ط

ه (، 902الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، مشس الدين أبو اخلري حممد السخاوي )ت:  -266
 منشورات دار مكتبة اْلياة ، بريوت.

ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، عبد الرْحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم دمشق ،   -267
 م .4/1993ط

الضياء الالمع شرح ُجع اجلوامع يف أصول الفقه، الَشْيخ حلولو ،أْحد بن عبد الرْحن بن موسى  -268
ه( ، حتقيق الدكتور عبد الكرمي النملة،مكتبة الرشد، 898الزليطين القروي املالكي )ت:

 م.2/1999الرايض،ط
تب العلمية، ه (، دار الك911طبقات اْلفاظ، عبد الرْحن بن أيب بكر السيوطي )ت: -269

 .1/1403بريوت،ط
طبقات الشافعية ، ابن قاضي شهبة ، حتقيق د. اْلاف  عبد العليم خان ، عامل الكتب ،بريوت ،  -270
 ه . 1407/ 1ط

 طبقات الشافعية الكربى ابن السبكي، دار إحياء الكتب العربية. -271
طبقات الشافعية الكربى، ابن السبكي، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع، حتقيق د.حممود حممد  -272

 ه.  2/1413الطناحي، و د.عبد الفتاح حممد اْللو، ط
 .  1/1987طبقات الشافعية لْلسنوي، دار الكتب العلمية،ط -273
عزب، مكتبة  طبقات الشافعيْي ،ابن كثري، حتقيق: د أْحد عمر هاشم، د حممد زينهم حممد -274

 م. 1993الثقافة الدينية،طبعة سنة 
 طبقات الفقهاء ، أبو إسحاق الشريازي، حتقيق: خليل امليس، دار القلم ، بريوت. -275
ه (، 711ه ( ، هذبُه: حممد بن مكرم ابن منظور )ت: 476طبقات الفقهاء ،الشريازي )ت:  -276

 . 1/1970حتقيق : إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت ، ط
/ 1لطبقات الكربى ، ابن سعد ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية ، بريوت، طا -277
 م. 1990
 بريوت.  2/1987طبقات املعتزلة،أْحد بن حيىي بن املرتضى، حتقيق سوسته ديفلد فلزر  ،ط -278
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ه ( ، حتقيق: علي حممد عمر، مكتبة وهبة ، 911طبقات املفسرين العشرين، السيوطي )ت:  -279
 ه . 1/1396هرة، طالقا

طبقات صلحاء اليمن )املعروف بتاريخ الربيهي(، عبد الوهاب الربيهي السكسكي اليمين )املتوىف:  -280
 صنعاء . –ه (، حتقيق:عبد هللا حممد اْلبشي،مكتبة اإلرشاد 904
 ه (1237عجائب اآلَثر يف الرتاجم واألخبار،عبد الرْحن بن حسن اجلربيت املؤرخ )املتوىف:  -281

ألستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرْحن عبد الرحيم، مطبعة دار الكتب املصرية ابلقاهرة سنة ،حتقيق ا
1977. 
ه (، حتقيق: د أْحد بن علي بن سري 458العدة يف أصول الفقه،القاضي أبو يعلى ، )ت:   -282

 م . 1990/ 2املباركي، بدون َنشر ،ط
 ه ( ،)د.ط.ت(، 1371املراغي )ت: علوم البالغة البيان، املعاين، البديع أْحد بن مصطفى  -283
عون املعْي بشرح الالمية مع زايدات ِبرق وابن زين، أْحد بن حممد األمْي بن أْحد املختار  -284

 م .2001/ 1اجلكين ، دار الفكر العريب، ط
 العْي، اخلليل الفراهيدي حتقيق مهدي املخزومي و إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اَلالل، -285
ن املغازي والشمائل والسري،ابن سيد الناس: تعليق: إبراهيم حممد رمضان، دار عيون األثر يف فنو  -286

 .1/1993القلم ، بريوت ، ط
 دار الكتب العلمية،بريوت،  2006/ 1غاية النهاية يف طبقات القراء ابن اجلزري،  ط -287
بن ه ( ، مكتبة ا833غاية النهاية يف طبقات القراء ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف )ت:  -288
 تيمية.
مطبعة دار الكتب العربية الكربى حاشية اجلوهري الصغري، غاية الوصول شرح لب األصول وعليه  -289

 ه.1330مبصر سنة 
غاية الوصول يف َشرْح لب األصول، زكراي األنصاري ، دار الكتب العربية الكربى، مصر  -290

 )أصحاهبا: مصطفى البايب اْللِب وأخويه( .
ه (، دار الكتب 1098شباه والنظائر، أْحد اْلموي اْلنفي )ت: غمز عيون البصائر يف شرح األ -291

 م. 1985/ 1العلمية،ط
الغيث اَلامع شرح ُجع اجلوامع،وِل الدين أبو زرعة العراقي، حتقيق حممد َمر حجازي،دار  -292

 . 1/2004الكتب العلمية ،بريوت، ط
البجاوي و حممد أبو الفضل ، حتقيق علي حممد الزَمشري األثر،  و اْلديث غريب يف الفائق  -293
 .1993/1414دار الفكر،بريوت ، ، إبراهيم
 الفتاوى الفقهية الكربى، ابن حجر اَليثمي الشافعي ، دار الفكر،بريوت. -294
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فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقالين،  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد  -295
طبعه: حمب الدين اخلطيب،عليه تعليقات العالمة: عبد عبد الباقي، قام ِبخراجه وصححه وأشرف على 
 ه .1379العزيز بن عبد هللا بن ابز ، دار املعرفة ،بريوت، 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي،  املناوي،  حتقيق: أْحد َمتىب ، دار  -296
 العاصمة، الرايض.

فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبري ، عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين )املتوىف:  -297
 ه (، دار الفكر، بريوت. 623
 الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري ،السيوطي، ط دار الكتاب العريب. -298
 ْلفناوي،،)د.ت.ط(.  ا الفتح املبْي يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليْي، حممد إبراهيم -299
الفردوس مبأثور اخلطاب، الديلمي، حتقيق السعيد بن بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية ،  -300

 م.1/1986بريوت، ط
ه (، حتقيق 429الفرق بْي الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم،عبد القاهر بن طاهر البغدادي )ت:  -301

 حممد عثمان اخلشت، مكتبة ابن سينا، القاهرة.
وهو « إدرار الشروق على أنوار الفروق»، أنوار الربوق يف أنواء الفروق، القرايف ، ومعه الفروق -302

ِتذيب الفروق »ه ( لتصحيح بعض األحكام وتنقيح بعض املسائل،ومعه 723حاشية ابن الشاط )
للشيخ حممد بن علي بن حسْي مفَّت املالكية مبكة املكرمة « والقواعد السنية يف األسرار الفقهية

 ه (، عامل الكتب، )د ط.د ت(، . 1367)
 القاهرة . –الفصل يف امللل واألهواء والنحل ابن حزم الظاهري القرطِب ، مكتبة اخلاجني  -303
الفصول البديعة يف أصول الشريعة، الباجوري ،مطبعة التمدن بعابدين مبصر سنة  -304
 م.1905ه/1323
 م .1994/ 2كويتية،طالفصول يف األصول ،اجلصاص اْلنفي ، طبعة وزارة األوقاف ال -305
فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، القاضي عبد اجلبار وأبو القاسم البلخي واْلاكم اجلشمي حتقيق  -306

 فؤاد سيد، الدار التونسية للنشر .
فقه اللغة وسر العربية ،عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور الثعالِب ، حتقيق عبد الرزاق  -307

 .2002/ 1يب، طاملهدي ، إحياء الرتاث العر 
الفقيه واملتفقه ،أبو بكر أْحد اخلطيب البغدادي ، حتقيق عادل بن يوسف الغرازي،طبعة دار ابن  -308

 ه.1421/ 2اجلوزي ، السعودية،ط
واملسلسالت ، عبد اْلي الكتاين ،ابعتناء  فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات -309

 م. 2/1982الدكتور إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، ط
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 م .1946ه/1365م ، مطبعة األزهر 1945فهرس الكتب املوجودة ابملكتبة األزهرية إىل  -310
–لد السادس فهرس املخطوطات العربية احملفوظة يف اخلزانة العامة ابلرابط ، حممد املنوين ، اجمل -311

، مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء،منشورات اخلزانة العامة للكتب والوَثئق،  -1اخلزانة الكتانية 
 .2000-1/1999ط

 م.1946فهرس املكتبة األزهرية ،مطبعة األزهر سنة  -312
ْلسين ، فهرس َمطوطات املكتبة القامسية بزاوية اَلامل ابجلزائر، إعداد حممد فؤاد اخلليل القامسي ا -313

 م.2006دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
 م.1998فهرس َمطوطات مكتبة الباروين ِبربة ، إعداد سعيد بن يوسف الباروين،تونس  -314
 إصدار مركز امللك فيصل. -فهرس َمطوطات، خزانة الرتاث  -315
فهرس معهد مكتبة رفاعة رافع الطهطاوي يوسف زيدان، طبعة معهد املخطوطات العربية القاهرية  -316
 م.1996
فهرست الكتب العربية املوجودة ابلكتبخانة اخلديوية ،ُجع وترتيب : أْحد امليهي و حممد  -317

 ه . 1307 01الببالوي، املطبعة العثمانية مبصر الطبعة 
فواتح الرْحوت بشرح مسلم الثبوت،وعبد العلي اللكنوي، دار الكتب  -318

 .1/2002العلمية،بريوت،ط
زيد القريواين ،النفراوي املالكي ، دار الفكر،طبعة سنة  الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب -319
 م.1995
الفوائد اجلليلة يف مسلسالت ابن عقيلة ، حممد بن أْحد بن سعيد اْلنفي املكي ، مشس الدين،  -320

ه ( ،حتقيق وتعليق: الدكتور حممد رضا ، البشائر اإلسالمية، بريوت 1150املعروف كوالده بعقيلة )املتوىف: 
 م . 2000 -ه   1421/ 1، ط
 ه، 1271القسطنطينية، عبد الرْحن بن حممد اجلامي،الفوائد الضيائية يف شرح الكافية اْلاجبية،  -321
دار الكتاب  –عاشق حسن  الفوائد الغياثية كتاب يف علوم البالغة لعضد الدين اإلجيي حتقيق -322

 م. 1990املصري، 
فيض امللك الوهاب املتعاِل ِبنباء أوائل القرن الثالث عشر والتواِل، عبد الستار بن عبد الوهاب  -323

البكري الصديقي اَلندي املكي اْلنفي ،حتقيق عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش، مكتبة األسدي،مكة 
 .2/2009املكرمة، ط

 م. 1988/ 2القاموس الفقهي الدكتور سعدي أبو حبيب، دار الفكر. دمشق ،ط -324
 القاموس احمليط: حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، مؤسسة الرسالة، بريوت . -325
 اجلزائر. -املكتبة العامة–قائمة َمطوطات خزانة سيد خليفة بوالية ميلة  -326
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ه( ، حتقيق د.حامد عبد  521االقتضاب يف شرح أدب الُكت اب،ابن سيد البطليوسي )ت َ -327
 . 1996دار الكتب املصرية،القاهرة، اجمليد و ذ.مصطفى السقا،مطبعة

حتقيق حممد أْحد دمهان ،مطبوعات َممع ابن طولون يف يف َريخ الصاْلية ،  القالئد اجلوهرية  -328
 .2/1980اللغة العربية ،دمشق، ط

قواطع األدلة يف األصول، السمعاين حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي،دار  -329
 م.1999ه /1/1418الكتب العلمية، بريوت،ط

قواطع األدلة يف األصول،أبو املظفر، منصور بن حممد املروزى السمعاين التميمي اْلنفي مث  -330
ه (، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي،دار الكتب العلمية، بريوت، 489الشافعي )ت:

 م.1999ه /1/1418ط
ه ( ، 803اللحام اْلنبلي )ت:  القواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكام الفرعية ابن -331

 م . 1999حتقيق عبد الكرمي الفضيلي ، املكتبة العصرية ،طبعة 
 القوانْي الفقهية ابن جزي ، طبعة دار الفكر . -332
حممد حسنْي بن حمم د  ، القول اجلامع يف الكشف عن شرح مقدمة ُجع اجلوامع يف أصول الفقه -333

 ه.1352ملعاهد ابلقاهرة سنة ، مطبوع مبطبعة ا ََمُْلوف الَعَدوي املالكي
الكايف يف فقه أهل املدينة،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري  -334

ه (، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرايض اْلديثة، الرايض، 463القرطِب )املتوىف: 
 م .1980ه /2/1400اململكة العربية السعودية، ط

الكتاب ،سيبويه، حتقيق وشرح عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني ابلقاهرة ودار الرفاعي ابلرايض،  -335
  م.2/1982ط

الكتاب املطبوع مبصر يف القرن التاسع عشر )َريخ وحتليل(،الدكتور حممود حممد الطناحي، دار  -336
 م.1996اَلالل ،سنة 

بد السالم حممد هارون دار اجليل   ه (، حتقيق ع180الكتاب، عمرو بن عثمان  سيبويه )ت  -337
 بريوت.
الكتاب،سيبويه، حتقيق وَشرْح  عبد السالم  حممد هارون،مطبعة املدين، القاهرة،الناشر مكتبة  -338

 .3/1988اخلاجني ابلقاهرة،ط
 ه .  3/1407الكشاف  عن حقائق غوامض التنزيل، الزَمشري ، دار الكتاب العريب ، بريوت،ط -339
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزَمشري، حتقيق: عبد الرزاق  -340

 املهدي،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.
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ه (، دار الكتاب 730كشف األسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز البخاري اْلنفي )ت:  -341
 اإلسالمي،)د.ط.ت( .

من األحاديث على ألسنة الناس ،العجلوين، حتقيق أْحد كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر  -342
 .4/1405القالش، مؤسسة الرسالة،بريوت، ط:

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس، العجلوين ، حتقيق:  -343
 م. 1/2000عبد اْلميد بن أْحد بن يوسف بن هنداوي، املكتبة العصرية،الطبعة: 

أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد هللا املشهور ابسم حاجي خليفة يف   كشف الظنون عن -344
 ه .1941بغداد ،ط  -كتابه ، مكتبة املثىن 

ه (، حتقيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور 427الكشف والبيان عن تفسري القرآن ،الثعلِب، )املتوىف:  -345
 م.  2002/ 1ريب، بريوت ،ط، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي ، دار إحياء الرتاث الع

كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار ،حتقيق علي عبد اْلميد بلطجي وحممد وهِب سليمان،   -346
 .1994/ 1ه (، دار اخلري، دمشق،ط829أبو بكر اْلسيين اْلصين، تقي الدين الشافعي )ت: 

كفاية ال      ُم         عاين يف حروف ال      َم       عاين عبد هللا الكردي البيتوشي ،شرح وحتقيق شفيع برهاين،  -347
 .1/2005دار اقرأ، دمشق ،ط

ه( حتقيق عدَنن درويش وحممد املصري ، مؤسسة 1094الكليات ، أبو البقاء الكفوي )ت: -348
 الرسالة، بريوت.

 م.1917، فرج سليمان فؤاد، مطبعة االعتماد،مصر،سنة الكنز الثمْي لعظماء املصريْي -349
ه (، حتقيق خليل 1061الكواكب السائرة ِبعيان املئة العاشرة ، حممد بن حممد الغزي )املتوىف:  -350

 م.  1997 -ه   1/1418املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان،ط
حتقيق جربائيل جبور ، دار اآلفاق  الكواكب السائرة يف أعيان املئة العاشرة،جنم الدين الغزي، -351

 . 2/1979اجلديدة،بريوت،ط
الكوكب الدري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع الفقهية ،األسنوي ، حتقيق د. حممد  -352

 .  1405/ 1حسن عواد،طبعة دار عمار ، األردن،ط
ضيح معاين الكوكب الساطع نظم ُجع اجلوامع مع شرحه املسمى اجلليس الصاح النافع بتو  -353

 م. 1/1998الكوكب الساطع حملمد اإلثيويب الولوي،مكتبة ابن تيمية،ط
الآللئ املنثورة يف األحاديث املشهورة املعروف ب  )التذكرة يف األحاديث املشتهرة( ، الزركشي،  -354

 م.1986 -ه   1406/ 1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ،بريوت، ط
عاين التنزيل ،  اخلازن، عالء الدين علي ، تصحيح حممد علي شاهْي، دار لباب التأويل يف م -355

 ه  . 1415/ 1الكتب العلمية ، بريوت، ط
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 ه  .  1414/ 3بريوت،ط –ه (، دار صادر 711لسان العرب،ابن منظور األنصاري )املتوىف:  -356
/ 2مية،طه (، دار الكتب العل476اللمع يف أصول الفقه، أبو اسحاق الشريازي )املتوىف:  -357
2003 . 
لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، أبو العون  -358

 م. 1982/ 2ه (، مؤسسة اخلافقْي ومكتبتها ،دمشق،ط1188حممد السفاريين اْلنبلي )ت: 
ه  (، دار الكتب 884: املبدع يف شرح املقنع، إبراهيم بن حممد ، ابن مفلح، أبو إسحاق، )املتوىف -359

 م،. 1997 -ه   1418/ 1لبنان،ط –العلمية، بريوت 
َماز القرآن ،العز بن عبد السالم ، حتقيق مصطفى حممد حسْي الذهِب،مؤسسة الفرقان للرتاث  -360

 م، 1999اإلسالمي،لندن، 
ة ، بريوت دار الكتاب العريب ،القاهر َممع الزوائد ومنبع الفوائد، اَليثمي: دار الراين للرتاث/ -361
1/1407. 

 –َممل اللغة البن فارس ،دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة   -362
 م. 1986/ 2بريوت،ط
ِطيِعي، َمْطبَ َعة اإِلْرَشاد،جدة،. -363

ُ
ين النَ َوِوي، حَتِْقيق حُمََمد جنَِيب امل َُهذَّب، َشَرف الدِ 

ْجُموع  َشرْح امل
َ
 امل

 الشافعي ))مع تكملة السبكي واملطيعي،دار الفكر ، بريوتالنووي اجملموع شرح املهذب  -364
حتقيق موسى حممد زنْي،منشورات كلية الدعوة  الصفاقسي ،اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد ، -365

 ه .1/1992اإِلْساَلمية وجلنة اْلفاظ على الرتاث اإِلْساَلمي،طرابلس ليبيا ، ط
ه (، حتقيق عبد 542األندلسي احملاريب )ت:  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ابن عطية -366

 ه . 1422/ 1السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت،ط
حمص ل أفكار املتقدمْي واملتأخرين من العلماء واْلكماء واملتكلمْي ، الرازي فخر الدين  -367

عبد الرؤوف سعد،مكتبة  الرازي،وبذيله تلخيص احملصل للعالمة نصري الدين الطوسي، راجعه وقدم له طه
 الكليات األزهرية، مصر.

حممد صفوت حممد علي ، جامعة األزهر،كلية اللغة احملصول شرح الفصول، ابن إايز ، حتقيق  -368
 العربية .
ه(، حتقيق حسْي علي 543احملصول يف أصول الفقه ، القاضي أبو بكر ابن العريب املعافري )ت: -369

 م.1/1999البيارق،عمان، طاليدري وسعيد فودة ، دار 
احملصول يف علم األصول، حممد بن عمر بن اْلسْي الرازي، حتقيق: طه جابر فياض العلواين،طبعة  -370

 .1400/ 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإِلْساَلمية ،الرايض ، ط
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 ه (، دراسة606احملصول، أبو عبد هللا حممد الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت:  -371
 م. 3/1997وحتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين، مؤسسة الرسالة،ط

ه [ حتقيق عبد 458احملكم واحمليط األعظم." أبو اْلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ]ت:  -372
 م 2000 -ه   1421/ 1اْلميد هنداوي، دار الكتب العلمية ، بريوت، ط

الوليد حممد بن أْحد بن رشد القرطِب،  حتقيق: حممد احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت، أبو  -373
 . 1988اإِلْساَلمي  حجي، دار الغرب

احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة رضي هللا عنه،برهان الدين حممود بن أْحد  -374
لعلمية، بريوت ه (، حتقيق عبد الكرمي سامي اجلندي، دار الكتب ا616بن َمازََة البخاري اْلنفي )ت: 

 م. 1/2004،ط
 .1987حميط احمليط،املعلم بطرس البستاين، مكتبة لبنان، بريوت،طبعة  -375
ه (، حتقيق يوسف 666َمتار الصحاح ، أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر اْلنفي الرازي )املتوىف:  -376

 . م1999 -ه  1420/ 5صيدا،ط  –الدار النموذجية، بريوت  -الشيخ حممد، املكتبة العصرية 
 . 1288َمتصر الدسوقي على َمتصر املعاين،علي اإلقشهري، مطبعة مكتب صنايع،تركيا، ط   -377
ه  ( حتقيق أبو الوفا األفغاين، عنيت بنشره جلنة 321َمتصر الطحاوي، الطحاوي اْلنفي )ت  -378

 إحياء املعارف النعمانية، ِبيدر آابد الدكن ابَلند.
، ضياء الدين اجلندي املالكي املصري )املتوىف: َمتصر العالمة خليل،خليل بن إسحاق بن موسى -379
 م .2005ه /1426ه (، حتقيق أْحد جاد، الناشر: دار اْلديث/القاهرة ،الطبعة: األوىل، 776
 م.1990َمتصر املزين )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي(، دار املعرفة ،بريوت،طبعة سنة  -380
 ه . 1/1411لفكر، قُم،طمنشورات دار ا،  سعد الدين التفتازاينَمتصر املعاين،  -381
املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أْحد بن حنبل ،ابن اللحام، عالء الدين أبو اْلسن  -382

 ه ( ، حتقيق د. حممد مظهربقا، جامعة امللك عبد العزيز، مكة املكرمة .803الدمشقي اْلنبلي )املتوىف: 
اجب : حتقيق د. نذير ْحادو، دار َمتصر منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل ابن اْل -383

 .1/2006ابن حزم، بريوت، ط
مدارج السالكْي بْي منازل إايك نعبد وإايك نستعْي ،ابن قيم اجلوزية ، حتقيق حممد املعتصم ابهلل  -384

 . 3/1996البغدادي، دار الكتاب العريب ،بريوت ، ط
 عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي.املدخل إىل مذهب اإلمام أْحد،عبد القادر ابن بدران، حتقيق: د.  -385
مذكرات رحالة عن املصريْي وعاداِتم وتقاليدهم يف الربع األخري من القرن الثامن عشر من خالل  -386

م( ، ترُجة وتعليق سيد أْحد علي الناصري،اجمللس 1782م إىل 1770وصف الرحالة جون أنتيس )
 .1997األعلى للثقافة سنة 
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ه (، مكتبة العلوم واْلكم، املدينة 1393مْي الشنقيطي )املتوىف:مذكرة يف أصول الفقه، حممد األ -387
 م . 2001/ 5املنورة،ط
خصائصه ومساته ، حممد املختار حممد املامي ، إصدارات مركز –املذهب املالكي مدارسه ومؤلفاته  -388

 . 1/2002زايد للرتاث والتاريخ،اإلمارات العربية،  ط
ه (، وضع 768يعترب من حوادث الزمان، اليافعي )املتوىف:  مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة ما -389

 م. 1997/ 1حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، بريوت ، ط: 
املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز، أبو شامة ، حتقيق : طيار آليت قوالج، دار صادر ،  -390

 م .  1975 -ه   1395بريوت، طبعة 
اللغة وأنواعها ،السيوطي ، حتقيق فؤاد علي منصور ، دار الكتب العلمية املزهر يف علوم  -391

 م .1998/ 1،بريوت،ط
املسائل السفرية يف النحو،ابن هشام  ، حتقيق د.حامت صاح الضامن ، مؤسسة الرسالة،ط  -392
 م.1/1403-1983

الكتب الغزاِل ، حتقيق: حممد عبد السالم عبد الشايف، دار املستصفى يف علم األصول،  -393
 م.1993 -ه  1413/ 1العلمية،ط
 مسند اإلمام أْحد ، مؤسسة قرطبة ،مصر. -394
مسند الدارمي املعروف ب  )سنن الدارمي(،حتقيق: حسْي سليم أسد الداراين الناشر: دار املغين  -395

 م.2000 -ه   1412للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية،الطبعة: األوىل، 
ترتيب حممد عابد السندي ، دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبعة سنة مسند الشافعي، الشافعي ،  -396
1951. 
 املسودة يف أصول الفقه آل تيمية ، حتقيق حممد حميي الدين عبد اْلميد، مطبعة املدين القاهرة،  -397
مشاهد اإلنصاف على شرح شواهد الكشاف ،العالمة حممد عليان املرزوقي الشافعي، )د ط  -398
 ،ت( .
مصابيح املغاين يف حروف املعاين، حممد بن علي بن إبراهيم بن اخلطيب املوزعي املعروف اببن  -399

 .1/1993ه(، دار املنار ط825نورالدين )ت 
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، أْحد بن حممد بن علي الفيومي مث اْلموي )املتوىف: حنو  -400
 ه ( ، املكتبة العلمية ، بريوت . 770
ه ( ، حتقيق: حبيب الرْحن األعظمي، املكتب اإِلْساَلمي 211،عبد الرزاق الصنعاين )ت:املصنف -401

 .2/1403، بريوت،ط
 .1/2008مطالع األنظار على منت طوالع األنوار،مشس الدين األصفهاين، دار الكتِب،مصر،ط -402
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 ه. 1277مطالع األنوار  مع شرحه لوامع األسرار"،  األرموي، دار الطباعة العامرة ،طبعة  -403
املطول ومعه حاشية اجلرجاين ،التفتازاين، مطبعة سنده طبع أولنمشدر،مطبعة خادم العلم السين  -404

 .1310اْلاج حمرم أفندي البوسنوي، سنة 
معامل التنزيل يف تفسري القرآن، حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر وعثمان ُجعة ضمريية  -405

 م. 1997 -ه   1417/ 4وزيع ، طوسليمان مسلم اْلرش، دار طيبة للنشر والت
معاين اْلروف ،علي بن عيسى الرماين، حتقيق عبد الفتاح إمساعيل شلِب،دار الشروق، جدة  -406
 .2/1981،ط

معاين القرآن ،األخفش األوسط، حتقيق الدكتورة هدى حممود قراعة،مكتبة  -407
 .1/1990اخلاجني،القاهرة،ط

 –ه ( الناشر: عامل الكتب 311جاج )املتوىف: أبو إسحاق الز َمعاين القرآن وإعرابه ،الزجاج :" -408
 م . 1988/ 1بريوت ،ط

ه (،حتقيق حممد حميي الدين عبد 963معاهد التنصيص ، عبد الرحيم  أبو الفتح العباسي )ت:  -409
 اْلميد، عامل الكتب ، بريوت.

الكتب  معرتك األقران يف إعجاز القرآن، وُيسمَّى )إعجاز القرآن ومعرتك األقران السيوطي،(، دار -410
 م. 1/1988العلمية ، بريوت ،ط

املعتمد يف أصول الفقه ، أبو اْلسْي الَبْصري املعتزِل ، حتقيق خليل امليس ، دار الكتب العلمية ،  -411
 . 1/1403بريوت ،ط

حممد بن موسى اباب عمي وآخرون ،  معجم أعالم اإلابضية من القرن األول اَلجري إىل العصر، -412
 ه  .2/1421الغرب اإلسالمي ،بريوت طدار  حممد صاح َنصر، حتقيق
معجم األدابء إرشاد األريب إىل معرفة األديب ،ايقوت بن عبد هللا الرومي اْلموي )ت:  -413
 م. 1993/ 1ه (، حتقيق إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي، بريوت ،ط626
وت ، معجم األصوليْي ،أبو الطيب مولود السريري السوسي ، دار الكتب العلمية بريوت ، بري  -414
 . 1/2002ط

( ،إصدار معهد البحوث العلمية 22معجم األصوليْي،سلسة ِبوث الدراسات اإلسالمية ) -415
 وإحياء الرتاث اإلسالمي،جامعة أم القرى،مكة املكرمة. 

ه ( ، دار صادر، بريوت ، 626معجم البلدان ، ايقوت بن عبد هللا الرومي اْلموي )املتوىف:  -416
 م . 1995الطبعة: الثانية، 

 م .  2/1995ه ( دار صادر، بريوت،ط626جم البلدان، ايقوت اْلموي )ت: مع -417
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معجم الشيوخ ،عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،َتريج: مشس الدين الصاْلي اْلنبلي  -418
ه (،حتقيق: الدكتور بشار عواد و رائد يوسف العنبكي و مصطفى إمساعيل األعظمي، دار  759)ت

 . 2004/ 1الغرب اإِلْساَلمي،ط
ه ( ، حتقيق حممد األمْي بن حممد 317معجم الصحابة،أبو القاسم عبد هللا البغوي )ت :  -419

 م. 2000/ 1اجلكين، مكتبة دار البيان ،الكويت،ط
معجم الطرباين ، دراسة وحتقيق الدكتور حممد سعيد بن حممد حسن البخاري،دار البشائر  -420

 .1407-1/1987اإِلْساَلمية ط: 
 ، حتقيق: ْحدي بن عبداجمليد السلفي، مكتبة الزهراء ،املوصل ،الطبعة: املعجم الكبري ، الطرباين -421
 .1983 – 1404الثانية/
املعجم املختص ابحملدثْي، مشس الدين الذهِب ، حتقيق: د. حممد اْلبيب اَليلة، مكتبة الصديق،  -422

 م . 1988 -ه   1408/ 1الطائف ،ط
ه ( ، مكتبة املثىن ، بريوت، دار 1408معجم املؤلفْي، عمر رضا  كحالة الدمشقي )املتوىف:  -423

 إحياء الرتاث العريب بريوت .
 . 1/1993معجم املؤلفْي، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة، ط -424
املعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وأْحد الزايت وحامد عبد القادر وحممد النجار ،. دار الدعوة،  -425

 حتقيق: َممع اللغة العربية.
ه( حتقيق: د. أْحد َمتار عمر،مراجعة: د. إبراهيم أنيس، 350الفارايب )ت  معجم ديوان األدب، إسحاق

 م. 2003 -ه 1424طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة،سنة، 
معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع أتليف الوزير الفقيه: أبو عبيد، عبد هللا بن عبد العزيز  -426

ه  ، عارضه مبخطوطات القاهرة، وحققه وضبطه وشرحه مصطفى  487ملتوىف سنة البكري األندلسي ا
 م( . 1983 - ه 1403السقا،عامل الكتب بريوت، الطبعة الثالثة )

معجم مقاييس اللغة، أليب اْلسْي أْحد بن فارس بن زكراي، حتقيق: عبد السالم حممد هارون،   -427
  م.1999 -ه  1420/ 2دار اجليل، بريوت، الطبعة 

معراج املنهاج:شرح منهاج الوصول إىل علم األصول، مشس الدين حممد بن يوسف اجلزري  -428
 م . 1/1993ه( حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل، مطبعة اْلسْي اإِلْساَلمية، القاهرة، ط711)ت:
 ه ( ، حتقيق: عادل بن يوسف العزازي ، دار430معرفة الصحابة ، أبو نعيم ألصبهاين )املتوىف:  -429

 م. 1998/ 1الوطن للنشر، الرايض ،ط
معيار العلم يف فن املنطق،أبو حامد الغزاِل الطوسي ، حتقيق الدكتور سليمان دنيا، دار املعارف،  -430

 م. 1961مصر،طبعة سنة: 
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َُطر ِزِى  )ت:  -431
ه (: دار الكتاب 610املغرب يف ترتيب املعرب ،برهان الدين اخلوارزمي امل

 العريب،)د:ط.ت( .
 ،الكويت ، 1/2000يب، ابن هشام، حتقيق الدكتور عبد اللطيف حممد اخلطيب، طمغين اللب -432
مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أْحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف:  -433
 م.1994 -ه  1415/ 1ه (، دار الكتب العلمية،ط977
 تاب العريب. املغين املطبوع مع الشرح الكبري، ابن قدامة، ط: الك -434
/ 1املغين يف فقه اإلمام أْحد بن حنبل الشيباين، ابن قدامة املقدسي، دار الفكر ، بريوت،ط -435
1405. 
 -ه  1388ه (، مكتبة القاهرة، سنة 620املغين البن قدامة، ابن قدامة املقدسي ، )ت:  -436
 م.1968
 بطاش كربي مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم،أْحد بن مصطفى الشهري -437

 ،.1/1985زاده، دار الكتب العلمية،ط
 م. 1987 -ه   1407مفتاح العلوم ،السكاكي ، دار الكتب العلمية، بريوت ،الطبعة: الثانية،  -438
 .2000-1/1420مفتاح العلوم،السكاكي، حتقيق عبد اْلميد هنداوي،دار الكتب العلمية/ -439
ه (، حتقيق صفوان عدَنن الداودي 502ىف: املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين )املتو  -440

 ه  .  1/1412،دار القلم، الدار الشامية ، دمشق بريوت،ط
املفردات يف غريب القرآن، الراغب األصفهاين، حتقيق وضبط حممد سيد كيالين،دار   -441

 املعرفة،بريوت.
 .1/1993بريوت،ط –املفصل يف صنعة اإلعراب،حتقيق: د. علي بو ملحم ، مكتبة اَلالل  -442
املقاصد اْلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، السخاوي ، حتقيق: حممد  -443

 م.1/1985عثمان اخلشت،دار الكتاب العريب ، بريوت ،ط
بدر العيين املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية املشهور ب)شرح الشواهد الكربى(،  -444

 .1/2005السود، دار الكتب العلمية،ط(، حتقيق حممد ابسل عيون 855الدين  )ت:
 .1979مقاييس اللغة ،ابن فارس حتقيق عبد السالم هارون،دار الفكر سنة  -445
ه ( ، حتقيق: حممد عبد اخلالق 285املقتضب ، حممد بن يزيد ،أبو العباس، املعروف ابملربد )ت:   -446

 عظيمة،عامل الكتب، بريوت.
 دونة من األحكام الشرعيات و التحصيالتاملقدمات املمهدات لبيان ما اقتضته رسوم امل -447
 ه (، طبعة مؤسسة اْللِب،548امللل والنحل ، أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين )ت:  -448
 .3مناهل العرفان يف علوم القرآن، الز ْرقاين، مطبعة عيسى البايب اْللِب وشركاه،ط -449
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مطبعة السعادة ِبوار حمافظة منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل ابن اْلاجب،  -450
 ه . 1/1326مصر،ط 
 م.2/1985املنثور يف القواعد الفقهية ،الزركشي ، طبعة وزارة األوقاف الكويتية،ط -451
 م .1/1999منجد املقرئْي ومرشد الطالبْي ابن اجلزري ، دار الكتب العلمية، ط -452
نفي ، البن جنيم اْلنفي ، منحة اخلالق خاشية على البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن عابدين اْل -453

 / بدون َريخ.2دار الكتاب اإلسالمي،ط
املنخول من تعليقات األصول، الغزاِل، حققه وخرج نصه وعلق عليه الدكتور حممد حسن هيتو،  -454

 م، 1998دار الفكر املعاصر بريوت لبنان، دار الفكر دمشق ، سورية ، الطبعة الثالثة  
ِل، حتقيق: د. حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، املنخول من تعليقات األصول،الغزا -455
 .2/1400ط

املنظومة البيقونية بشرح أيب اْلسن مصطفى بن إمساعيل السليماين املأريب املسمى :اجلواهر   -456
 . 1/2006السليمانية ،دار الكيان ، الرايض ، ط

ار البشائر منع املوانع عن ُجع اجلوامع ، حتقيق الدكتور سعيد بن علي حممد اْلمريي ، د -457
 .1/1999اإِلْساَلمية،ط

منهاج الوصول إىل علم األصول ،  البيضاوي، اعتىن به وعلق عليه مصطفى شيخ مصطفى،  -458
 ،دمشق.1/2006مؤسسة الرسالة َنشرون، ط

منهاج الوصول إِل علم األصول،البيضاوي، مع شرحه: اإلهباج للسبكي وولده، دار الكتب  -459
 م. 1995 -ه  1416العلمية،بريوت، طبعة: 

منهاج الوصول بشرحه اإلهباج، البيضاوي : حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل ،نشر مكتبة  -460
 م .1/1981الكليات األزهرية،القاهرة، طبعة: 

ه (، حققه ووضع حواشيه: 874املنهل الصايف واملستوىف بعد الوايف ، ابن تغري بردي )ت:  -461
 ة للكتاب.دكتور حممد حممد أمْي، اَليئة املصرية العام

اْلُمَهذَُّب يف ِعْلِم ُأُصوِل الِفْقِه اْلُمَقاَرِن)حتريٌر ملسائِِله ودراستها دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة( ،عبد الكرمي  -462
 م. 1999 -ه   1420/ 1الرايض،ط –بن علي بن حممد النملة ، مكتبة الرشد 

/ 1دار ابن عفان،ط املوافقات ،الشاطِب ، حتقيق أيب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، -463
 م .1997
املوافقات يف أصول الشريعة،الشاطِب، شرحه وخرج أحاديثه الشيخ عبد هللا دراز،دار الكتب  -464

 .1/2001العلمية ، بريوت ،ط
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املواقف ، شرح اجلرجاين مع حاشييت السيالكويت والفناري،تصحيح السيد حممد بدر الدين  -465
 . 1907ه  ، 1325/ 1 النعساين،مطبعة السعادة ِبوار حمافظة مصر،ط

 املواقف يف علم الكالم، العضد اإلجيي ، عامل الكتب بريوت، )د.ت(. -466
املواقف، العضد اإلجيي مع شرحه للسيد اجلرجاين  السيد الشريف علي بن حممد اجلرجاين  -467
 م. 1997 -ه  1/1417ه(، حتقيق: عبد الرْحن عمرية،دار اجليل، بريوت ،ط816)ت:
تصر خليل،مشس الدين أيب عبد هللا حممد الطرابلسي املغريب، املعروف مواهب اجلليل يف شرح َم -468

 م.1992 -ه  1412/ 3ه ( : دار الفكر،ط954ابْلطاب الر عيين املالكي )ت: 
موسوعة أعالم املغرب ، تنسيق وحتقيق حممد حجي ، دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل،  -469

 م.1996 –ه 1417
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،حممد علي التهانوي، حتقيق علي دحروج،مكتبة  -470

 لبنان َنشرون.
املوطأ ، اإلمام مالك ، حتقيق حممد مصطفى األعظمي، طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان  -471

 م . 2004/ 1لْلعمال اخلريية واإلنسانية ، اإلمارات ،ط
 .1401َ/2،طالناشر: مؤسسة الرسالة ،بريوت 

 النبوغ املغريب يف األدب العريب، عبد هللا كنون ،الطبعة الثانية. -472
النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري اْلنفي، أبو  -473

 . ه ( ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب، مصر874احملاسن،  )املتوىف: 
قي السعود،  عبد هللا بن اْلاج إبراهيم العلوي ، حتقيق حممد األمْي بن حممد نشر البنود شرح مرا -474
 .1/2005ط مطبعة فضالة،احملمدية،املغرب،بيب،.
ه (  ،حتقيق : علي حممد الضباع ، املطبعة  833النشر يف القراءات العشر ابن اجلزري )ت:  -475

 التجارية الكربى ]تصوير دار الكتاب العلمية[ .
 نصب الراية يف َتريج أحاديث اَلداية ،ُجال الدين الزيلعي، ط :دار اْلديث. -476
م،املطبعة 1927نظم العقيان يف أعيان األعيان، جالل الدين السيوطي، حتقيق: فيليب حيت  -477

 السورية األمريكية يف نيويورك، املكتبة العلمية،بريوت.
وحتقيق وتعليق الشيخان: عادل ه( دراسة 684نفائس األصول يف شرح احملصول،القرايف )ت: -478

 م.1/1995أْحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض،مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة رضي هللا عنهم،  أبو عمر   -479

 يوسف بن عبد الرب ، دار الكتب العلمية ،بريوت.
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تدئْي ، حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين إقليما، التناري بلدا هناية الزين يف إرشاد املب -480
 ه (، دار الفكر ، بريوت،الطبعة: األوىل.1316)ت:
حملمد  ومعه "سلم الوصول شرح هناية السول" األسنوي  ، هناية السول يف شرح منهاج األصول -481

 ، طبعة عامل الكتب )د.ت( . خبيت املطيعي
صول، عبد الرحيم بن اْلسن بن علي اإلسنوي الشافعي  )املتوىف: هناية السول يف شرح منهاج األ -482
 م. 1999 -ه 1420/ 1ه (، دار الكتب العلمية ،بريوت،ط772
دار  َه (،1004هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين حممد بن أيب العباس الرملي )املتوىف:  -483

ية أيب الضياء نور الدين بن علي م،ومعه حاش1984ه /1404 -الفكر، بريوت، الطبعة:ط أخرية 
ه (،ومعه بعده حاشية أْحد بن عبد الرزاق املعروف ابملغريب الرشيدي 1087الشرباملسي األقهري )ت:

 ه (.1096)ت:
هناية املطلب يف دراية املذهب،اجلويين، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم حممود  -484

 م.2007-ه 1/1428جدة، ط -الد يب،طبعة دار املنهاج، بريوت
هناية الوصول يف دراية األصول صفي الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي اَلندي، حتقيق  -485

 :د.صاح بن سليمان اليوسف ، و د.سعد بن سامل الشويح ، املكتبة التجارية، مكة املكرمة.
م، 1979 -ه  1399، املكتبة العلمية ،بريوت، ابن األثري النهاية يف غريب اْلديث واألثر  -486

 حتقيق: طاهر أْحد الزاوي وحممود حممد الطناحي.
النور األهبر يف طبقات شيوخ اجلامع األزهر ،حميي الدين الطغمي، دار اجليل ، بريوت ،  -487
 .1/1992ط

هداية املريد جلوهرة التوحيد إبراهيم اللقاين، حتقيق مروان حسْي البجاوي،دار  -488
 .1/2009البصائر،القاهرة،ط

ه( حتقيق طالل يوسف، دار إحياء 593ملبتدي ، املرغيناين اْلنفي )ت اَلداية يف شرح بداية ا -489
 الرتاث العريب ،بريوت . 

هدية العارفْي أمساء املؤلفْي وآَثر املصنفْي ، إمساعيل ابشا البغدادي، دار إحياء الرتاث  -490
 م. 1955العريب،
 ، حتقيق عبد اْلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية ،مصر، مهع اَلوامع يف شرح ُجع اجلوامع،السيوطي -491
 م.1/1993الواجب املوسع عند األصوليْي الدكتور عبد الكرمي النملة ، مكتبة الرشد ،الرايض،ط -492
ه (، حتقيق أْحد األرَنؤوط وتركي 764الوايف ابلوفيات،  صالح الدين الصفدي )املتوىف:  -493

 م.2000سنة  مصطفى ، دار إحياء الرتاث، بريوت،طبعة
 ، 1/1996الورقات، اجلويين ، دار الصميعي، الرايض، ط  -494



1592 
 

االستيعاب يف معرفة األصحاب، أبو عمر بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطِب )املتوىف:  -495
 م. 1992/ 1ه (، حتقيق علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت،ط463
ه ( ، حتقيق: إحسان عباس،دار صادر 681وفيات األعبان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان )ت:  -496

 . 1/1971، بريوت، ط
ه ( ، حتقيق : صاح مهدي عباس ، د. بشار عواد 774الوفيات، ابن رافع السالمي )ت:  -497

 .1402/ 1معروف ، مؤسسة الرسالة ،بريوت،ط
مد اليواقيت الثمينة يف أعيان مذهب عامل املدينة،  األزهري، أبو عبد هللا حممد بن البشري بن حم -498

ه (، طبعة مطبعة املالجي العباسية التابعة جلمعية العروة  1329حسن ظافر املدين  املالكي ) ت بعد 
 ه  . 1324الوثقى سنة 

اليواقيت والدرر شرح شرح خنبة الفكر، حتقيق أيب عبد هللا ربيع بن حممد السعودي، طبعة مكتبة  -499
 الرشد، الرايض .

Jean Despois    ،La Tunisie orientale: Sahel et Basse steppe 
Publications de la Faculté des Lettres d'Alger 

13 de Publications VolumeAlgiers (Algeria),  ،Société d'édition 
"Les Belles lettres,", 1940  ، 

 الرسائل الجامعية : - 3

إسعاف املطالع بشرح البدر الالمع نظم ُجع اجلوامع، دراسة وحتقيق من أول كتاب القياس إىل  -1
آخره، عبد هللا بن علي بن حممد املزم ،ِبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف أصول الفقه ،كلية الشريعة 

 ه .1428أم القرى ،سنة  والدراسات اإلسالمية،جامعة
ه (، حتقيق 616التبيْي عن مذاهب النحويْي البصريْي والكوفيْي، أيب البقاء العكربي )ت: -2

ودراسة عبد الرْحان السليمان العثيمْي، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ِبشراف الدكتور أْحد مكي 
 الشريعة والدراسات اإِلْساَلمية. م، جامعة امللك عبد العزيز،كلية1976-ه 1396األنصاري ، سنة 

حاشية الكيالين على كافية ابن اْلاجب، للشيخ حممود بن اْلسْي اْلاذقي املعروف ابلصادقي  -3
ه ، جامعة  1420الكيالين،دراسة وحتقيق الطالب: عايض سعيد مانع القرين، رسالة ماجستري يف النحو 

 .3525أم القرى، مكة املكرمة،رقمها: 
، القفال الشاشي الكبري، دراسة وحتقيق  كمال اْلاج غلتول العروسي ، إشراف  حماسن الشريعة -4

م ، جامعة أم القرى 1992الدكتور يوسف عبد املقصود، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه سنة 
 مكة املكرمة .

http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Despois%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Despois%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Publications+de+la+Facult%C3%A9+des+Lettres+d%27Alger%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Publications+de+la+Facult%C3%A9+des+Lettres+d%27Alger%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Publications+By+Algiers+%28Algeria%29.+Universit%C3%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Publications+By+Algiers+%28Algeria%29.+Universit%C3%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.co.ma/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Algiers+%28Algeria%29.+Universit%C3%A9%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
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الفوائد السنية يف َشرْح األلفية ،أبو عبد هللا الربماوي ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، إعداد  -5
 م.1996الطالب خالد بن بكر بن إبراهيم عابد ،كلية الشريعة،جامعة أم القرى، سنة 

ة اللغة املصباح للسيد الشريف اجلرجاين مع العرض والتحليل والنقد ، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلي -6
 م.1977العربية )جامعة األزهر(، إعداد فريد حممد بدوي التكالوي، سنة 

منهج اإلمام َج الدين السبكي يف أصول الفقه، أْحد إبراهيم حسن اْلسنات ، رسالة ماجستري  -7
 م . 2002عمان، سنة ، –ِبشراف )عبد املعز عبد العزيز حريز( كلية الشريعة، اجلامعة األردنية 

 
 ت والدوريات :المجال -4

ه  ، حتقيق ودراسة أ.د.حممود  1197إرشاد الغوي ملعىن اللف  اللغوي، ألْحد السجاعي ت  -1
حممد العامودي، َملة اجلامعة اإلسالمية )سلسلة الدراسات اإلنسانية( اجمللد الثامن عشر ، 

 ، غزة ، فلسطْي.2010العدد األول ، يناير 
، َملة  الرحلة إىل املغرب واملشرق أليب العباس املقري )مقال( ، األستاذ عبد القادر شرشار -2

،السنة اخلامسة  2005ه حزيران 1426،ُجادى األوىل  98عدد  -الرتاث العريب 
 والعشرون،إصدار احتاد الكتاب العرب،دمشق .

كندري وسليم حسن ، َريخ مصر من الفتح العثماين إىل قبيل الوقت اْلاضر، عمر اإلس -3
 . 2/1996العدد السادس من سلسلة )صفحات من َريخ مصر(،مكتبة مدبوِل القاهرة ،ط

م األستاذ بنعلي حممد بن بوزاين، 1986 -ه  1407ربيع األول:  260دعوة اْلق العدد  -4
 ه( . 918مقال: من نوادر املخطوطات خبزانة اإلمام عبد اجلبار الفكيكي )ت 

كتابه،  العدد الثاين األستاذ حسن علي ْحزة  عمدة احملققْي جد آل غلفة، حممد قطة العدوي  -5
 من سلسلة :أعالم بين عدي.
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 فهرس املوضوعاتخامسا :

 الصفحة املوضوع

 1 تمهيد

 2 أوال : التعريف بموضوع البحث

 3 ثانيا:أهمية املوضوع:

 6 ثالثا :أسباب اختيار املوضوع ودواعيه :

 7 البحث : رابعا:خطة

 قسم التقديم ،ويشمل ثالثة فصول 

 10 الفصل األول: عبد الرحمن بن جاد هللا البناني ،حياته وآثاره 

 11 املبحث األول: الحالة السياسية واالجتماعية والعلمية في عصر البناني 

 11 تمهيد

 13 أوال: الحالة السياسية في عصر البناني -

 18 ثانيا : الحالة االقتصادية واالجتماعية في عصر البناني -

 19 ثالثا : الحالة العلمية. -

 21 املبحث الثاني : التعريف بالعالمة عبد الرحمن البناني

 22 أوال :اسمه ونسبه ومولده ووفاته -

 ثانيا :شيوخ البناني وتالمذته -

 

25 

 25 شيوخه  -

 36 تالمذته -

 37 ثالثا: آثاره العلمية -

 47 رابعا: عقيدته، ومذهبه الفقهي، وتصوفه. -
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الفصل الثاني : التعريف بحاشية البناني على شرح املحلي على 

 جمع الجوامع

50 

 51 املبحث األول : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه -

 51 أوال : اسم الكتاب -

 54 ثانيا :نسبة الكتاب  إلى مؤلفه -

 55 املبحث الثاني:مصادر الكتاب ومنهجه -

 55 أوال : مصادر الكتاب -

 61 ثانيا: منهج البناني في الحاشية -

 67 املبحث الثالث :القيمة العلمية لحاشية البناني

 67 أوال محاسن الحاشية -

 73 ثانيا: املآخذ على الحاشية -

املبحث الرابع : موقع حاشية البناني ضمن شروح وحواش ي 

 ومختصرات جمع الجوامع

75 

 75 أوال: جدول شروح وحواش ي جمع الجوامع  -

 87 ثانيا:جدول مختصرات جمع الجوامع  -

 89 ثالثا : جدول نظم جمع الجوامع وشروحها -

 92 الفصل الثالث :وصف نسخ املخطوط ومنهجي في التحقيق والتعليق

 93 املبحث االول : وصف نسخ الكتاب -

 105 املبحث الثاني: منهجي في التحقيق والتعليق -

 105 أوال : أسس اختيار النص -
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 106 ثانيا : كتابة النص -

 107 ثالثا : منهجي في التعليق والتوثيق -

 110 نماذج من النسخ املخطوطة . -

 131 نسخ مخطوطات للبناني -
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 القسم الثاني : التحقيق

 
ُ
ة
َ
َبْسَمل

ْ
ل
َ
ارِّحِّ : ا

َّ
 الش

ُ
َمة ِّ

د 
َ
 ُمق

 

141 

 تعريف الحمد

 

157 

 والرسول تعريف النبي 

 

178 

 التعريف بآل النبي صلى هللا عليه وسلم

 

188 

 التعريف بجمع الجوامع

 

201 

 تعريف القاعدة والفن

 

205 

 مصادر جمع الجوامع

 

218 

مور  
ُ
ْسَعةِّ أ ي تِّ عِّ فِّ ُر َجْمُع الَجوامِّ َحصِّ

ْ
 َين

 

227 

ــــات ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  الكالم في املقدمـــ

 

237 

 تعريف أصول الفقه

 

240 

 تعريف األصولي

 

247 

 تعريف الفقه والفقيه

 

266 

 تعريف الحكم الشرعي

 

276 

 ال حكم إال هلل

 

277 

 285 تعريف الحسن والقبح
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 شكر املنعم

 

312 

 انتفاء الحكم قبل ورود الشرع

 

320 

 حكم تكليف الغافل،وامللَجأ 

 

341 

 حكم تكليف املكره

 

348 

 359 التكليف باملعدوم

 364 أقسام الحكم التكليفي

 379 الحكم الوضعي

 390 الفرض والواجب مترادفان

 397 أسماء املندوب

 401 ال يجب املندوب بالشروع فيه

 410 أقسام الحكم الوضعي : السبب 

 418 الشرط

 421 املانع

 424 الصحة

 429 اإلجزاء

 440 اإلجزاء خاص باملطلوب

 443 الفساد و  البطالن

 452 األداء واملؤدى والوقت



1600 
 

 458 القضاء واملقض ي

 479 اإلعادة

 487 الرخصةو العزيمة

 503 الدليل 

 512 العلم عقب النظر مكتسب

 521 تعريف الحد

 535 الكالم في األزل خطاب متنوع

 543 تعريف النظر

 546 تعريف اإلدراك والتصور والتصديق

 554 العلم واالعتقاد

 561 والشكالظن والوهم 

 567 هل يحد العلم

 578 العلم ال يتفاوت

 581 تعريف الجهل

 593 تعريف السهو

 594 الحسن والقبيح 

 597 جائز الترك ليس بواجب

 604 هل املندوب مأمور  به؟

 609 هل املباح من جنس الواجب

 613 اإلباحة حكم شرعي
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 616 إذا نسخ الوجوب بقي الجواز

 620 الواجب املخير

 635 الحرام املخير

 639 فرض الكفاية

 647 فرض الكفاية على الكل

 652 تعين فرض الكفاية بالشروع

 655 سنة الكفاية

 656 الواجب املوسع

 659 حكم العزم على الفعل في الواجب املوسع

 661  املنكرون للواجب املوسع

 668 مسائل متفرعة عن القول بالواجب املوسع

 674 الواجب إال به فهو واجبما ال يتم 

 684 ما اليتم ترك محرم إال به واجب

 686 هل يتناول مطلق األمر املكروه؟

 688 حكم الصالة في األوقات املكروهة

 696 حكم الصالة في املغصوب

 701 حكم الخارج من املغصوب

 707 حكم الساقط على جريح فيقتله

 714 التكليف باملحال

 721 باملحال في وقوع التكليف
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 726 حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟

 729 تكليف الكفار بفروع الشريعة

 732 أقوال العلماء في مسألة مخاطبة الكفار بالفروع

 738 مسألة ال تكليف إال بفعل

 743 وقت توجه التكليف بالفعل

 749 صحة التكليف بما علم اآلمر انتفاء  شرطه

 757 قد يتعلق بأمرينخاتمة : الحكم 

 762 الكتاب األول :في الكتاب ومباحث األقوال

 764 تعريف القرآن

 780 البسملة آية من القرآن الكريم

 782 القراءة الشاذة ليست من القرآن

 784 القراءات املتواترة

 796 القراءة الشاذة وأحكامها 

 800 ليس في الكتاب والسنة ما ال معنى له

 807 بقاُء مجمل غير  ُمبيَّنال يجوز 

 810 األدلة النقلية قد تفيد اليقين

ـــهوم ـــث املنـــطوق واملفـــ ــ  813 مبحـ

 813 تعريف املنطوق 

 815 أقسام املنطوق:النص

 816 أقسام املنطوق : الظاهر
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 817 املفرد واملركب 

 821 داللة املطابقة و داللة التضمن

 823 داللة االلتزام

 826 داللة القضاء

 829 داللة اإلشارة

 831 املفهوم: فحوى الخطاب ،ولحن الخطاب 

 839 داللة املوافقة قياسية

 849 مفهوم املخالفة وشرطه

 861 ال يمنع قياس املسكوت باملنطوق 

 865 أنواع مفهوم املخالفة : الصفة

ة،و الظرف،و الحال،و العدد
 
 872 العل

 873 مفهوم الشرط

 874 مفهوم الغاية

 877 أعلى انواع الحصر

 878 حجية املفاهيم

 889 ترتيب املفاهيم

 897 في إفادة إنما الحصر

 913 مبحث : مسائل اللغة

 910 تعريف اللغة وطرق معرفتها

 917 أقسام اللفظ باعتبار مدلوله
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 923 وضع اللفظ

 927 عدم اشتراط املناسبة بين اللفظ واملعنى

 935 معنى لفظ؟هل لكل 

 938 املحكم واملتشابه

 943 اللفظ الشائع ال يوضع ملعنى خفي

 945 اللغات توقيفية

 955 ثبوت اللغة بالقياس

 962 أقسام اللفظ باعتبار وحدة معناه وتعدده

 971 تعريف العلم

س
ْ
ن س،َواْسُم الجِّ

ْ
ن ُم الجِّ

َ
ص،َوَعل

ْ
خ

َّ
ُم الش

َ
 976 َعل

 984 االشتقاق

 997 االسم ملن قام به وصف وجوب اشتقاق

 1007 بقاء املشتق منه شرط لكون املشتق حقيقة

 1014 اسم الفاعل حقيقة باعتبار الحال

 1021 ليس في املشتق إشعار بخصوصية الذات

 1022 أحكام املترادف

 1033 أحكام املشترك

 1038 إطالق املشترك على معنييه معا

 1053 معاحمل اللفظ على الحقيقة واملجاز 

 1059 مبحث : الحقيقة واملجاز
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 1059 الحقيقة

 1072 املجاز

 1086 وقوع املجاز

 1090 أسباب العدول إلى املجاز

 1094 املجاز ليس غالبا على اللغات

 1101 تعارض ما يخل بالفهم

 1119 أنواع املجاز

 1130 أقسام املجاز

 1142 عالمات املجاز

 1151 عن العربيشترط لصحة املجاز النقل 

 1153 املعرَّب

 1156 أقسام اللفظ من حيث االستعمال

 1175 الكناية

 1177 التعريض

 1183 مبحث الحروف

 1185 معاني إذن

 1188 معاني إن 

 1189 معاني أو

 1196 معاني أْي 

 1199 معاني أي  
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 1201 معاني إذ

 1207 معاني إذا

 1213 معاني الباء

 1219 معاني بل

 1222 معاني بيد

 1225 معاني ثم

 1229 معاني حتى

 1232 معاني ُربَّ 

 1234 معاني على

 1239 معاني الفاء

 1242 معاني في

 1244 معاني كي

 1246 معاني كل

 1249 معاني الالم

 1253 معاني لوال

 1256 معاني لو

 1283 معاني لن

 1290 معاني ما

ن  1292 معاني مِّ

 1299 معاني َمن
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 1302 معاني هل

 1307 معاني الواو

ــــر ـــ ـــ ـــ ــ  1310 مبحث األمــ

 1315 تعريف األمر

 1320 ال يشترط في األمر العلو واالستعالء

 1324 ال يعتبر في األمر إرادة الداللة باللفظ

 1327 األمر غير  اإلرادة

ه؟  1328 هل لألمر صيغة تخص 

 1331 معاني صيغة افعل

 1342 املطلق للوجوباألمر 

 1340 األمر للوجوب حتى يأتي صارف

 1342 األمر بعد الحظر  أو االستئذان لإلباحة

 1356 النهي بعد الوجوب  للتحريم

ة ، وال تكرارا  1359 األمر ال يقتض ي مر 

 1365 األمر ال يفيد فور ا، وال تراخ

 1369 األمر ال يستلزم القضاء

 1371 اإلتيان باملأمور يستلزم اإلجزاء

 1373 األمر باألمر بالش يء ليس أمرا به

 1375 دخول اآلمر في املأمور 

 1377 دخول النيابة في املأمور 
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 1379 هل األمر بالش يء نهي عن ضده؟

 1389 النهي عن الش يء ليس أمرا بضده

 1391 مسألة في األمرين املتعاقبان وغير املتعاقبين

ـــي : تعريفه ـــ ـــ ــ ـــ ـــ  1394 النهـ

 1396 النهي:قضيته

 1399 النهي : صيغته 

 1403 النهي عن واحد ، وعن متعدد

 1405 النهي املطلق للفساد

 1421 مفاد "نفي القبول"

 1422 مفاد "نفي اإلجزاء"

ـــــام ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ  1424 مبحث العـ

 1424 تعريف العام  

 1430 العام  يشمل الصورة النادرة ،وغير املقصودة   

 1434 مجيء العام  مجازا

 1441 العموم من عوارض األلفاظ

 1445 مدلول العام كلية

 1454 ألفاظه داللة العام  على 

 1457 عموم األشخاص يستلزم عموم األحوال واألزمنة واألمكنة

 1460 صيغ العموم

 1479 ما يعم  عرفا ال لغة
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 1483 ما يعم عقال ال لغة

 1489 معيار العموم

ر ال يُعم  
َّ
 1495 الجمع املنك

 1496 أقل الجمع

 1506 ما سيق للمدح أو للذم يُعم  

 1509 تعميم نفي التساوي 

 1512 الفعل  في سياق النفي للعموم دون الشرط

 1515 املقتض ي ال عموم له

 1516 العطف على العام ال يفيد العموم

 1518 الفعل املثبت ال يُعم  

 1521 املعلق بعلة يعم قياسا

 1523 ترك االستفصال ال يعم  

 1526 "يا أيها الناس" يعم  بخالف "يا أيها النبي"

 1533 "َمن" تشمل النساء بخالف جمع املذكر السالم

 1537 خطاب الواحد  و"يا أهل الكتاب"  ال يعم  

 1538 خبره املتكلم داخل في عموم

م{ يعم   هِّ ْمَوالِّ
َ
ن أ  مِّ

ْ
ذ
ُ
 1539 نحو }خ

 1540 فهرس اآليات القرآنية الكريمة

 1551 فهرس األحاديث النبوية واآلثار

 1553 فهرس األبيات الشعرية
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 1555 فهرس األعالم

 1559 فهر س املصادر واملراجع

 1597 فهرس املوضوعات
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